REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
AL ELEVILOR

I . Drepturile elevilor

-

Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate organizată de şcoală nu
le poate leza demnitatea sau personalitatea ;

-

Elevii pot beneficia de burse. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin
rezultate foarte bune la învăţătură sau activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei
cu situaţie materială precară ;

-

Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale şcolii;

-

Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza
materială şi didactică de care dispune unitatea la care sunt înscrişi ;

-

Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de unitatea
şcolară, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele
sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, cu
respectarea prevederilor regulamentare de funcţionare ale acestora ;

-

În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită ;

-

Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru
rezultatele deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru
atitudine civică exemplară ;

-

Elevii din învăţământul primar sau gimnazial primesc gratuit manuale şcolare ;

-

Elevii beneficiază de libertate de informare şi de exprimare ;

-

Exerciţiul acestor libertăţi nu poate aduce atingerea procesului de învăţământ ;

-

La nivelul unităţii şcolare se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţi ai
elevilor de la fiecare clasă. Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament
propriu (parte a regulamentului de ordine interioară) şi îşi desemnează reprezentanţii
în Consiliul şcolar, maxim unul pe an de studiu ;

-

Să cunoască şi să beneficieze de drepturile prevăzute de Legea nr.272 / 2004
referitoare la protecţia copilului .

II. Recompense

-

Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare
exemplară pot primi următoarele recompense :

1. evidenţierea în faţa colegilor de clasă ;
2. evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală, a Consiliului clasei sau a
Consiliului profesoral;
3. comunicare verbală sau scrisă adresată parinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite
pentru care este evidenţiat ;
4. acordarea de recompense materiale de către şcoală, agenţi economici sau sponsori.
5. acordarea de premii, diplome, medalii ;
6. premiul de onoare al şcolii;
III. OBLIGAŢII :
1. Elevii trebuie să poarte zilnic asupra lor carnetul de elev (legitimaţia) şi să-l prezinte
profesorilor sau învăţătorilor pentru notare şi părinţilor pentru informare;
2. Să respecte orarul şcolii, aşteptând profesorul în clasă, după ce sună de intrare;
3. Să aştepte pauza, dacă întârzie la prima oră pentru a pătrunde în şcoală;
4. Să se comporte civilizat, atât în şcoală cât şi în afara ei; să se adreseze cuviincios
cadrelor didactice, personalului administrativ şi de serviciu; să nu jignească şi să nu
agreseze verbal personalul şcolii şi ceilalţi elevi;
5. Să poarte uniforma şcolară pe tot teritoriul şcolii (curte, săli de clasă, sala de sport) :
cămaşa albă fără decolteu, pantalon negru (jeans negru fără înscrisuri nu colanţi,
pantaloni scurţi) sau fustă neagră, vestă albastră şi sacou albastru conforme cu
modelul şcolii, pantofi negri (bocanci sau cizme negre), fetele sandale albe (clasele IIV) sau negre (ciorapi albi sau culoarea piciorului); fetelor nu le este permis
machiajul, vopsitul părului, purtarea de tocuri înalte şi purtarea de bijuterii cu
excepţia cerceilor mici din urechi, băieţilor nu li se permite vopsirea părului, purtarea
de cercei şi barbă; este interzisă purtarea de piercing/tatuaje.
La băieţi : lungimea firului de păr, de la bază spre vârf, să nu depăşească 3 cm;

La fete : cele care au părul mai lung de nivelul umerilor să îl poarte strâns în coadă.
6. Să păstreze bunurile materiale ale şcolii în starea în care au fost preluate, plătind orice
stricăciune produsă (zgâriat, tăiat, murdărit mobilier sau suprafeţe zugrăvite sau
vopsite) ; dacă elevul nu este identificat, plata o face întreaga clasă ;
7. Să rezolve pe cale paşnică orice diferend iscat între colegi,de preferat în prezenţa
dirigintelui;
8. Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri;
9. Să nu aducă în şcoală materiale pornografice sau obscene;
10. Să respecte regulile de circulaţie în drumul spre şcoală;
11. Să respecte normele de securitate a muncii;
12. Să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor ;
13. Să respecte regulile de igienă ;
14. Să nu intre în cancelarie şi să nu staţioneze în faţa acesteia;
15. Să intre şi să iasă ordonat (clasă, şcoală) ;
16. Să prezinte scutiri medicale în termen de trei zile de la întoarcerea la şcoală pentru
perioada când absentează;
17. Să utilizeze cu grijă manualele şcolare şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului
şcolar ;
18. Să păstreze şi să nu distrugă documentele şcolare (carnetul de note, foaia matricolă,
fişa de înscriere, cataloage, etc);
19. Să nu staţioneze şi să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
20. Să nu mintă sau să încerce să obţină nota prin fraudă ;
21. Să nu utilizeze materiale cate atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea
naţională a ţării;
22. Să cunoască şi să respecte legile ţării;
23. Elevii nu au voie să folosească însemne şi îmbrăcăminte caracteristică grupurilor
extremiste de orice tip ;
24. Elevii nu au voie să aibă asupra lor sau să folosească cuţite, lanţuri, spray-uri
paralizante, beţe , pocnitori, pistoale cu capse sau alte arme;
25. Elevii nu au voie să se implice în acte de violenţă, sau de intimidare, sau să folosească
în acest scop alte persoane sau grupuri organizate de tip bandă;

26. Elevilor le este interzis să introducă sau să consume în şcoală sau în curtea şcolii
seminţe, chewing-gum, ţigări, băuturi alcoolice, droguri;
27. Elevilor le este interzis să introducă în şcoală animale, skateboarduri , role, biciclete,
radiocasetofoane, aparate de filmat sau fotografiat, ipod, miniaparatură audio-video;
Să ţină închis telefonul mobil în momentul intrării pe poarta şcolii până la ieşirea de
la ore.
28. Utilizarea aparaturii audio-video sau aparatului de fotografiat în incinta şcolii se face
conform Statutului personalului didactic aprobat prin Legea nr.1 / 2011;
Pentru probleme urgente se va utiliza telefonul şcolii.
29. Utilizarea aparaturii audio – video existentă în sălile şi laboratoarele şcolii se va face
în prezenţa unui cadru didactic.
30. Să posteze pe site-uri de socializare poze si filmulete care să aducă atingere titulaturii
de elev, profesor sau şcolii în general.
31. Motivarea absentelor se efectuează pe baza următoarelor acte;
- adeverintă eliberată de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie si
avizată de medicul scolar;
- adeverintă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a
fost internat în spital, avizată de medicul scolar;
- cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unitătii de
învătământ si aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei.
Motivarea absentelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
Părintele/tutorele legal au obligatia de a prezenta personal, dirigintelui, actele justificative
pentru absentele copilului lor. Actele se vor prezenta în termen de maxim 7 zile.
Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.
Pentru toti elevii din învătământul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate, pe
semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

IV. Sancţiuni
Elevii care nu respectă regulamentul şcolar vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor
cu :
1. observaţie individuală şi mustrare în faţa clasei ;
2. mustrare în faţa Consiliului profesoral;
3. mustrare scrisă ;
4. retragerea temporară a bursei;
5. pierderea definitivă a bursei ;
6. eliminarea din şcoală pe o perioadă dată cu obligaţia de a sta pe durata desfăşurării
orelor la biblioteca şcolii;
7. mustrarea temporară sau definitivă la altă clasă;
8. mutarea disciplinară la altă şcoală;
9. scăderea notei la purtare;
10. amendă de la jandarmerie.
Elevii care refuză să semneze acest regulament, recunoscând implicit că nu vor să-l
respecte , au obligaţia de a cere transferul la altă şcoală sau vor fi mutaţi la cererea
Consiliului Profesoral.

