Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda

A GYERMEK NEVE:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mindszenty bíboros szellemi örökségeként,
Szent Margit és a magyar szentek, valamint a keresztény iskolák mennyei pártfogójának, Kalazanci
Szent Józsefnek közbenjárását kérve vállalja, hogy a Katolikus Egyház tanítását, lelki irányítását a
legteljesebb mértékben elfogadja, és követni akarja. Rendre, fegyelemre, pontosságra és
kötelességtudatra nevel, jó szakmai színvonalra törekszik. Nevelőit ennek szellemében válogatja meg
és gondoskodik rendszeresen képzésükről.
Az intézmény az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága, mint egyházi
fenntartó irányításával működik. Állandó kapcsolatban van a Városmajori Jézus Szíve Plébániával, és a
Hitoktatási Felügyelőséggel.
Mivel keresztény hitünkhöz való viszonyunk igen sokféle lehet, iskolánk - egységes
szellemének alakítása érdekében - kéri a kedves Szülőket, hogy az alábbi módon
nyilvánítsák ki együttműködési szándékukat:
Készségesen együttműködöm az intézmény pedagógiai és vallási céljainak megvalósításában, az
egyetemes és keresztény értékek közvetítésében. Tudom, hogy a nevelés a katolikus gyakorlat szerint
valósul meg az iskolában, de ez a tény a más vallásúak megbecsülésével és tiszteletével párosul.
1. Gondoskodom arról, hogy gyermekem egyházközségünkben vagy más helyen, a vasárnapi
szentmisén családunkkal együtt részt vegyen. Az iskola hagyományainak megfelelően a közös
szentmiséken magam is együtt ünnepelek a gyermekekkel és a nevelőközösséggel. Ha más vallású,
- egyháza közösségének szokása szerint- az elvárható felelősséggel, becsülettel gyakorolja hitét, és
tegyen hasonló módon az iskolai közös liturgiákon és hitoktatáson is.
2. Családi életünkben helyet engedünk az Egyház és az iskola azon törekvéseinek, hogy megvalósuljon
a keresztény nevelés egysége, mely megóv a kettős nevelés jellemromboló hatásától.
3. Egyetértek azzal, hogy az iskola a zenei, a vizuális és a néphagyományokon nyugvó, valamint az
egészséges életmódra nevelésben nagy jellemformáló erőt lát, s pedagógiai programjában kiemelt
gondot fordít ezekre (heti két énekóra furulyaoktatással, heti egy néptáncóra).
4. Megóvom gyermekemet az internet, a televíziózás, a kulturális (prózai, vizuális és zenei)
környezetszennyezés lélekkárosító hatásától. Kerülöm az agresszív és ízlésromboló játékokkal való
ajándékozást, gyermekem kihívó, egyénieskedő, divatozó öltözködését, kozmetikázását stb.
5. Rendszeresen figyelemmel kísérem és segítem gyermekem tanulmányi munkáját. Az iskolai
közösség magatartási, erkölcsi követelményeit, hagyományait a magam és gyermekem számára
kötelezőnek tekintem.
6. Az iskola szülői közösségének hasonló elvárásait tiszteletben tartom, az iskola házirendjét elfogadom
(honlapunkon megtalálható!).
A fenti együttműködést az iskolai élet teljes tartamára érvényesnek tekintem, annak sérülése esetén az
eltanácsolást tudomásul veszem.
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