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Belső szabályzat
Tanulók fogadalma
Én, ……, a szentháromság egy örök igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a Kolozsvári
Református Kollégium diákjához méltó módon élek, életemet Istennek, népemnek és a
tudománynak szentelem. Szüleimet, tanáraimat tisztelem, diáktársaim iránt testvéri
szeretettel viseltetem. Az iskola hagyományait ápolom, törvényeit betartom. Kérem
Istent, hogy életem egyházam és népem hasznára, szent neve dicsőségére szolgáljon.
Isten engem úgy segéljen! Ámen.
Ezt az esküt minden új tanuló leteszi az év elején.
A kollégium diákjainak kötelessége a fogadalom minden pontjának betartása.
Magatartásukkal, megjelenésükkel, szóbeli megnyilvánulásaikkal tükrözniük kell
hitvallásukat, iskolán kívül is feladatuk az intézmény jó hírnevének őrzése.
Az erdélyi magyar egyházi iskolák gazdag hagyományaira építő oktató és nevelői szolgálatban
kollégiumunk arra törekszik, hogy tanulóinak egyaránt biztosítsa a keresztyén gyülekezet
szeretetközösségének és az igényes tudományosság műhelyének légkörét.
A tanítás és a nevelés alapja a hit és erkölcs, az Isten igéje szerinti életre nevelés.

A diákok jogai
1. Tanulni és az iskola felszerelését igénybe venni.
2. A kiváló tanulmányi eredményeket elérő, kifogástalan magaviseletű vagy szociális
problémákkal küszködő diákok támogatásban részesülhetnek.
3. A bentlakó tanulók a tanítási órák után osztályfőnök/pedagógus/igazgató és szülők
közti egyeztetést követően hazamehetnek vasárnap délután 5-ig azokon a hétvégeken,
amikor nincs iskolai vagy iskolán kívüli közös tevékenység.
4. A szülőnek jogában áll fél évente 3 napot igazolni osztályfőnökkel történő egyeztetés,
illetve igazgatóságra előzetesen benyújtott kérelem jóváhagyása esetében.
5. Az iskola vidéki diákjai számára biztosított a pedagógusi felügyelettel rendelkező
bentlakás illetve a teljes ellátás.
6. A nem bentlakó diákok is igényelhetnek ebédet.
7. Az iskola diákjai orvosi ellátásra jogosultak. Az iskolában a diákok rendelkezésére áll
egy felszerelt orvosi rendelő szakképzett személyzettel.
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8. Az iskola saját kiadványokat jelentet meg, szerkesztésében tanárok és diákok vesznek
részt. A Tálentum című újság a diákság fóruma.
9. A diákok ügyeinek képviselője a választott diákpresbitérium, amely irányítója a diákok
közösségi, gyülekezeti életének, érdekképviseleti szervezet.
10. A tanulókat a diákpresbitérium elnöke meghívás alapján képviseli a tanári gyűléseken,
tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül.
11. A tanulóknak - szülő felelősségére- lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral,
rollerrel jöjjenek. Az iskola udvarán, folyosóin, osztálytermeiben ezeket használni nem
lehet. A kerékpárt, rollert az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt
részén kell tartani. A közlekedési eszközökért az iskola felelősséget nem vállal, ezért
javasolt a biztonsági lánc, lakat alkalmazása.
12. Szombaton és vasárnap meghatározott időben a bentlakó diákoknak szabad programra
van lehetőségük.

A diákok kötelességei
Tanórák, munkarend
1. A tanítási hét a 9-12. osztályosok számára 5 napból áll. Szombaton választható
tevékenységek zajlanak.
2. A tanórák látogatása minden diák számára kötelező. A tanítási órákon pontosan és
pihenten kell megjelenni. Bibliaolvasással és imával kezdődik és végződik a tanítási
nap.
3. Minden napló borítójának belső oldalán található egy osztálynévsor, ahova a tanár
beírhat egy-egy figyelmeztetést annak a diáknak, aki az órai tevékenységet
magatartásával zavarja. 5 beírás után a tanuló írásbeli figyelmeztetésben részesül, ezt
követően az osztály tanácsa javasolhatja a magaviseleti jegy levonását.
4. Minden 10 igazolatlan hiányzás vagy egy tantárgy összóraszámának 10%-áról való
hiányzás a magaviselet egy jeggyel történő levonását jelenti.
5. A hiányzásokat betegség esetén családi orvosi vagy szakorvosi bizonyítvánnyal lehet
igazolni. Az igazolást a hiányzást követő első napon de legfönnebb 5 napon belül kell
behozni, ellenkező esetben az osztályfőnök a hiányzásokat nem igazolja.
6. A tanulók a tanítási idő alatt az iskola épületét csak az osztályfőnök vagy az igazgató/
igazgató helyettes engedélyével hagyhatják el, indokolt esetben, szülői kérés alapján.
7. A diák köteles mindig magával hozni az ellenőrzőjét.
8. Az iskola területén és a tanórákon tilos bármilyen elektronikai eszköz (mobiltelefon,
laptop, tablet…) használata, ezeket a diák köteles becsengetéskor kikapcsolni és
eltenni, ugyanakkor tilos a tanár, vagy az iskola vezetőségének beleegyezése nélkül
filmezni vagy fényképezni, és ezeket bármilyen médiában (nyomtatott vagy
elektronikus felületen) közzétenni.
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9. Az V-VIII. osztályos illetve a szakiskolás diákok kötelesek az első tanóra előtt a lezárt
telefonokat a titkárságra leadni az erre kijelölt dobozban. Az elkobzott telefont a tanár
jegyzőkönyvvel átadja az osztályfőnöknek, aki visszaadja a szülőnek.
10. Az osztályban lévő elektronikai eszközöket csak tanári felügyelettel lehet használni.
Ezeket minden osztályban egy arra kijelölt diák kérheti ki, működtetheti, akinek
felelőssége ezeket használat után lezárni, visszavinni a titkárságra.
11. A tanterem tisztaságáért, a tanulók dolgainak biztonságáért, a berendezési tárgyak
épségéért a szolgálatos tanuló és az osztály tanulói felelnek.
12. A tantermeket tanítás és szilencium után, tisztán és rendben kell hagyni, a szolgálatos
tanuló gondoskodik a lámpák leoltásáról, az ajtók és ablakok becsukásáról utolsó óra
után, és bármely olyan alkalomkor, amikor az órát nem a saját tanteremben tartják.
13. Az osztályteremben, iskolában, bentlakásban minden rongálással okozott kárt kötelező
módon megtérít az elkövető, azonosíthatatlansága esetén
az egész
osztály/szobaközösség. A tett elkövetése fegyelmi úton is büntetendő, akár a
magaviseleti jegy levonásával, amennyiben a rongálás a tanulási-tanítási folyamatot
akadályozza.
14. A kollégium diákjaitól elvárjuk a tisztelettudó viselkedést az iskola valamennyi
tanárával, dolgozójával, diákjával szemben. Tartózkodni kell a hivalkodó, közönséges,
agresszív, kiközösítő magatartásoktól.
15. A diákoktól elvárjuk az ápolt, kulturált, alkalomhoz illő öltözködést. A lányoknak tilos
a hajfestés, arc, szem, száj- és körömfestés, valamint a túlzott ékszerviselés. A fiúknak
is kötelező az alkalomnak megfelelő öltözködés, az ápolt hajviselet, ugyanakkor tilos a
fülbevaló és piercing viselése.
16. Tilos bárminemű kereskedelmet folytatni, szerencsejátékot játszani!
17. A tanulóknak szigorúan tilos: más javainak eltulajdonítása, az alkoholfogyasztás, a
dohányzás, kábítószer fogyasztása és terjesztése, pornográf anyagok terjesztése, és
pirotechnikai, valamint fehér fegyvernek tekinthető eszközök használata. Ennek
megszegése súlyos következményeket vonhat maga után, akár az iskolából való
kizárást is.

A szakmai gyakorlat helyszínén
1. Azoknak a tanulóknak, akik a szakmai gyakorlatot az iskolán kívül végzik (gazdasági
egységeknél, kórházakban, kabinetekben, szalonokban) kötelességük tiszteletben
tartani mind a partnervállalat mind a Kolozsvári Református Kollégium belső
szabályzatát. Ellenkező esetben viselniük kell a belső szabályzat alapján kiszabott
büntetést (szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés,
magaviseletjegy levonása, az egyházi ösztöndíj megvonása).

Bentlakás
1 A vidéki diákok kötelesek az iskola bentlakásában lakni.
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2 A bentlakó diákok kötelesek tiszteletben tartani az internátusi szabályzat előírásait.
3 A bentalkásból való kiköltözés a szülő kérésre és felelősségére történik.
4 Az egyháztól kapott ösztöndíjat a diák szülei, ha a diák önszántából távozik az
iskolából, kötelesek visszatéríteni. Ugyanakkor, ha a szülő kiköltözteti a diákot a
bentlakásból, elveszíti a fent említett ösztöndíjhoz való jogát.

Hitélet, egyházzal való kapcsolat
1. A hétfő reggeli áhítaton, valamint más vallásos jellegű iskolai rendezvényen a
jelenlét kötelező.
2. A bentlakó diákok vasárnaponként este 6 órától kötelesek részt venni a kollégium
dísztermében tartott ifjúsági istentiszteleten.
3. A kolozsvári/kintlakó diákoknak kötelessége ellátogatni a lakhelyük szerinti
gyülekezetük istentiszteleti alkalmaira és aktívan részt venni a gyülekezet
hitéletében.
4. A kollégista diákok kötelessége vakációkban az otthoni gyülekezeti hitéletben
aktívan részt venni és az iskola kérésére ezt bizonyítani.

Iskolai rendezvények
1. A diák kötelessége idejében tájékoztatni szüleit az iskola rendezvényeiről.
2. A kollégium hagyományainak megfelelően az iskolai rendezvényeken, mint
évnyitó, évzáró, évfordulós és egyéb iskolai ünnepségeken (gólyabál, Mikulás-bál,
álarcosbál, nagykorúsítás), illetve az iskolán kívüli közös programokon
(osztálykirándulás, közösen szervezett kulturális tevékenységek, év eleji
összerázók) az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Hiányzás csak alaposan
megindokolt esetben lehetséges.
3. Az Iskola másként hét az iskolai tanmenet szerves része, ezért a tevékenységekről
való hiányzás ugyanúgy igazolatlan órának számít, mint a tanóráról való hiányzás.

Szabadidő
1. Elvárjuk, hagy a tanuló megjelenésével és viselkedésével az iskola jó hírnevét
őrizze.
2. Kerüljön minden olyan helyet és társaságot, ahol verekedésbe keveredhet vagy
bármilyen más kihágás, bűncselekmény részesévé válhat.
3. Szigorúan kerülendő minden olyan összejövetel, ahol a keresztyénségtől idegen
vagy egyházunk egységét megbontó vallásos tanokat, okkultizmust, spiritizmust,
illetve pornográfiát vagy kábítószert, felforgató politikai eszméket, erőszakra való
buzdítást terjesztenek.
4. Azokban az ifjúsági szervezetekben, amelyeknek célkitűzése és programja
összeegyeztethető a kollégium nevelési céljaival, a tanulók az iskola vezetőtanácsa
jóváhagyásával tevékenykedhetnek.
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5. Amennyiben bentlakó diák szeretne az iskolán kívüli délutáni tevékenységen részt
venni, ezt az iskola vezetőtanácsa a szülőkkel egyzetetve egyénre szabottan fogja
elbírálni.

Szülők jogai és kötelességei
1. A szülőnek kötelessége havi rendszerességgel érdeklődnie a gyerek iskolai
előmeneteléről.
2. Az osztályfőnök minden félévben legalább egyszer szülői értekezleten tájékoztatja a
szülőket az osztállyal és tanulókkal kapcsolatos kérdésekről. Ezekre az alkalmakra
meghívhatja a szaktanárokat is.
3. Amennyiben a szülőnek kérdése merül fel a gyermek tanulmányi előmenetelére vagy
magavisletére vonatkozóan megkeresheti a szaktanárt annak fogadóóráján, illetve
megbeszélheti a felmerült gondokat az osztályfőnökkel.
4. Amennyiben a szülőnek nem sikerült a felmerülő problémát a szaktanárral illetve az
osztályfőnökkel rendeznie, csak ebben az estben fordulhat az iskola igazgatóságához.
5. Ha a problémás helyzet így sem oldódott meg, írásbeli feljelentést nyújthat be az iskola
titkárságára. Ha ebben az esetben sem születik megoldás, a Megyei
Tanfelügyelőséghez fordulhat.
6. A szakiskolás tanulók szüleinek kötelessége minden félév végén részt venni az iskola
és a szakmai gyakorlatot biztosító partner által szervezett vizsgán.

KIEGÉSZÍTÉS:
A járványhelyzetre és a szigorú egészségügyi előírásokra tekintettel a követekző kérésekkel
fordulunk a szülőkhöz, illetve diákokhoz.
Szülők figyelmébe:
 kísérje figyelemmel a gyermeke egészségügyi állapotát, és ha bármilyen betegségre
utaló tünetet észlel rajta, ne küldje iskolába, közösségbe
 három egymás utáni napot meghaladó hiányzást követően a tanuló csak orvosi
igazolással térhet vissza az iskolába
Diákok figyelmébe:
ISKOLÁBA JÁRÁS IDŐSZAKÁBAN minden tanuló rendelkezzen:
 arcmaszkkal min. két darabbal
 kézfertőtlenítővel
 műanyag kesztyűvel, amit az informatika laborban és a szakiskolásoknak a műhelyben
kell használniuk
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ONLINE (OTTHONI) TANULÁS IDŐSZAKÁBAN KÖTELEZŐ:
 a saját vagy az iskola által biztosított tableten, laptopon, vagy asztali számítógépen
bekapcsolni a kamerát, amikor szükséges a mikrofont is
 betartani az órarend szerinti részvételt a tanórákon
 amennyiben az online oktatásra vonatkozó fenti két feltétel nem teljesül, a tanulót
hiányzónak írja be a tanár

A belső szabályzat ellen elkövetett mindenféle vétség kihágásnak számít.
A kihágás mértékétől függően a büntetések a következők lehetnek:
osztályfőnöki megrovás, szülők felhívása
szóbeli, írásos megrovás, írásos utolsó figyelmeztetés
az ösztöndíj részleges vagy teljes felfüggesztése
magaviseleti jegy levonása
súlyosabb kihágások esetén a tanulót az iskola fegyelmi bizottsága elé hívjuk, és
ennek döntése értelmében szabjuk ki a büntetést, amiről a szülőt minden esetben írásos
formában is értesítjük
6. eltanácsolás
7. elbocsátás más tanügyi intézménybe való beiratkozási joggal vagy anélkül
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Székely Árpád
igazgató
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