Az iskola belső rendszabályzata
Tanulói tájékoztató
Református Kollégium - Sepsiszentgyörgy
• minden református kollégiumi diák kötelessége követni Krisztus és az evangélium tanítását,
erősítenie hitét, fegyelmeznie magatartását
• hitbeli kötelessége részt venni a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken, a vallásos jellegű iskolai
tevékenységeken az alkalomhoz illő öltözetben.
• beszédében, tettekben, egész magaviseletében békességre, a műveltségre, tiszta erkölcs
követelményeire törekednie
• példamutató magaviselettel jótékonyan befolyásolja tanulótársai magatartását, és az iskolán kívül
is jó hírnevet szerezzen iskolájának
• tisztelje és becsülje szüleit, tanárait, nevelőit
• kötelező a szerény, szolid öltözet és hajviselet. Az V-VIII. osztályos diákoknak nem megengedett
az eredeti hajszín megváltoztatása, körömfestés és kötelező a decens öltözködési stílus betartása.
A líceumi osztályokban nem megengedett a kihívó hajviselet, öltözködés és körömlakk
használata. Kihívó öltözködés, dísztárgyak használata esetén a tanár jogában áll a diákot
megszolítani
• óvja és őrizze az iskola, valamint saját és diáktársai vagyonát..
• a tankönyvek elvesztése -megrongálása esetén- a diák köteles pótolni a hiányt, vagy megtérítenie
a könyv értékét
• a balesetek elkerülése végett tilos az ablakpárkányra ülni
• az iskola területét a tanítás ideje alatt, beleértve a szüneteket is, tilos engedély nélkül elhagyni
• tanórákon tilos a mobiltelefonok használata, kivéve tanári jóvahagyás esetén
• tilos obszcén, pornográf anyagok hordozása, terjesztése
• tilos szerencsejátékokat játszani, vagy ilyeneket reklámozni
• az iskola területére tilos fegyvert, vagy fegyvernek minősülő, balesetet okozható tárgyat behozni
• az iskolában és az iskolán kívül a diákoknak tilos dohányozni, alkoholt, drogot vagy annak
minősülő szert fogyasztani
• társát szándékosan megsérteni, kigúnyolni nem szabad
• bármely sérelemért önhatalmúlag elégtételt venni tilos
• a tanítási napok rendjét pontosan be kell tartani, beleértve a hétfői 7 óra 30 perckor kezdődő
áhitatokat is
• minden diáknak a tanórára pontosan, késés nélkül kötelessége mejelennie
• minden diáknak kötelessége magánál tartani az ellenőrzőjét és azt a szolgálatos tanár kérésére
bemutatni . Minden tanórán az akkor kapott jegyet kötelessége az illető tanárral beíratni, azt a
szüleinek vagy gyámjának bemutatni és aláíratni.
1/2 oldal

Az iskola belső rendszabályzata
Tanulói tájékoztató
Református Kollégium - Sepsiszentgyörgy
• a diákok kötelesek a félévi és évvégi értesítőt szüleiknek vagy gyámjaiknak megmutatni és velük
aláíratni
• igazolatlanul hiányozni sem tanórákról, sem más iskolai rendezvényről nem szabad
• minden hiányzást egy héten belül igazolni kell
• tíz igazolatlan hiányzás egy magaviseleti jegy levonását vonja maga után
• a teológia osztályokból nyolc alatti magaviselet esetén kötelező módon át kell iratkozni más
iskolába, a többi osztályokban hatos alatti magaviselet osztályismétlést jelent.
• a Református Kollégiumban kötelező a vallásóra és a hétfő reggeli áhitat
• az iskola profiljának megfelelő tevékenységek és tantárgyak (áhitat, kórus a humán - teológia
osztályokban) kötelezőek a tanulók számára.
• szülő által írt igazolást az osztályfőnök csak a Vezetőtanács által jóváhagyott számban fogadhat
el (3 nap évente)
• bármely probléma esetén azonnal értesíteni kell az osztályfőnököt vagy a szolgálatos tanárt
• az iskola szabályzata elleni kihágás, bárminemű vétség, igazolatlan hiányzás esetén a tanulókat
a következő büntetésekkel fegyelmezni a Vezető, illetve a Nevelő Tanács
• egyéni megróvás
• írásbeli megróvás
• az öszöntdíj ideiglenes megvonása
• az eltanácsolási figyelmeztetés
• végleges kizárás
• az iskola valamennyi diákja köteles az iskola belső rendszabályzatát betartani. Ennek érdekében
az iskola tanárai és a diákok szülei vagy gyámja kötelesek mindenben támogatni a diákokat és
egymást.
• az iskola belső rendszabályzatát tudomásul vettem, azt magamra nézve kötelezőnek tartom,
megsértése esetén vállalom a következményeket.

2/2 oldal

