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Gondviselői nyilatkozat

Alulírott név………………………………………………………………………………………. (továbbiakban Gondviselő)
lakcím………………………………………………………………………………………………………………………,
(e-mail cím: ………………………………………………………………. @.................................)
mint ……………………………………………….………………………………….. (továbbiakban tanuló) gondviselőjeként
tudomásul veszem, hogy a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
vallásilag elkötelezett református középiskola, melynek fenntartója a Kiskunhalasi Református
Egyházközség, továbbiakban Fenntartó.
Gondviselő kijelenti, hogy megismerte a református köznevelési intézmény pedagógiai programját, és
azt elfogadva, nevelésében lévő tanuló középiskolai tanulmányait, mint annak növendéke, a
köznevelési intézményben kívánja folytatni. Gondviselő kijelenti, hogy a tanuló képviseletére jogosult.
A református köznevelési intézmény a pedagógiai programjában közzétett feladatait a tanulói
jogviszony fennállása alatt nyújtja a törvényben előírtak szerint. A tanulói jogviszony a beiratkozással
lép életbe. Az intézmény többletként kínálja a tanulóval való személyes törődést és vallásos nevelést.
Ezen belül kiemelten:
-

személyre szabott lelki gondozást,
mentori törődést,
választhatóan két tantárgy emelt szintű oktatását,
választható kiscsoportos értékteremtő köröket.

A református köznevelési intézmény vállalja, hogy minden tanév munkatervében meghatározott
fogadóórákon, szülői értekezleteken vagy külön egyeztetett időpontban, illetve a fent megadott
elektronikus elérhetőségén tájékoztatja a Gondviselőt arról, hogy gyermeke megfelelően teljesíti-e
iskolai feladatait.
A Gondviselő együttműködve a református köznevelési intézmény tanáraival érdeklődik gyermeke
előmeneteléről, a tanulói jogviszony fenntartása feltételeként meghatározott viselkedéséről,
magatartásáról, a kijelölt alkalmakon véleményt nyilváníthat és szükség esetén kéréssel fordulhat az
igazgatóhoz.
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A Gondviselő elfogadja, ha a gyermekét bármilyen okból a tanév közben a református köznevelési
intézményből el kívánja vinni egy másik középiskolába, vállalja, hogy egy héttel előbb jelzi szándékát az
intézmény vezetőjének és az osztályfőnöknek, valamint tájékoztatja őket a döntés okáról. Az eltávozás
(a tanuló bizonyítványának záradékkal történő kitöltése) előtt az osztállyal és az iskolával szembeni
(amennyiben fennáll) anyagi és tárgyi hátralékait rendezi és a későbbiekben követeléssel nem áll elő.
A Gondviselő tudomásul veszi, hogy a Köznevelési tv. 32. § (1) f) és g) pontja szerint: Ha a nevelésioktatási intézményt egyház tartja fenn: SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával
összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet
írhat elő, és e kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen
fegyelmi eljárás indítható.
Ilyen előírásokat a Házirend, az SZMSZ és a Pedagógiai program tartalmaz, amelyek közül az alábbiakat
kihangsúlyozottan is megismertem és tudomásul veszem:
− A bibliai értékekkel szembehelyezkedő szélsőséges ideológiákhoz, mozgalmakhoz, vallásokhoz,
szektákhoz kapcsolódó tárgyak, szimbólumok megjelenítése, tanaiknak hirdetése tilos, súlyos
fegyelmi vétségnek számít.
− Az intézmény hagyományos szellemiségével össze nem férő viselet és ruházkodás, a durva beszéd,
a tanulótársakra romboló, félelmet keltő, agresszív magatartás, valamint az egészségkárosító szerek
(dohány, alkohol, drogok) fogyasztása és terjesztése az iskolában és azon kívül is tilos, súlyos
fegyelmi vétségnek számít.
− A gyermekem által szándékos károkozásból származó intézményi költséget megtérítem és
tudomásul veszem, hogy ez súlyos fegyelmi vétségnek számít.
− Rendszeres kapcsolatot tartok és együttműködöm a gyermekemet nevelő és tanító személyekkel.
− Támogatom gyermekem vallásos nevelését, törekszem arra, hogy legalább havonta egy alkalommal
együtt vegyünk részt a felekezetünknek megfelelő istentiszteleti alkalmon.
− Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem méltatlan magatartást tanúsít vagy több
alkalommal súlyosan elhanyagolja a kötelességét, és gyermekem magatartásában és
viselkedésében az elvárásoknak megfelelő változást nem tudok elérni, akkor tanulói jogviszonya a
református középiskolában megszűnik. Egyben vállalom, hogy tanköteles korú gyermekemnek 15
napon belül másik iskolát keresek tanulmányainak folytatásához.

Kiskunhalas, 2019.

…………………………………………………
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