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A Szent Mór Iskolaközpont diákjai számára 

 

Hitélet 

A Szent Mór Iskolaközpont katolikus egyházi intézmény, melynek feladata, 

hogy diákjait hitüket gyakorló, a keresztény értékrend szerint élő és gondolkodó 

emberekké nevelje. Diákjaitól elvárja, hogy törekedjenek saját felekezetük 

hitelveinek megfelelően élni.  

E szerint a vasárnapi és az iskolai Szentmiséken részt veszek. Abban, hogy 

gyakorló kereszténnyé váljak, mindenkor számíthatok tanáraim segítségére, 

mert ők azon fáradoznak, hogy elősegítsék hitre jutásomat, a keresztény 

értékrend elfogadását. 

Tanulmányi munka 

 

Saját érdekem, hogy fejlesszem tudásomat, mert a megszerzett ismeretek 

segítenek a helyes eligazodásban, és abban, hogy helyes önismeretre jussak. 

Képességeimhez mérten megteszem a tőlem telhető legtöbbet. Kötelességemnek 

érzem, hogy rendszeresen tanuljak, óráról órára készüljek. A tanórákon 

fegyelmezetten veszek részt. Arra törekszem, hogy írásbeli munkáim külalakja 

rendezett, áttekinthető legyen. 

 

Pontosság 

Az iskolában tanítás előtt, illetve tanítási órákon és az iskolai rendezvényeken 

pontosan jelenek meg.  

Tisztelet, viselkedés 

A felnőttekkel és diáktársaimmal való kapcsolataimat az önzetlenségre, a 

türelemre, a segítőkészségre és az együttérzésre alapozva igyekszem alakítani. A 

tanórákon és minden egyéb iskolai programon tiszteletben tartom tanáraim és 

társaim munkához, tanuláshoz való jogát. Viselkedésemmel sem önmagam, sem 

mások munkáját nem hátráltatom. Lehetőségeimtől és képességeimtől függően 

társaimnak segítséget nyújtok. Tartózkodom attól, hogy másokat szóval vagy 

tettel felelőtlenül bántsak, emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat 

megsértsem. Diáktársaim között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazok. 

Mindig szem előtt tartom a közösség érdekeit. Szüleimet az iskolai 



eseményekről pontosan, rendszeresen tájékoztatom, osztályfőnököm, illetve 

szaktanáraim írásos üzeneteit (az ellenőrzőbe, üzenőbe írt megjegyzéseket) 

velük aláíratom. Törekszem a kulturált beszédstílusra, s anyanyelvünk szép és 

helyes használatára.  

Megjelenés 

Iskolai ünnepségeken az alkalomhoz méltó öltözékben, a házirendben leírtak 

szerint veszek részt. Munkanapokon, tanítási órákon, iskolai rendezvényeken 

praktikusan, mértéktartóan öltözködöm. Testékszert, tetoválást, és egyéb 

megbotránkoztatásra alkalmas dolgot nem viselek, arcomat, körmömet, hajamat 

nem festem.  

Diákjogok 

Az iskola által kiadott, diákokat érintő dokumentumok megalkotásában és 

érvényre juttatásában igyekszem felelősséggel és tevékenyen részt venni. 

Környezetem 

Az iskola helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen használom, sem a padokat, 

sem a falat nem firkálom. Nem szemetelek. Felszerelésemet rendben tartom. 

 

Az iskola házirendjét betartom. 

Tudomásul veszem, hogy a Házirend és az Etikai Kódex rendelkezései 

mindaddig érvényesek rám nézve – beleértve a tanítási szüneteket is –, amíg az 

iskolával tanulói jogviszonyban állok. 

 


