
 

Együttműködési nyilatkozat 

 

 

Tanuló neve:……………………………………………….     Osztálya:………….         

               

 Mint a fent nevezett gyermek szülője (törvényes képviselője) a Bocskai István Református 

Oktatási Központ Általános Iskolájával való együttműködés keretein belül az alábbi iskolai, 

valamint iskolán kívüli teendőket vállalom: 

                               

1. Azokon a családi istentiszteleteken, amelyeken gyermekem osztálya szolgál, 

részvételét biztosítom a halásztelki református templomban a tanév programja szerinti 

napon (tanévenként egy alkalom:1-3. évf. családi 4-8. évf. „szolgáló”).  

2. A hittan tantárgy osztályozhatóságának feltételeként biztosítom, hogy gyermekem a 

lakóhelye és a felekezete szerinti egyházközség istentiszteletén/szentmiséjén 

szorgalmi időben időarányosan 10 látogatást (havi 1, félévenként 5, a családi, ill. 

„szolgálat” benne értendő) a tájékoztató füzetben aláíratással igazoltat.   

3. Gyermekemet korának megfelelő öltözetben járatom, nem engedem a szélsőséges, 

illetve kirívó (megbotránkoztató) ruha-, haj- és ékszerviselettől, festett, vagy az 

átlagosan szolid viselettől eltérő haj, testékszer, festett köröm, smink, kihúzott szem, 

felső évfolyamokon hiányos öltözet - toppok, mély dekoltázs, szár nélküli rövidnadrág 

viseletét. 

4. Gyermekemet az iskolával szoros együttműködésben nevelem, ismerve és elfogadva 

annak szellemiségét, nevelési szándékait. Ez magában foglalja a rendszeres  

kapcsolattartást is a pedagógusokkal. Lehetőség szerint részt veszek a szülői  

értekezleteken és a fogadó órákon. Akadályoztatás esetén tájékoztatom az 

osztályfőnököt és új időpontot  keresünk a személyes találkozásra. Rendkívüli hívásra 

minél hamarabb fölveszem a kapcsolatot a pedagógusokkal. 

5. Ha gyermekemmel - tanulmányával, viselkedésével - bármi probléma adódna, 

igyekszem vele megbeszélni a nem megfelelő viselkedést, vagy tanulási hozzáállást 

korrigálni, a motiváltságában támogatni.  

6. Amennyiben gyermekem magatartása, szóbeli és megjelenésbeli megnyilvánulásai 

tartósan szembehelyezkedik az intézmény Házirendjével, nevelési céljaival, 

hitelveivel, etikai normáival, a szülő és az iskolavezetés közös elhatározással együtt 

keres számára megfelelő intézményt.  

7. Rendszeresen figyelemmel kísérem gyermekem tanulmányi előmenetelét, megnézem 

és aláírásommal ellátom az üzenő füzetet és a tájékoztatót, a digitális napló hetente 

frissülő bejegyzéseit. 

8. Ha családi életünkben olyan körülmény, változás állna be, amely kihat gyermekem 

viselkedésére, tanulási teljesítményére vagy az iskolával való együttműködésemet 

befolyásolhatja, erről az osztályfőnököt vagy az iskolavezetést tájékoztatom az általam 

szükségesnek tartott mértékig, amely segít megértetni gyermekem helyzetét. 

9. A fizetési határidőket pontosan betartom, esetleges rendkívüli ok miatt fellépő 

késedelem esetén az iskolavezetéssel egyeztetve határidő-módosítást kérek. A 

módosított időpontot betartom. 

10. Az intézmény által kért adatszolgáltatást határidőre teljesítem. A gyermekemet érintő 

adatokban bekövetkezett változásokat az intézményben 15 napon belül bejelentem. 

11. Az otthoni tantermen kívüli online oktatás iskolai rendszerét, szabályait megismerve, 

támogatom gyermekem tanulásának haladását, kötelességeinek érvényt szerzek.   

 

 

                                                                                                   ………………………… 

                                                                                                 Szülő (törvényes képviselő) 

 
202…. év, ……hó, ….nap 


