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LÍCEUMI RENDTARTÁS 
 
 

Líceumunkban uralkodjék a katolikus 

keresztény szellem, 

kölcsönös jóindulat, 

szeretet, rend és fegyelem! 

 

 

 

 

 

A diákok jogai 

 

A diákoknak joguk van: 

1. részt venni a Diákönkormányzat munkájában, és ezzel színesebbé tenni az 

iskola életét; 

2. a Diákönkormányzaton keresztül javaslatokat tenni a líceum vezetése felé a 

diákokat érintő kérdésekben; 

3. panaszt tenni az őket érintő kérdésekben az osztályfőnöknél. 
 

 

A diákok kötelességei 

 

 Beérkezés a Líceumba 

1. A diákoknak vasárnap este 6 óráig kell megérkezniük a kollégiumban. 

Amennyiben nem, hétfő a tanítási hét első napja, akkor az első napot 
megelőző este érkeznek meg 6 óráig. 

2. Az előző szabálypont alól a kollégiumvezető adhat felmentést, de csak akkor, 

ha a diák a tanítási nap első tanóráján már jelen tud lenni. 
3. A diákok kötelesek vigyázni a líceum és kollégiumépületre, az osztályokra, a 

berendezésre, a tankönyvekre. Rongálás esetén a kárt meg kell téríteniük. Ha 

nincs felelős, akkor az egész közösség vállalja a következményeket. 
4. A kollégista köteles tisztán tartani az általa használt kollégiumi szobát. A 

kollégista köteles naponta tisztálkodni. 

5. Tilos dohányozni, kábítószereket, alkoholt terjeszteni és fogyasztani, 

szotyolázni, szemetelni, rágózni, csúnyán beszélni, másokat megkárosítani, 

szemtelenül, illetlenül viselkedni. Az agresszív viselkedés, verekedés, szóbeli 

agresszivitás, valamint egyéb antiszociális magatartás azonnali kizárást von 

maga után  
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6. A szabadidejét az iskola falain kívül töltő diáknak egyaránt, tilos alkohol 
tartalmú italt vagy dohányt, kábítószert fogyasztani, szórakozóhelyen 

megfordulni. 

7. Tilos a mobiltelefon használata az órákon. A tanítási nap első tanórája előtt 

(7:20-kor) a diák köteles leadni a mobiltelefonját. Az osztályszervező a 
kijelölt tárolóban összegyűjti a telefonokat és az első óra előtt leadja az 

igazgatóhelyettesnek. A mobiltelefonok használata kizárólag a diák 

szabadidejében engedélyezett. Amennyiben a diák ezeket a feltételeket 

megszegi, abban az esetben a diáktól elvesszük a telefont és személyesen a 

szülőnek adjuk vissza. Ha a feltételeket újból megszegi, akkor csak tanév 
végén szolgáltatjuk vissza a szülőknek. 

8. Tilos az elektromos eszközök (laptop, tab stb.). és hanghordozók használata. 

 

Óralátogatás 

1. Becsengetéskor minden diák köteles az osztályba menni. Tilos a tanórákról 

késni. 

2. Tilos a líceum területét elhagyni a tanítás ideje alatt. 

3. A szükséges felszerelés nélkül (könyvek, füzetek, szótárak, tornafelszerelés, 

stb.) tilos órára menni. 

4. Köteles a fakultatív órákat látogatni az a diák, aki feliratkozott az adott órára. 

5. Órát mulasztani az igazgató engedélyével vagy betegség miatt, orvosi igazolás 

felmutatásával lehet. Hiányzás esetén a szülő köteles a mulasztás előtti nap 
értesíteni az igazgatóhelyettest. Az elmulasztott óra anyagát a diák köteles 

önállóan pótolni. 

 

Ruházat/ékszerek 

1. A líceumban kötelező a szolid külső és ruházat. Ünnepi alkalmakkor kötelező 
az elegáns öltözködés (lányoknál térden aluli sötét színű szoknya fehér blúzzal, 
líceumos nyakkendővel; fiúknál sötét színű nadrág, fehér ing, líceumos 

nyakkendő). 

2. Tilos a túlzott ékszer és bizsuviselés, valamint a festett haj, szem, köröm, 

testékszer, fiúknak fülbevaló, hosszú haj viselete. Tilos a hosszú köröm és a 

szétengedett haj. 

3. Lányoknál tilos a miniszoknya, a mélyen kivágott és derekat nem takaró blúz, 

szakadt nadrág, testhez tapadó, mélyen dekoltált, pántos, ujj nélküli, erősen 
áttetsző blúz, póló, illetve haspóló viselete. Fiúknál a sportnadrág viselete a 

líceumban és a szentmisén, valamint a szakadt nadrág. 

4. Tilos a felsőruházat (dzseki, kabát) viselése az órákon. 
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Miselátogatás/lelkigyakorlat 

1. A Katolikus Líceum diákjai számára kötelező a vasárnapi szentmise és a 
hétköznapi diákmisék látogatása. 

2. Bevonulás: az osztályok együtt mennek be a templomba legalább 5 perccel a 

szentmise kezdete előtt. 
3. Lehetőség szerint az első padokba ülnek egymás mellé, és részt vesznek a 

szentmisén imával, énekkel. 

4. A hittantanár/miséző pap javaslatai alapján történik a ministránsok és 
felolvasók kiválasztása a szentmisék előtt.  

5. Minden diák köteles részt venni a líceumi lelkigyakorlatokon, melyek fő célja a 
diákok keresztény nevelése, egyéni hitéletük mélyítése valamint a líceumi 

közösség formálása, erősítése. A tanév első félévben (ősszel) minden 
osztálynak külön kerül sor lelkigyakorlatra, a második félévben (tavasszal) 

közös lelkigyakorlaton vesznek részt a líceum diákjai. 

6. A diákok kötelesek részt venni a líceumi rendezvényeken, megemlékezéseken, 

ünnepi műsorokon, egyéb programokon. A diákok kötelesek aktív szerepet 

vállalni a líceumi programokon.  

 

Igazolások 

1. Hiányzás esetén csak orvosi igazolást fogad el a Líceum vezetősége. 
2. Egyéb esetekben előzetes írásos szülői kérésre, igazolással a tanévben 2 

tanítási nap mulasztható. A szülői kérvényeket legalább egy héttel a 
mulasztandó nap előtt kell leadni az Igazgatónak. 

3. Egy tanévben igazoltan (betegség esetén) sem mulasztható több összesen 25 

tanítási napnál. 

 

Ügyeletesség 

1. Az osztályok folyamatos tisztaságáért a hetesek/naposok felelnek. 

2. A hetesek/naposok feladata mindennap az órák előtt rendbe hozni a táblát és 

a padokat. A virágokat megfelelően gondozniuk kell. 
 

Megrovások, büntetések 

 

1. Az osztályfőnökök kötelesek dokumentálni diákjaik kihágásait. A Líceum 
szabályzatának a megsértése esetén büntetés róható ki a következő rend 
szerint: 

 

Pontrendszer: 
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 2 szóbeli figyelmeztetés = 1 piros pont (igazolatlan késés vagy hiányzás az 

órákról/közös programokról, nem illő megjelenés, feladat nem teljesítése, 
felszerelés nélküli megjelenés stb. 

 Tartós rongálás = 2 piros pont 

 Magatartásbeli kihágás = 1 – 3 piros pont 

 3 piros pont = 1 fekete pont 

 A líceum hírnevének lejáratása = 1 fekete pont 

 

 2 piros pont = osztályfőnöki intő 

 1 fekete pont = igazgatói intő és egy közös programból való kimaradás 

 2 fekete pont = a diákot az Iskolaszék elé idézik, a szülőt bekéretik a Líceumba 

 3 fekete pont = automatikus kizárás a Líceumból 

 

A líceumi diák feladata: lelkiismeretes tanulás, pontosság, engedelmesség, a 

házirend maradéktalan betartása, a tisztaság, a rend és a berendezések 

megőrzése. Tiszta (nem kétértelmű) illő beszéd. Tiszteletteljes megszólítás, 
köszönés, egymást segítő, kulturált magatartás, mértéktartó, udvarias, 

tisztelettudó viselkedés felnőttel és diákkal szemben. Hozzájárulni a líceum jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 
 

 

A Líceumból kizárandó az a diák, aki 

szándékosan vagy ismételten megsérti a Líceum rendjét, magatartásával súlyos 

kárt okoz a közösség egészének, valamint szembeszegül a Líceum erkölcsi 

alapelveivel. A vezetőség és a tanári kar egyetértésében akár tanulmányi, akár 
magaviseleti okokból bármely diák elbocsátható az intézményből, tanév közben 
vagy tanév végén is, amennyiben nem hajlandó beilleszkedni az iskola rendjébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A líceumi rendtartás kiegészíthető a tanévre vonatkozó specifikus rendeletekkel, mely jelent rendtartás 
szerves részét képezi. 


