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Nagy István Általános Iskola 

Csíkmindszent 

 

   Az iskola belső rendszabályzata 
 

  I. A tanulóknak joga van: 

 

l. Nemzetiségétől függetlenül ingyenes oktatásban részesüljön,és anyanyelvén 

tanulhasson. 

2.Ingyenes orvosi ellátáshoz 

3.Az összes didaktikai eszközök használatához 

4.Kitüntetésben és dicséretben részesülni a jó tanulmányi eredményekért,az iskolai és 

egyházi rendezvényeken való részvételéért. 

5.Egyéni és emberi méltóságának érvényesítéséhez 

6.Szabad véleménynyilvánításhoz 

 

  II. A tanulók kötelesek 

l. Betartani az iskolai programot, rendszeresen megjelenni a tanítási órákon 

2.Elsajátítani a tanterv által előírt tananyagot. 

3.Résztvenni az iskola által szervezett tevékenységekben 

4.Kímélni és megvédeni a környezetet, az iskola tárgyait, anyagi javait, tankönyveket, 

ellenőrzőket. Ha a tanuló megrongálja, tönkreteszi az iskola valamilyen leltári tárgyát, 

kötelezően megjavítja, vagy a javítási munkálatokat teljes egészében kifizeti. Abban az 

esetben, ha a rongáló kilétére nem derül fény, a fizetés az osztályközösségre hárul. 

5. Fegyelmezetten, szerényen viselkedni az iskolában, családban és a közhelyeken. 

Becsületesnek és igazságosnak lenni, kerülve a sértő és megalázó kifejezéseket. Az 

osztályfőnök, tanító vagy tanár a fenti kihágásokat bejegyzi az ellenőrzőbe, a tanuló 

aláíratja a szülőkkel. Öt ilyen figyelmeztetés maga után vonja a magaviselet levonását 

egy jeggyel. A fegyelmi kihágásokat havonta népszerűsítjük hirdetőtáblán és közösség 

előtti megrovásban részesítjük.  

6.Hozzájárulni az iskola és az osztályközösség becsületének és tekintélyének 

megőrzéséhez 

7.Tiszteletben tartani minden körülményben a tanárokat és tanítókat 
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8.Tanusítson helyes magatartást tanulótársaival szemben 

9.Határozottan lépjen fel azok ellen, akik megsértik az iskola belső rendszabályzatát 

l0. Csak az iskola és az egyház által elfogadott rendezvényeken vehet részt. Szigorúan 

tilos minden más rendezvényen megjelenni. 

l1. Segíteni szüleiket az otthoni munkálatokban 

l2. Ismerje és tartsa tiszteletben az iskola igazgatójától, tanítóitól és tanáraitól kapott 

utasításokat. 

l3. Ismerni és szigorúan betartani a forgalmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat 

14. A tanulók az iskolabuszt az iskola udvarán várják, a busz megérkezése után 

fegyelmezetten átmennek az úttesten, es felszállnak a buszra. A buszon vigyáznak a 

tisztaságra, csendben, fegyelmezetten utaznak. 

15. A tanulóknak tilos elhagyni az iskola területét a tanítás ideje alatt. Csak a tanítási 

program végén hagyhatják el az iskolát. 

16. A tanulóknak szigorúan tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztása. Nem szabad 

maguknál tartsanak alkoholt, cigarettát, tűzszerszámot, petárdát és fehérfegyvert.  

17. Megfelelő, szerény és tiszta öltözetben jönni iskolába. 

18.Tilos az iskolában a mobiltelefont hozni. A szabálysértő tanuló telefonját a 

szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök elveszi és csak a tanév végén adja vissza. 

19. Tilos az iskolába hozni fényképezőgépet, videokamerát, zene és video lejátszó 

készüléket (mp3, mp4 lejátszó, CD lejátszó) 

20. Tilos a feltűnően nagy, drága ékszerek viselése. 

21. Tilos a nem megfelelő öltözet viselése: levágott szárú nadrág, túl rövid szoknya, 

rövid blúz, kivágott felső,   

20. Tilos kergetőzni az osztályokban, a folyóson, a lépcsőkön. Tilos felállni a székekre, 

asztalokra. Tilos a felmászni a kerítésre és a fákra. 

 

 

  Az iskolai munkarend tanulókra vonatkozó normái 

 

1.Az első tanítási óra 8,00 órakor kezdődik. A tanítási órák 50 percesek, a szünetek 10 

percesek, a második szünet 15perc.  

2.Az iskolába érkező tanulók az iskola udvarán, rossz idő esetén az osztályteremben 

fegyelmezettel várják az tanítás megkezdését. 
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3.Szünetekben a tanulók kimennek az udvarra, kivéve az esős vagy nagyon hideg 

napokat, amikor a folyósón vagy az osztályteremben fegyelmezetten tartózkodnak, a 

szolgálatos tanárok és tanulók felügyeletével. 

4.A szolgálatos tanulók 7,45 órakor foglalják el a szolgálatos tanár által beosztott 

helyüket a kapunál, az udvaron, és a folyosón. 

5.A tantermek rendjéért és a berendezés épségéért minden tanuló és az osztályban 

szolgálatos tanuló felel. A szolgálatos tanuló azonnal értesíti a szolgálatos tanárt és az 

osztályfőnököt a rongálásokról, rendbontásról, ha ezt elmulasztja, akkor őt terheli a 

felelősség a rongálás helyrehozásáért. 

6.A tanulók kötelesek a szemétkosarakat rendeltetésüknek megfelelően használni. 

7.A szolgálatos tanulók ügyelnek arra, hogy a szemetet ne dobálják el, ha eldobja valaki, 

akkor felszedetik, ha a szemét ottmarad, akkor a szünet végén a szolgálatos tanulók 

szedik össze. 

8.A WC-ket rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Tilos a fiuknak bemenni a 

lányok WC-jébe, a lányoknak a fiuk WC-jébe bemenni. 

9.Szünetekben az iskola kapuján kívül menni szigorúan tilos. 

10.A tanuló köteles hiányzásairól igazolást hozni lehetőleg orvostól, esetleg a szülőktől. 

A szülők egy tanévben 5 nap hiányzást igazolhatnak gyereküknek, írásban. 

11.Abban az esetben, ha egy félévben az igazolatlan hiányzások száma meghalad egy 

bizonyos mennyiséget, levonjuk a tanuló magaviseletét a következőképpen: 

 10 igazolatlan hiányzás   9. magaviselet 

 20 igazolatlan hiányzás   8. (B) magaviselet  

 30 igazolatlan hiányzás   7. magaviselet  

 40 igazolatlan hiányzás   6. (S) magaviselet  

Egy tantárgyból 5 igazolatlan óra   9. magaviselet  

 

 

 

  Csíkmindszent, 2016.szeptember 12. 

         Kánya László 

         Igazgató 

 

               

                  


