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BELSŐ RENDSZABÁLYZAT
Az alábbi belső rendszabályzat a Nemzeti Oktatási Minisztérium által kibocsátott 4295 / 2005.
szept. 8. rendelete alapján készült, melynek hivatalos címe: Regulamentul de organizare şi
functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – ROFUIP. Ez utóbbi rendelet a 84/
1995-ös számot viselő Tanügyi Törvény és a tanügyi dolgozók jogait szabályozó 128/1997-es
számú törvény (Legea privind Statutul personaluli didactic) alapján valamint azok későbbi
módosításainak figyelembe vételével készült.
Iskolánk belső rendszabályzatának megfogalmazásakor szem előtt tartottuk a fegyelmi
bizottság, a vezetőtanács, a tantestület, az iskolai szülői bizottság és a diákok javaslatait,
észrevételeit.
Szabályzatunk tartalmazza a pedagógusok, a diákok és a szülők jogait és kötelességeit,
valamint az intézmény más alkalmazottainak rövid munkaköri leírását. Úgyszintén eligazít a
kiróható büntetések mibenlétét illetően, amennyiben a diákok a szabályzat valamely pontját
megsértenék. A szabályzat előírásainak betartása kötelező a pedagógusokra, diákokra,
szülőkre és az iskola minden alkalmazottjára nézve, de nem mentesülnek ez alól a kötelesség
alól azok a külső személyek sem, akik valamilyen ideiglenes kapcsolatban állnak iskolánkkal.

I. A DIÁKOK
I.1. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
Iskolánk minden tanulójának joga, hogy:
a- részt vegyen a tanórákon és minden olyan más tevékenységben, amelyet az iskola diákjai
számára kínál;
b- képviseltesse magát az intézmény diákönkormányzatában. Ezzel a jogával választás révén
élhet. Az iskolai diákönkormányzat elnökének feladatkörébe tartozik az, hogy a diákok és
az iskola vezetősége közötti párbeszédet előmozdítsa. Ezért a diákönkormányzat elnöke
részt vesz a vezetőtanács ülésein, amikor olyan téma kerül megvitatásra, amely a diákok
érdekeit érinti.
c- az írásbeli számonkérések időpontját a szaktanárral egyetértésben rögzítse a pszichopedagógiai elvek érvényesülése érdekében;
d- hogy az iskola igazgatóságához forduljon, ha úgy véli, hogy törvényes jogainak
gyakorlásában sérelem érte;
e- az iskola igazgatóságához forduljon, ha úgy véli, hogy konfliktusba került valamelyik
tanárával;
f- tanácsot és útmutatást kapjon minden olyan vizsgával kapcsolatban, amelyet le kell tennie;
g- soron kívüli számonkérést kérjen a félév vagy a tanév utolsó tanítási hetében, ha
bukásveszélyben van;
h- igazgatói vagy osztályfőnöki engedélyt kérjen és kapjon az iskola épületének elhagyására
a tanítás ideje alatt, ha kérését megfelelő indokokkal támasztja alá;
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hogy megóvja a kapott büntetést a büntetés kiszabásától számított 5 napon belül. Ezt az
iskola igazgatóságához benyújtott írott kérvényben teheti meg;
j- áthelyezését kérje az oktatási intézmények működését szabályozó törvényerejű rendelet
(ROFUIP) 135-139. cikkelye értelmében, az ott szereplő feltételek betartásával;
k- részt vegyen azokon a pályázatokon és tevékenységeken, amelyeket az iskola, valamely
civil szervezet vagy ifjúsági szervezet kezdeményezett és bonyolít le szerződéses vagy
megegyezéses alapon;
l- részt vegyen azokon az ünnepségeken, megemlékezéseken, amelyeket az aradi magyar
közösség jeles napokon szervez.
i-

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy:
m- megjelenjen a tanórákon, és magával vigye a tantárgy sajátosságainak megfelelő
felszerelést;
n- a tisztaságot megőrizze a tantermekben, a folyosókon, a sportpályán és az iskolaudvaron;
o- az ellenőrző könyvet magával hozza az iskolába, a tanár kérésére átadja, hogy az
osztályzatok belekerülhessenek, s így a szülők is napirenden legyenek a diák tanulmányi
előmenetelével. Úgyszintén köteles a diák az ellenőrzőt szüleinek vagy gondozóinak
aláírásra rendszeresen bemutatni.
p- hiányzás esetén az iskolába való visszatérésétől számított egy héten belül tanítójának vagy
osztályfőnökének az iskolaorvos által láttamozott orvosi igazolást vagy más igazoló iratát
átadja, hogy tanítója vagy osztályfőnöke a hiányzásokat igazolhassa;
q- illendően, diákhoz méltón viselkedjék és öltözködjék nemcsak az iskola területén belül,
hanem azon kívül is.

I.1.2. A DIÁKOK JUTALMAZÁSA
 A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat iskolánk a minisztérium által kibocsátott
rendelet 115-116-os cikkelyeiben (ROFUIP) leírt módon jutalmazza.
 Jutalmazni és ösztönözni kívánjuk azokat a diákokat is, akik a tanórákon kívüli
tevékenységekben való eredményes részvételükkel kitűnnek, és iskolánk hírnevét ezáltal
öregbítik.
 Az iskolánk névadójáról Csiky-napnak elnevezett ünnepségsorozaton évente sor kerül a
Csiky-díj átadására. A díjat olyan diák kaphatja meg, aki jó tanulmányi eredményei
mellett lelkes és eredményes tanórán kívüli tevékenységével is kitűnik.
 Diákjaink indokolt esetben jutalmat kaphatnak a magyar közösség érdekképviseleti
szervétől, civil szervezetektől és ifjúsági szervezetektől is.

I.2. TILALMAK
a- Iskolánk minden tanulója számára tilos az iskola javainak megrongálása. Minden
rongáláson kapott tanuló köteles az okozott kárt megtéríteni akár a kár kijavíttatása, akár a
használhatatlanná vált dolog újjal való helyettesítése révén.
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b- Tanulóinknak vigyázniuk kell a kapott tankönyvekre, kötelesek rendeltetésszerűen
használni, és a tanév végén visszaszolgáltatni azokat. Az elveszett vagy tönkretett könyv
árát a könyv használójának meg kell térítenie.
c- Az iskola területére bármiféle fegyvert, lőszert, petárdát behozni szigorúan tilos, mert ez
veszélyeztetné a diákság és az iskola alkalmazottainak testi épségét. Ennek a tilalomnak a
megszegője három napos vagy végleges kicsapással büntethető a kihágás súlyosságától
függően. A büntetésről a szülők írott értesítést kapnak.
d- Tanórák alatt a mobiltelefon használata tilos. A szabályt megszegő diák telefonját a tanár
elkobozza, és az iskola igazgatóságán leadja. Az elkobzott telefont csak a szülő és csak
személyesen igényelheti vissza az igazgatóságon az osztályfőnök vagy tanító jelenlétében.
e- Tanulóhoz méltatlan magatartás, tehát tilos a pornografikus jellegű tárgyak, fotók stb.
birtoklása, terjesztése. Ezért a kihágásért háromnapi kicsapással és a magaviseleti jegy
levonásával büntethető az elkövető.
f- Az iskola területén tilos a dohányzás. A dohányzási tilalom megszegőinek szülei írásos
értesítést kapnak a kihágás elkövetéséről és az alkalmazott büntetésről. A dohányzáson
kapott diáknak közmunkát kell végeznie (pl. az iskolaudvar felseprése), és magaviseleti
jegyéből 1 pontot levonnak. Ha ismételten vét a dohányzási tilalom ellen, háromnapi
kicsapással, majd 7-nél kisebb magaviseleti jeggyel büntethető.
g- Tanulóink számára az iskola területén belül és azon kívül egyaránt tilos a szeszes ital
fogyasztása és mindenféle pénzre, nyereségre, vagy fogadásra történő játék. Úgyszintén
szigorúan tilos kábítószerek fogyasztása, terjesztése, terjesztőkkel való bármilyen
kapcsolattartás. Ha egy diák ezt a tilalmat nem tartja be, 4-es magaviseleti jeggyel és
kicsapás előtti utolsó figyelmeztetéssel büntethető. A kihágásról és a büntetésről a szülők
írott értesítést kapnak.
h- Iskolánk minden tanulója viselkedjék tisztelettudóan, legyen tekintettel tanárai, diáktársai
és az iskola minden alkalmazottjának emberi méltóságára! A kölcsönös tiszteleten alapuló
érintkezés szabályait felrúgó diák tantestületi megintésben részesül, és magaviseleti jegy
levonásával büntethető. Ismételt szabálysértés esetén háromnapi kicsapás lehet a büntetés.
i- Tilos bármiféle erőszakos megnyilvánulás, megfélemlítés, bandába tömörülés. Az efféle
cselekedetek elkövetőit 4-es magaviseleti jeggyel és kicsapás előtti utolsó
figyelmeztetéssel büntetjük. A szülők a kihágásról és a büntetésről írott értesítést kapnak.
j- Tanulóink öltözéke legyen mindenkor decens! Diákjaink tartózkodjanak a feltűnő
viselettől! Ne viseljenek extravagáns farmernadrágot, rövidnadrágot, túlzottan rövid
szoknyát, mélyen kivágott, a vállakat, a hasat és a derekat szabadon hagyó pólót, túlzottan
testhezálló ruhadarabokat, szakadt vagy rongyos ruhát. Ha a diák nem megfelelő
viseletben jelenik meg a tanítási órán, a tanár hazaküldi átöltözni, és beírja hiányzónak. A
felgyűlt igazolatlan hiányzások pedig az előírt büntetést vonják maguk után.
k- Iskolánk tanulói öltözzenek diákhoz méltó módon! Legyenek ápoltak, de tartózkodjanak a
hivalkodó megjelenéstől! Tilos a kirívó hajfesték, körömlakk, rúzs és smink használata.
Tanítási órán a diákok nem viselhetnek napszemüveget, sapkát, karszalagot stb. A szabály
megszegőit a tanár hazaküldheti és beírhatja hiányzónak. A felgyűlt igazolatlan
hiányzások pedig az előírt büntetést vonják maguk után.
l- Tilos a tetoválás, a testékszer és a különböző szekták szimbólumainak használata. A
kihágás elkövetői ellen ugyanaz az eljárás alkalmazható, mint a j- és k- alpontokban
szereplő tilalmak megszegése esetén.
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m- Iskolánk tanulói legyenek mindig pontosak, ne késsenek a tanórákról. A késés
megismétlődése büntetést von maga után.
n- A tanórákról és az iskolai rendezvényekről igazolatlanul hiányozni tilos. A hiányzók
büntetéséről az oktatási minisztérium által kiadott szabályzat (ROFUIP) 118. cikkelye
rendelkezik.
o- Az iskola területén tilos bármiféle erotikus jellegű gesztus és cselekedet (pl. ölelkezés,
csókolózás).

I.3. A DIÁKOK BÜNTETÉSE
Az elkövetett kihágás súlyosságát figyelembe véve a szabályzat ellen vétő tanulók az alábbi
büntetéseket kaphatják a miniszteri rendelet (ROFUIP) 118. cikkelye értelmében:
1. osztályfőnöki vagy tanári szóbeli figyelmeztetés:
– négyszemközti beszélgetés a tanulóval, a kifogásolt viselkedés megbeszélése;
– másféle büntetést nem von maga után;
2. nyilvános szóbeli intő:
– a tanulót az osztály, az osztályban tanító tanárok vagy a tantestület előtt figyelmeztetik
arra, hogy változtasson a viselkedésén, mert ha a javulás elmarad, súlyosabb büntetést
fog kapni;
– a magaviseleti jegy levonásával jár együtt;
3. írott intő:
– az osztályban tanító tanárok vagy az igazgatóság kezdeményezésére a diákot írásban
intik viselkedésének megváltoztatására; az intő átvételét a szülőknek vagy gyámoknak
aláírásukkal kell igazolni;
– 10 igazolatlan hiányzás összegyűjtése után a további hiányzásoktól való tartózkodásra
intik a diákot;
– a magaviseleti jegy levonásával jár együtt;
4. az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonása:
– ezt a büntetést az igazgatóság vagy az osztályban tanító tanárok kezdeményezhetik;
– a magaviseleti jegy levonásával jár együtt;
5. a tanuló 3-tól 5 napig terjedő eltanácsolása:
– a tanórákon való részvétel helyett a tanulónak megadott ideig közhasznú munkát kell
végeznie az iskola területén; a munka mibenlétét az igazgatóság határozza meg
figyelembe véve az osztályban tanító tanárok javaslatait;
– ha a tanuló megtagadja a munkát, annyi igazolatlan hiányzást szerez, ahány tanórája az
adott napokon volt;
– a magaviseleti jegy levonásával jár együtt;
6. a tanulónak az iskola más osztályába vagy egy másik iskolába való áthelyezése
fegyelmi okokból:
– a büntetést bejegyzik a tanulók nyilvántartásába, az osztálynaplóba és az anyakönyvbe;
– a magaviseleti jegy levonásával jár együtt;
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7. eltanácsolás előtti utolsó figyelmeztetés:
– az osztályfőnök és az igazgatóság által küldött írott figyelmeztetés, amelyet azok a
tanulók kapnak, akik összegyűjtöttek 20 igazolatlan hiányzást vagy egy bizonyos
tantárgy óraszámának 15 %-át nem látogatták a tanév során;
8. a tanuló eltanácsolása:
– a tanulónak el kell hagynia azt az iskolát, ahová a tanév elején beiratkozott;
– a kicsapásnak három fokozata van:
 a tanuló eltanácsolás után visszairatkozhat ugyanabba az iskolába;
 a tanuló eltanácsolás után csak valamely más iskolába iratkozhat be;
 a tanuló a későbbiekben egy egész tanévnél hosszabb ideig nem iratkozhat be
egyetlen iskolába sem;
– ez a büntetés csak a 11–12. osztályba járó diákok esetében alkalmazható a miniszteri
rendelet (ROFUIP) 127-129. cikkelyeinek értelmében
Megjegyzés: Az olyan tanuló esetében, akinek az 1–5. pontokban megjelölt büntetésben volt
része, de aki a félév vagy a tanév végéig megbánását 8 héten át kitűnő magaviseletével
tanúsítja, a magaviseleti jegynek a büntetéssel járó levonása elengedhető a miniszteri rendelet
(ROFUIP)130/1-es cikkelyének értelmében.

II. A PEDAGÓGUSOK
II.1. A PEDAGÓGUSOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
Az iskolánkban tanító minden pedagógusnak joga van, ahhoz hogy:
 kiutasítsa a tanteremből azt a diákot, aki az első óráról több, mint 5 percet, a későbbi
tanórákról pedig több, mint 2 percet késik;
 támogatásért forduljon az igazgatósághoz abban az esetben, ha egyik-másik tanulóval
vagy szülővel való kapcsolatában kritikus helyzet állt be;
 behivassa az iskolába azoknak a tanulóknak a szüleit, akik viselkedésükkel akadályozzák
a pedagógus oktató, nevelő munkáját;
 megoldásokat, intézkedéseket javasoljon az osztályban tanító tanárok vagy a tantestület
értekezletein és az iskola vezetőségi tanácsának;
 szakértőket hívjon meg az általa szervezett iskolai tevékenységek lebonyolításhoz, miután
ezt a szándékát közölte az iskola igazgatóságával.
Az iskolánkban tanító minden pedagógusnak kötelessége, hogy:
 az igazgatóság és a vezető tanács által rárótt feladatokat elvégezze;
 a tanulók által átadott igazolásokra ráírja az átadás időpontját;
 csak azokat a hiányzásokat igazolja, amelyekre a tanuló az iskolába való visszatéréstől
számított legtöbb 7 napon belül igazolást hoz;
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 osztályfőnökként kérje az osztályban tanító tanárok értekezletének összehívását, ott
ismertesse a kritikusabb helyzeteket, a felmerülő gondokat, és hogy kollégái segítségét
kérje a gondok megoldásához;
 osztályfőnökként írásban értesítse a szülői értekezletről hiányzó szülőket az ott megbeszélt
napirendi pontokról, hogy megemlítse a miniszteri rendelet (ROFUIP) 45. (1–2.) pontját,
és tájékoztassa a szülőket a hetente megtartott szülői fogadóóráról;
 szigorúan alkalmazkodjék az iskola órarendjéhez, hogy pontosan megjelenjen minden
oktatási, nevelési és szervezési tevékenységen, amely az iskolában zajlik;
 betartsa a pedagógusok jogait és kötelességeit szabályozó törvényt (Legea privind Statutul
personaluli didactic), magára nézve kötelezőnek tartsa, a vezetőtanács és a tantestület
döntéseit, és viselkedése megfeleljen a pedagógusi hivatás etikai normáinak;
 jelen legyen a maga választotta időpontban, hogy az órarendben rögzített szülői
fogadóórán a szülők rendelkezésére álljon;
 ismertesse az osztályban tanító tanárokkal a szülői fogadóóra időpontját.

III. SZÜLŐK, GYÁMOK, AZ ISKOLA PARTNEREI
III.1. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
Az iskolánkban tanuló diákok szüleinek, gyámjainak kötelessége, hogy:
 megbizonyosodjanakk afelől, hogy gyermekük előírásszerűen részt vesz a tanórákon és az
iskola által szervezett tanórán kívüli tevékenységeken;
 részt vegyenek a szülői értekezleteken, és igénybe vegyék a szülői fogadóórát;
 legalább havonta egyszer kapcsolatba lépjenek gyermekük tanítójával / osztályfőnökével,
hogy tájékozódjanak gyermekük tanulmányi előmeneteléről és magaviseletéről;
 tudomására hozzák az osztályfőnöknek vagy az igazgatóságnak, ha a tanuló egészségi
állapotában vagy életében olyan változás / esemény következett be, amely befolyásolhatja
a diák iskolai tevékenységét;
Az iskolánkban tanuló diákok szüleinek, gyámjainak jogában áll, hogy:
 hogy gyermekük felmentését kérjék a tanórákon való részvétel alól, de nem több, mint évi
5 napra; írásban benyújtott kérvényüket az igazgatóság hagyja jóvá, és az osztályfőnök
őrzi meg; a tanuló iskolába való visszatérése után ennek a kérvénynek az alapján igazolja
a tanító / osztályfőnök a tanuló hiányzásait.
 együttműködjenek az iskolával az intézmény nevelési célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében; ez egyben kötelessége is a szülőnek / gyámnak;
 értesüljenek bármilyen jutalomról vagy büntetésről, amelyet gyermekük kapott;
 gyermekük igazolatlan hiányzásait igazolják, a jelenlegi szabályzatban leszögezett
feltételek mellett; de mindössze 3 tanítási napnyi igazolatlan órára állíthatnak ki igazolást
az adott tanévben.
7

COLEGIUL „CSIKY GERGELY”
CSIKY GERGELY FŐGIMNÁZIUM
310085 Arad  Str. Ioan Calvin nr. 22  Tel./Fax: 0257-210002  E-mail: csikyg@yahoo.com
http://www.csikygergelyarad.ro

IV. GAZDASÁGI IRODA, TITKÁRSÁG,
KÖNYVTÁR, LABORATÓRIUMOK
Iskolánk minden alkalmazottjának kötelessége betartani a kötelező munkaidőt:
a- A titkársági alkalmazottak munkaideje: 8–16 óra; ügyfélfogadás: 12–16 óra
b- A gazdasági iroda alkalmazottainak munkaideje: 8–16 óra
c- A laboráns munkaideje: 8–16 óra
d- A könyvtáros munkaideje: 8–16 óra; nyitva tartás: 9–13 óra
e- A takarítószemélyzet két váltásban dolgozik az alábbi beosztás szerint:
1. váltás: 6–14 óra
2. váltás: 14–22 óra
f- A félnormás takarító munkaideje: 15–19 óra
g- A kapusok munkaideje: 20–8 óra
h- A karbantartó személyzet munkaideje: 7–15 óra, illetve szombaton 7–15 óra

V. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
1. Az iskolában felszerelt biztonsági kamerák a hét minden napján 24 órán át működnek.
2. A kamerák által készített felvételeket a fegyelmi bizottság illetve az erőszakmentességet
biztosító bizottság elnökei hetente megnézik. A felvételeket bármilyen kritikus helyzetben
soron kívül is visszajátssza az illetékes iskolai fórum.
3. Az iskolában felszerelt riasztó berendezések egy fizetett őrző-védő szolgálat rendszeréhez
csatlakoznak.
4. Az iskola Eminescu utcai főbejárata csak 7:30–8:00 óra, illetve 12:00–13:15 óra között
van nyitva.
5. A Kálvin utca felőli bejárat nagykapuja állandóan zárva van, a gyalogosforgalom csak a
kiskapun bonyolítható le.
6. Tanórák után az iskola minden bejáratát bezárják.
7. A kapukhoz csengőket szerelnek fel.
8. Tilos személygépkocsikkal az udvaron parkolni.
9. Az iskola tanulói kötelesek viselni az iskola emblémájával ellátott kitűzőt, amelyen saját
személyi adataik (név, keresztnév) is olvashatók.
10. Tanítási időben a diákok csak írott igazgatói vagy osztályfőnöki / tanítói engedéllyel
hagyhatják el az iskola területét.
11. A tanítási időben az iskolából távozó diákok kötelesek a szolgálatos tanárnak felmutatni
az igazgatói, osztályfőnöki / tanítói engedélyt.
12. Az iskola területén tilos a dohányzás, éppúgy, mint az iskolát körülvevő 100 méteres
körzetben.
13. A diákok kötelesek tiszteletet tanúsítani az iskola szomszédságában lakó magánszemélyek
iránt.
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Idegeneknek az iskola területére belépni csak az igazgatóság
engedélyével lehet.

A Csiky Gergely Főgimnázium Vezetőtanácsa
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