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ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ
KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn15:16)
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon küldetése Jézus Krisztus missziói parancsában
gyökerezik, és azzal veszi kezdetét, hogy az intézmény hiteles keresztyén közösségként befogadja a szülők
által rábízott tanulókat. Majd a pedagógusok magas szintű szakmai munkája és személyes példamutatása
által, határozott keresztyén értékrenddel, széleskörűen fejleszti a tanulók alap- és speciális készségeit és
kompetenciáit úgy, hogy felkészítse őket az egészséges, felelős keresztyén felnőtt életre – közösségben a
közösségért élni. Református központként pedig személyre szabott neveléssel, hatékony egyéni és
csoportos tehetséggondozással, a magyar nemzeti értékek és kultúra megerősítésével a jövő keresztyén
értelmiségét nevelje.

AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL,
A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS.
Hiszünk abban, hogy a Lévay az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,
a bizalom és barátság légkörében tanítványaikat elvezethetik az igazság megismerésére. Ezért a
nevelőtestület úgy végzi szolgálatát, hogy a tanítványaik és egymás sikerei által nyomot hagyjon a világban,
és a következő nemzedékeket is büszkeséggel töltse el, hogy a Lévay diákjai lehetnek.
„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7:12)

___________________________
osztályfőnök

igazgató

A közösségi élet alapelvei a Lévay József Református Gimnázium
és Diákotthonban
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon céljának tekinti, hogy tanulói református
keresztyén szellemiségben nevelkedjenek. Fontos, hogy intellektusuknak, gondolkodásuknak,
cselekedeteiknek, testi-lelki fejlődésüknek és szociális érzékenységüknek a Biblia legyen a zsinórmértéke.
Feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink viselkedésén az iskolában, otthon és a gyülekezetben is
tükröződjön a keresztyén lelkület. Ezért az intézményünket választó diákoknak és szülőknek egyet kell
érteniük az elvárt viselkedési normákkal.
Szeretnénk elérni, hogy a diákjaink tudatos, megfontolt döntéseket hozzanak, és ne sodródjanak a
világi értékekkel és viselkedésmóddal.
A „MIT TENNE HELYEDBEN JÉZUS?” mottó foglalja össze elvárásainkat. Amíg elvárásaink
nem válnak a diákjaink bensőjévé, addig elérendő célként állítjuk azokat eléjük.
Célunk eléréséhez minden diáknak tartania kell magát az alábbiakhoz.
A FELNŐTTEK TISZTELETE




Engedelmeskedj szüleidnek, iskolánk és egyházad elöljáróinak!
Viselkedéseddel mutass példát Isten dicsőségére és iskolánk jó hírnevére!
Légy emberséges és segítőkész mások felé!

PÉLDAMUTATÓ MAGAVISELET




Tartózkodj a pletykáktól (meggondolatlan fecsegéstől, szóbeszédtől), a rágalmazó és szitkozódó
beszédstílustól, a trágár beszédtől!
Törekedj békességre, a konfliktushelyzetek Istennek tetsző megoldására!
Ne viselkedj gúnyosan, megvetően tanáraiddal és diáktársaiddal szemben!

A BIBLIA TANÍTÁSAIN ALAPULÓ ÉLETVITEL








Tartózkodj a dohányzástól, az alkohol- és drogfogyasztástól!
Beszéded legyen őszinte és tiszta!
Öltözködésed legyen szerény, visszafogott!
Légy erkölcsös testben és lélekben!
Tanulj tisztességgel, légy megbízható, kötelességeidnek tégy eleget!
Erősítsd hitedet, és segíts másokat is az igaz hitre jutni!
Tanúsíts megbocsátást mások iránt!

Azok az értékek, melyeket iskolánk szeretne képviselni, megtalálhatók különösen a Filippi levél 2:1-16
részében.

SZÜLŐI ÉS TANULÓI NYILATKOZAT
Szülői nyilatkozat
Gyermekem neveléséért és tankötelezettsége teljesítéséért elsődleges felelősként a Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon Küldetésnyilatkozatában is megfogalmazott célokkal egyetértek,
azokat gyermekem életében az intézménnyel közösen kívánom megvalósítani.
Az intézmény keresztyén pedagógiai gyakorlatát támogatom. Gyermekemmel kapcsolatos
mindennemű nevelési kérdésben folyamatosan együttműködöm az intézmény pedagógusaival, és a
gyülekezetünkkel. A felmerülő problémákat az intézményen belül, az érintettekkel beszélem meg. Az
intézmény jó hírének gyarapítását mindenkor szem előtt tartom.
Az intézmény gyarapításához, fejlesztéséhez lehetőségeink szerint hozzájárulunk.

Tanulói nyilatkozat
Az intézmény tanulójaként a keresztyén értékrendhez igazodva a gimnázium és a diákotthon belső
rendjét megtartom. Iskolai feladataimat szorgalommal, lelkiismeretesen elvégzem. Mind tanulmányaimmal,
mind egyéb - iskolai vagy iskolán kívüli - tevékenységemmel arra törekszem, hogy a Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon jó hírét keltsem és erősítsem.
Elfogadom és betartom az intézmény közösségi életének alapelveit, és azt, hogy a Lévayban a
látható smink, a hajfestés, a feltűnő öltözködés és megjelenés mellőzése kívánatos.
A Lévayba engem ajánló gyülekezetemmel a jövőben is rendszeres kapcsolatot tartok.
Miskolc, 2016. június 20.

Szeretnénk szülőként és diáként megerősíteni és követni az iskola alapelveit. Megértjük és elfogadjuk, hogy
az alapelvek az iskolán belüli és kívüli életre egyaránt vonatkoznak és mértékadóak.

__________________________

_________________________________

tanuló

szülők

