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Nr. 1299 / 29.10.2015 
 
 
Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educației Naționale, nr 1 / 2011, cu 

completările și modificările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se 
încheie prezentul: 
 

ACORD DE  PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS 

 
I. Părţile semnatare: 

1. Unitatea de învăţământ Scoala Gimnaziala „Nagy Istvan”  cu sediul în Misentea, reprezentată 
prin directorul instituţiei, d-l Kanya Laszlo 

2. Beneficiarul indirect, d-na/dl ___________________________________ 
părinte/reprezentant legal al elevului, cu domiciliul în 
_______________________________________________________________ 
3. Beneficiarul direct, _______________________________________ elev. 
 

II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 
implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor. 

 
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în 
Regulamntul de ordine interioară a şcolii. 

 
 
IV. Obligaţiile părţilor: 

1. Şcoala se obligă: Anexa nr.1/1.sz. melléklet 
2. Beneficiarul indirect-părinte/ reprezentantul legal al elevului se obligă:  
      Anexa nr.2/2.sz. melléklet 
3. Beneficiarul direct-elevul se obligă: Anexa nr.3/3.sz. melléklet. 
 

V. Durata acordului: Pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ. 
 
VI. Alte clauze: părţile semnatare vor respecta prevederile legale ale Legii Educației Naționale, 1 / 2011, 

cu completările și modificările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

 
 

 
Încheiat azi _______________ 

 
 
Unitatea şcolară     Beneficiar indirect, părinte                  Beneficiar direct, elevul 
 
Director, 
Kanya Laszlo 
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Anexa nr.1/1.sz. melléklet: Az oktatási intézmény biztosítja: 
 

- a tanuló elméleti és gyakorlati felkészítését a romániai tanügyi előírásoknak megfelelően; 
- az oktatási, nevelési tevékenységekhez szükséges tantermeket, tornatermet, felszereléseket, a könyvtár, 

a sportpálya használatát (beleértve a fűtést, világítást, a termek felszereltségét); 
- esélyegyenlőséget valamennyi tanuló számára; 
- hogy az iskolában szervezett tevékenységek nem sértik a tanuló személyiségét; 
- a tanulók számára tanórán kívüli szervezett tevékenységeket (konzultációk, koncertek, kiállítások, 

sportkörök, osztályműsorok, vetélkedők); 
- fénymásolási lehetőséget térítési díj ellenében; 
- a lehetőséget a tanuló különböző versenyeken, megmérettetésen való részvételére; 
- az arra jogosult tanulók kitüntetését, díjazását; 
- a pszichológiai tanácsadást; 
- Ingyenes szállítást az iskola mikrobuszával a lakhelyéhez legközelebbi megálló és az iskola között, 

valamint rendezvények alkalmával 
 

Anexa nr. 2/2 sz. melléklet: A szölő/ törvényes gyám kötelezi magát, hogy: 
 

- biztosítja a feltételeket, hogy gyermeke órarend szerint részt vegyen az iskolai tevékenységeken; 
- biztosítja a tanuló egyéni tanfelszerelését; 
- tiszteletben tartja az iskola belső rendszabályzatát; 
- vállalja azt, hogy betartatja a gyermekével azokat az előírásokat, amelyeket az iskola belső 

rendszabályzata a tanuló iskolai öltözetére – ékszerviselésre, hajviseletre - vonatkozóan előír; 
- tiszteletben tartja az Iskolai Vezetőtanács, az Igazgatóság és az Iskolai Szülőbizottság határozatait; 
- támogatja és tiszteletben tartja az iskola szellemiségét, lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja az 

intézményt; 
- tisztelettel viselkedik az iskola tanáraival, diákjaival és személyzetével szemben; 
- indokolt esetben, az osztályfőnökkel történő előzetes egyeztetés után, írásban kérezteti el a tanulót az 

iskolai tevékenységekről; 
- havonta legalább egyszer érdeklődik gyermeke előmeneteléről az osztályfőnöktől; 
- részt vesz a szülőértekezleteken; 
- a tanuló által okozott kárt megtéríti; 
 
 
Anexa nr.3/3.sz. melléklet: A tanuló kötelezi magát, hogy: 
 
- részt vesz a tanórákon és a kötelező iskolai tevékenységeken; 
- tiszteletben tartja az iskola belső rendszabályzatát; 
- betartja az ország törvényeit, az Oktatási Intézmények Rendszabályzatát és az általános erkölcsi 

normákat; 
- viseli – amíg az iskolában tartózkodik – az egységes, arcképes és névreszóló iskolai igazolványát (kitűzőt); 
- tisztelettel viselkedik az iskola tanáraival, személyzetével és diáktársaival szemben; 
- nem visel az iskolában, az iskolai tevékenységeken kirívó öltözetet, hajviseletet, divatékszert, piercinget; 
- az iskolától kapott tankönyveket a tanév végén jó állapotban visszaszolgáltatja, az elveszett vagy 

megrongálódott tankönyvek, könyvtári könyvek értékét kifizeti; 
- vigyáz az iskola és a diáktársai anyagi javaira, az általa okozott kárt megtéríri; 
- nem terjeszt, és nem fogyaszt dohányárut, alkoholt, drogokat; 
- nem hoz be az iskola területére fegyvert, fegyvernek minősülő eszközöket, festékszórót, a jó ízlésnek 

ellentmondó sajtótermékeket, fotókat; 
- órákról való hiányzás esetén az igazolást legkésőbb egy héten belül átadja osztályfőnökének; 
- kihágás esetén viseli tette következményeit 
- betartja a közlekedési előírásokat iskolába menet, hazafele úton és minden más közlekedési helyzetben 
- betartja a tűzvédelemre, munkavédelemre és baleset megelőzésre vonatkozó szabályokat. 



            Școala Gimnazială”Nagy Istvan” Misentea 

 

 

 

Az óvoda biztosítja 

 Az óvodai nevelésben való részvétel lehetőségét a körzetébe tartozó, 3. életévüket betöltött 

gyerekek számára 

 az oktatási, nevelési tevékenységekhez szükséges tantermeket, felszereléseket, (beleértve a 

fűtést, világítást, a termek felszereltségét); 

 esélyegyenlőséget valamennyi tanuló számára; 

 hogy az óvodában szervezett tevékenységek nem sértik a tanuló személyiségét; 

 a pszichológiai tanácsadást; 

 

A gyermekek jogai és kötelességei 

 

 A gyermekeket egészséges és biztonságos környezetben neveljük. A napirendünk 

rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához. A fejlődésükhöz szükséges 

biológiai és pszichológiai feltételeket megteremtjük.  

 A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk. Lelki és fizikai  

erőszak, hátrányos megkülönböztetés sem közvetve, sem közvetlenül nem érheti.  

 Érdeklődésének és képességének megfelelő nevelésben részesítjük.  

 Az óvoda gyermekközpontú, figyelembe veszi a gyermek mozgásigényét, 

önállósulási törekvését, egyéni fejlődési ütemét. 

 A gyermek nem veszélyeztetheti saját, illetve társai és az óvoda alkalmazottainak 

egészségét, testi épségét. (nem haraphat, rugdoshat stb.)  

 A gyermek az óvoda berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használhatja, de 

nem rongálhatja. 

 

A szülők jogai és kötelességei 

 

 A szülő joga, hogy gyermeke adottságainak, képességeinek megfelelően óvodát 

válasszon. 

 A szülő joga, hogy megismerje az óvoda nevelési programját, valamint a szervezeti 

és működési szabályzatát, házirendjét. A benne foglaltakról szülői  értekezleten 

tájékoztatást adunk. 

 Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez segítséget és tanácsot kapjon.  

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 

 Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. 

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. 

 Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk. 

 Egyetlen szülő sem vonhat felelősségre más szülőt, más gyermeket az óvoda területén. Probléma 

esetén kérje a csoportvezető óvodapedagógus, segítségét, közreműködését. 

 Az óvoda területén történt, szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel tartozik. 

 


