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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU ELEVI
SECŢIUNEA I - Dobândirea calităţii de elev
Calitatea de elev se dobândeşte prin înscrierea şi participarea la activităţile organizate de acestă
unitate de învăţământ în următoarele condiţii:
1. în învăţământul obligatoriu, prin solicitarea scrisă a părinţilor sau tutorilor legali către
unitatea de învăţământ
Elevii declaraţi promovati vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu.
Elevii repetenti , retraşi sau exmatriculati cu drept de înscriere în anul următor se pot reînmatricula , la
cerere, în următorii doi ani consecutiv, redobândind calitatea de elev.
SECŢIUNEA A II-A – Exercitarea calităţii de elev
Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile
existente în programul unitătii de învăţământ (elevul urmând să se legitimeze cu carnetul de elev la
intrarea în şcoală).
Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs şi se consemnează, obligatoriu, fiecare
absenţă, de către profesor sau învăţător, în catalog.
Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase în familie sau altor cazuri de forţă majoră,
dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
1. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
2. adeverinţă sau certificat medical eliberat(ă) de unitatea sanitară , în cazul în care elevul a fost
internat în spital;
3. cererea scrisă a părintelui/ tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de
învăţământ şi aprobată de acesta , în urma consultării cu dirigintele clasei.
Motivarea absenţelor se face de către diriginte/ învăţător în ziua prezentării actelor justificative .
Acestea vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi
păstrate de diriginte/ învăţător pe tot parcursul anului şcolar. Toate adeverinţele medicale trebuie să
aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele medicale/ carnetele de sănătate ale elevilor.
În cazul elevilor minori , părintele / tutorele legal al elevului are obligaţia de a prezenta personal
dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
Nerespectarea termenului de predare atrage după sine declararea absenţelor nemotivate.
SECŢIUNEA A III-A – Drepturile elevilor
Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit;
Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială a şcolii.
Elevii au dreptul da a folosi gratuit fondul de carte al bibliotecii şcolare.
În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită, în cadrul cabinetelor
Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele
deosebite la activitătile şcolare şi extraşcolare sau atitudine civică exemplară.
6. Elevii din învăţământul de stat primesc gratuit manualele (transmisibile).
7. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la
transportul în comun . Ei au dreptul de a alege cursurile opţionale.
8. Elevii au dreptul de asociere în cercuri şi asociatii ştiinţifice , culturale, artistice sau civice, care
se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul şcolii. Activităţile
pot fi susţinute în afara orarului zilnic, numai cu aprobarea directorului şi condiţionat de
garantarea securitătii persoanelor şi bunurilor de către organizatori. În caz contrar , directorul
poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate în şcoală, la Palatul Copiilor, în
tabere, cluburi sportive, cu respectarea regulamentelor de funcţionare din cadrul acestora.
10. Elevii au dreptul să redacteze şi să difuzeze reviste /publicaţii şcolare proprii, cu condiţia ca
acestea să nu afecteze siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile
şi libertăţile cetăţeneşti, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine Interioară al şcolii. Directorul poate
suspenda editarea şi funcţionarea acestora.
11. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-un an şcolar,
conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei si Cercetarii.
SECŢIUNEA A IV-A – Îndatoririle elevilor
1. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de
a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şolare.
2. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă (fără bijuterii în exces,
coafuri extravagante, fuste foarte scurte, bluze decoltate, scurte şi transparente, fără
piercing-uri) atât în unitatea şcolară cât şi în afara ei.
3. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a. legile statului
b. prezentul regulament
c. regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
d. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şî stingere a incendiilor
e. normele de protecţie civilă
f. normele de protectie a mediului
4. Este interzis elevilor:
a. să deranjeze procesul de învăţământ.
b. să părăsească incinta şcolii în timpul programului, fără învoire din partea persoanelor
autorizate (diriginte, profesorul orei de la care pleacă, directori).
c. să distrugă documentele şcolare precum carnetele de elev, cataloagele, foile matricole,etc.
d. să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii.
e. să aducă şi difuzeze în şcoală material care , prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa şi obscurantismul, xenofobia, rasismul,
intoleranţa.
f. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea procesului de
învăţământ (inclusiv frecvenţa la cursuri).
g. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
h. să deţină şi să consume, în perimetrul unitătii de învăţământ şi în afara ei, droguri, băuturi
alcoolice şi ţigări şi să participle la jocuri de noroc.
i. să introducă în perimetrul şolii orice tip de armă sau alte instrumente, precum : muniţie,
petarde, pocnitori, etc., care pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi
personalului unitătii şcolare.
j. să arunce cu bulgări de zăpadă în clădirea şcolii, geamuri, alţi elevi.
k. să posede şi să difuzeze materiale cu conţinut obscen şi / sau pornografic.
l. să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi concursurilor.
m. sa filmeze, sa inregistreze in incinta scolii fara acordul conducerii scolii.
n. să ţină telefoanele celulare pe masă sau in banca în timpul orelor de curs
o. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea de materiale explozibile în perimetrul
şcolii.
p. să umble sau să se joace la instalaţiile electrice sau de încălzire.
r. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul didactic sau nedidactic al şcolii.
5. Elevii au obligatia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor / învăţătorilor
pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
6. Manualele şcolare trebuie utilizate cu grijă şi predate în bună stare la sfârşitul anului şolar (cele
gratuite).
7. Orice joc ce pune în pericol integritatea fizică, mentală, liniştea celorlalţi elevi este interzis.
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8. Este interzis elevilor a zgâria, rupe, tăia, strica, murdări orice bun al şcolii.
9. Pe culoarele şcolii, răspund de integritatea şi păstrarea bunurilor comune, elevii claselor în dreptul
cărora se află acestea.
10. Este interzisă cu desăvârşire deranjarea , în orice mod , a procesului de învăţământ .
11. Elevii nu au voie să introducă în incinta şcolii persoane necunoscute, străine de şcoală.
12. Obiectele găsite în incinta şcolii trebuie predate la secretariat.
13. Elevii de serviciu se îngrijesc de curăţenia şi aerisirea sălilor de clasă, de ştergerea tablei şi
asigurarea cretei, comunică numele elevilor absenţi, invită elevii să iasă, în pauze, în curtea şcolii şi
informează dirigintele sau profesorii de serviciu de problemele apărute, închid clasele în pauza mare
sau în cazul orelor desfăşurate în sala de sport sau în laboratoare.
14. Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în şcoală.
15. Intrarea şi circulaţia elevilor în şcoală se face numai prin spaţiile rezervate lor.
16. Este interzis accesul elevilor pe scarile profesorilor.
17. La trei întârzieri, elevul va fi sancţionat cu o absenţă nemotivată.
18. Elevii sunt obligaţi să iasă în curte în pauza mare (cu excepţia zilelor cu vreme nefavorabilă).
SECŢIUNEA A V-A – Recompensarea elevilor
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
1. evidenţiere în faţa colegilor de clasă
2. evidenţiere de către directorul şcolii în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului
profesoral
3. comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru
care este evidenţiat
4. premii, diplome, medalii
5. recomandarea pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil, în ţară sau
străinătate
6. premiul de onoare al unităţii de învăţământ
La sfârşitul anului şcolar, se acordă premii la nivelul unităţii de învăţământ. Se acordă premii elevilor
care:
a. au obţinut primele trei medii pe clasă
b. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu
c. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi
extraşcolare desfăsurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional.
d. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică
e. au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar
SECŢIUNEA A VI-A – Sancţiunile aplicate elevilor
Elevii care săvârşesc fapte ce încalcă dispoziţiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor
fi sancţionaţi în funcţie de gravitate acestora. Sancţiunile aplicate elevilor sunt:
1. observaţie individuală
2. mustrare în faţa clasei şi /sau în faţa consiliului clasei/profesoral
3. mustrare scrisă care se înmânează tutorelui legal, sub semnătură; sancţiunea se consemnează în
raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului
şcolar; numărul documentului se trece in catalog; este urmată de scăderea notei la purtare.
Mustrarea scrisă se face şi sub formă de referat. Profesorul care a sesizat fapta de
indisciplină completează referatul pe care îl înmânează profesorului diriginte. Dirigintele
înştiinţează elevul şi părintele pe bază de semnătură, prin înmânarea unui exemplar al
referatului. La trei referate se scade 1 pct la purtare.
4. mutarea disciplinară la o clasa paralelă : se aplică prin înmânarea sancţiunii scrise tutorelui
legal, se consemnează în catalog şi în registrul matricol, se consemnează în raportul consiliului
clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau anului şcolar, este urmată de
scăderea notei la purtare
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5. Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau
10% din numărul de ore la o disciplină de studiu / semestru, se scade nota la purtare cu un punct.
6. Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor şcolii plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau
suportă cheltuielile de înlocuire; în cazul în care elevul vinovat nu este identificat, răspunderea
materială devine colectivă, a clasei.
7. Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor gratuite, elevii înlocuiesc manualul deteriorat sau
achită contravaloarea acestuia de 4 ori.
8. Plasarea, utilizarea, mentinerea deschisă a telefoanelor celulare în timpul orelor de curs sau a
altor activităţi organizate în şcoală se sancţionează cu scăderea unui punct la purtare
9. Folosirea grupurilor sanitare neconform destinaţiei, se sancţionează
10. Consumatul seminţelor în clasă se sancţionează, ore de voluntariat în folosul şcolii.
11. Toate încălcările prevederilor de la secţiunea a IV-a se sancţionează cu scădera notei la purtare şi
celelalte sancţiuni prevăzute de prezentul regulament.
12. Filmarea, fotografierea, înregistrarea, fără acordul conducerii şcolii, se pedepseşte cu
scăderea notei la purtare cu 2puncte.
13. Limbajul trivial (intr elevi )se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 1– 2 puncte sau
3ore voluntariat in folosul comunitatii-scolii. Limbajul trivial fata de personalul scolii se
sanctioneaza conform hotararii consiliului profesorilor clasei, respectiv Consiliul profesoral al
scolii.
14. Falsificarea documentelor scolare (adeverinte medicale, carnete de elev etc.) se sancţionează cu
scăderea notei la purtare cu 1 punct.
 Notă: În cazul în care făptuitorul nu este identificat, sancţiunea se aplică individual fiecărui elev al
clasei respective.
15. Agresivitatea se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu până la 4 puncte, în funcţie de
gravitatea faptei.
16. Surprinderea elevilor pe coridoare în timpul orelor de curs, fără o motivaţie reală, chiar dacă
profesorul este absent, se sanctioneaza cu avertisment.
17. Precizări suplimentare legate de ţinuta decentă: fustele/rochiile elevelor nu pot fi mai scurte
decât cel mult 10 cm deasupra genunchilor; se interzice cu desăvârşire dezgolirea taliei şi
expunerea fetelor cu colanti si bluza scurta exceptand ora de sport; se interzic bluzele cu
decolteuri indecente, coafurile extravagante. Elevii cu ţinută necorespunzătoare vor fi trimişi
acasă, pentru a-şi remedia ţinuta, fiind consemnaţi absenţi nemotivaţi în intervalul respectiv.
 Nota: sanctiunea va fi stabilita, dupa caz, de catre diriginte, directori, comisia de disciplina,
consiliul profesorilor clasei sau consiliul profesoral al scolii.

SECŢIUNEA A VII-A – Încetarea calităţii de elev
Calitatea de elev încetează în următoarele condiţii:
1. absolvirea studiilor
2. în cazul abandonului şcolar
3. la cererea scrisă a parintelui, respectiv a tutorelui legal

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ, SPECIFIC PENTRU ELEVI
1. În pauze toţi elevii ies în curte (excepţie în zilele ploioase);
2. Pe coridoare şi pe scări se circulă ordonat, pe centru, fără să se alerge;
3. Scările se urcă/coboară pe partea dinspre perete, fără a alerga sau sări treptele şi fără alunecare
sau aplecare peste balustrade.
4. Elevii vor avea acces la urcare/coborâre doar pe scările elevilor;
5. Accesul elevilor în sălile de clasă se face doar cu rândul (excepţie dimineaţa la ora 8). Elevii
claselor a V-a şi a VI-a vor intra primii.
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6. Elevilor le este interzis în timpul pauzelor: jocul cu mingea , jocul cu bâte sau aruncatul cu
pietre, pentru evitarea accidentelor.
7. Poarta principală se inchide la ora 9 şi nu se permite elevilor să iasă din curtea şcolii decât cu
bilet de voie semnat de învăţător/diriginte sau însoţiţi de cadrele didactice/ părinţi;
8. Elevilor le este interzis căţăratul în copaci, pe gard, magazii sau alte obiecte depozitate în curtea
şcolii.
9. În timpul iernii elevii nu au voie să se dea pe gheaţă şi să arunce cu bulgări de zăpadă îngheţată
in curtea scolii.
10. Este interzisă staţionarea /joaca în baie pe perioada pauzei, iar obiectele sanitare din baie se vor
folosi în mod civilizat.
11. Elevii nu au voie să umble la instalaţiile electrice (întrterupătoare, prize, ştechere etc) şi la
aparatura electrică/electronică din sala Media, din clase şi de pe coridoare fără acordul şi
supravegherea cadrului didactic;
12. Pe toată perioada aflării în şcoală, elevii nu au voie să se aplece peste pervazul ferestrei sau să
arunce obiecte peste ferestre;
13. Elevii trebuie să evite conflictele de orice natură cu colegii (verbale/fizice). Elevii vor cere
ajutor oricărui cadru didactic sau persoană adultă din şcoală pentru evitarea unor asemenea
situaţii;
14. Elevii vor evita introducerea în şcoală a obiectelor care ar putea provoca rănirea celorlalţi:
15. În pauze elevii se vor juca în curtea şcolii
16. În perioada călduroasă, elevilor nu le este permis să utilizeze sticlele cu apă drept mijloc de a-i
uda pe cei din jur.
17. Nu este permisă aruncarea unor obiecte (lapte, corn etc) pe ferestrele claselor, pe holuri sau în
curtea școlii. Se utilizează coşurile de gunoi;.
18. Elevii trebuie să fie precauți în cazul în care, în curtea școlii se rătăcesc animale fără stăpân, să
nu le atingă, să nu le hrănească şi să le îndepărteze.
19. În timpul orelor, telefoanele mobile trebuie închise, iar elevii sunt singurii responsabili de
pierderea sau deteriorarea acestora.
20. Orice incident petrecut în timpul recreațiilor în curtea școlii, pe holuri, va fi semnalat imediat
profesorului de serviciu.
21. În cazul în care elevii aleargă prin curte şi se accidentează sau nu respecta regulamentul,
profesorii de serviciu nu-şi asumă răspunderea.
SANCŢIUNI:
- La prima abatere se face mustrare verbală.
- Începând cu a doua abatere se vor completa referatele pentru fapte de indisciplină.
- La abateri repetate se întruneşte Comisia de disciplină ce poate propune scaderea notei la
purtare.
Părinţii vor fi chemati la scoală, informaţi în scris sau telefonic la fiecare abatere.
Director, CAPOTA ANA
Director adjunct, Jauca Marioara Felicia
Consilier pentru proiecte și programe educative, Vălean Dorina
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