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ELEVII 

(Extras din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022, cu actualizare în data de 07.07.2022,  

TITLUL VII: Elevii, respectiv, din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016) 

 

Calitatea de elev. Activitățile extrașcolare 

● Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preșcolarii şi elevii. Dobândirea și exercitarea 
calității de elevi (preșcolari) în Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu se face în conformitate cu art. 
88-64, Cap. I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022 

● Având în vedere necesitatea repartizării egale a elevilor cu CES în toate clasele prevăzute în planul de 
școlarizare, în dosarul de înscriere în clasa pregătitoare, pe lângă documentele prevăzute de 
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, va fi atașată și fișa psihopedagogică a 
preșcolarului, semnată de educatoarea grupei din care provine acesta.  

● Elevii transferați în Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, indiferent la ce clasă, vor avea  atașat la 
dosarul cu actele necesare înscrierii și fișa psihopedagogică, semnată de învățătorul, respectiv 
dirigintele clasei de unde se transferă aceștia.  

● În situația în care transferul elevului de la o clasa la alta, paralelă, este cerut, acesta se va realiza ținând cont de 
interesul educațional și emoțional al elevului.                                                                                        

● Activitatea educativă extrașcolară din școala noastră este concepută ca mediu de dezvoltare personală, 
ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de 
îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme 
comportamentale ale elevilor.  

● Tipul activităților extrașcolare, precum și modalitățile de organizare și de desfășurare a acestora în 
Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu sunt cele prevăzute în art. 97-100, Cap. II, Titlul VII din 
R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022 

 

Evaluarea elevilor 

⮚  Conform legii, evaluările în unitatea noastră școlară se realizează la nivel de disciplină, domeniu de 
studiu sau modul de pregătire(A doua șansă). (2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se 
centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza 
planurilor individuale de învăţare.   

⮚  Modul de organizare a evalurii, tipurile și instrumentele de evaluare, exprimarea rezultatelor evalării și 
informarea elevilor, respectiv a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali cu privire la situația la 
învățătură și disciplină se fac în conformitate cu prevederile art. 101-111, Cap. III, Secțiunea I, Titlul 
VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022. 

⮚  Cazurile particulare privind participarea și evaluarea elevilor școlii noastre la disciplinele Ed. Fizică și 
Religie se supun prevederilor art. 112-114, Cap. III, Secțiunea I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 
4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022. 

⮚  Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 
studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 
6,00/calificativul "Suficient", conform art.15, Cap. III, Secțiunea I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 
4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022. 

⮚  În alte situații, elevi declarați amânați, corigenți sau repetenți, se va proceda în conformitate cu art. 
117-124, Cap. III, Secțiunea I, Titlul VII precum și art. 128-131, 133-136, Cap. III, Secțiunea II, Titlul 
VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022. 
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⮚  Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară pot dobândi calitatea de elev în 
Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu numai după echivalarea, de către M.E.N., a studiilor urmate în 
străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de 
echivalare, prevăzută la art. 125, Cap. III, Secțiunea I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 
4183/04.07.2022 cu actualizare la data de 07.07.2022. 

⮚  Elevilor din școală, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, 
li se rezervă locul în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui 
sau susținătorului legal.  În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an 
școlar are loc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere 
și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul 
școlar parcurs în străinătate. 

⮚  Examenele organizate de unitatea noastră de învăţământ sunt: a) examen de corigenţă;  b) examen de 
încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi,; c) examen de diferenţe pentru elevii a 
căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene; d) 
examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare. 

Transferul elevilor 

❖ Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la 
o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul, conform 
art.137, Cap. IV, Secțiunea I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu actualizare la data 
de 07.07.2022. 

❖ Procedura de transfer a copiilor și elevilor în cadrul Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Pitești va 
respecta art. 138-149,  Cap. IV, Secțiunea I, Titlul VII din R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022 cu 
actualizare la data de 07.07.2022. 

Drepturile elevilor 

✔ (1) Elevii Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc toate 
îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetățeni.  

✔ (2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. 
✔ (3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. 
✔ (4) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea in spatii care respectă normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ. 

Drepturi educaționale 

● Elevii beneficiază de următoarele drepturi în școala noastră: a) accesul gratuit la educaţie în sistemul 
de învăţământ de stat; b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ; c) 
dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 
şcolii; d) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; e) dreptul de a 
beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi 
din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ; f) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă 
în mod nediscriminatoriu; g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite; h) dreptul de a 
beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe 
activităţii de învăţământ, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; i) 
dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, 
creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare; j) dreptul de a beneficia de susţinerea 
statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, 
conform prevederilor legale în vigoare; k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; l) dreptul de a 
contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul 
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la decizia şcolii; n) dereptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi 
formate special în acest sens; o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de 
învăţământ, la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 
funcţionare; p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele 
manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, 
limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; q) dreptul de a i se asigura 
participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi; r) dreptul de a primi informaţii 
cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; s) dreptul de a primi rezultatele 
evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; t) dreptul de a învăţa în săli adaptate 
particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice; u) 
dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 
didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 
extraşcolare; v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile 
şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile; w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare 
proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de 
învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi 
competenţelor lor; y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 
ani de studii într-un an şcolar;z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă 
medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale; aa) dreptul de a oferi feedback semestrial 
cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate 
cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice; bb)dreptul de a fi 
informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;cc) dreptul de a întrerupe / relua 
studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 
problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; ee) dreptul de a 
participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ; ff) 
dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 
Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.  

● (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, 
au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. (2) Drepturilor enumerate mai sus li se adaugă: a) suport 
educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;  b)şcolarizarea 
în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, 
diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; (3) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei 
în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform 
prevederilor legale;  

● În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 
precedent, procedura urmată va respecta art. 9  din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016.  

Drepturi de asociere şi de exprimare 

• Elevii unității noastre de învățământ beneficiază de  drepturile de asociere și de exprimare descris la 
art. 10 din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016. 

Drepturi sociale 

o Elevii din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu beneficiază de următoarele drepturi sociale: a) 
dreptul de a beneficia de documente care atestă calitatea de elev în vederea obținerii reducerilor și 
gratuităților pentru transport Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016;  b) dreptul de a beneficia de 
burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în 
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diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a 
burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; c) dreptul de a 
beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente; 
d) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, 
precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi 
culturale şi sportive, asigurate de către stat; e) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică 
gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare. , f) elevii pot beneficia de suport 
financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţii de învăţământ, în condiţiile legii;  g) dreptul de a 
beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii; h) dreptul de răspuns la 
solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; i) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, 
în condiţiile legii; î) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al 
Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor.  

Recompensarea elevilor 

▪  (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 
recompense: a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului 
profesoral; b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 
menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; c) burse de merit, de studiu şi de 
performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, 
conform prevederilor în vigoare; d) premii, diplome, medalii; e) recomandare pentru a beneficia, cu 
prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate; f) premiul de onoare al unităţii de 
învăţământ preuniversitar; (2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la 
olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la 
olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; (3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru 
activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de 
învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a 
profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 7 
(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline 
de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi 
nu este limitat; b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau 
preocupări care merită să fie apreciate. (5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, 
postliceal pot obţine premii dacă: a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori 
mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale 
unităţii de învăţământ; b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; c) au obţinut 
performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel 
local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; d) s-au remarcat prin fapte de 
înaltă ţinută morală şi civică; e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul 
anului şcolar. Asociația părinților Tudor Vladimirescu 2007 poate stimula activităţile de performanţă 
înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, la 
propunerea Consiliului de administrație al școlii. 
 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor 

♥ Elevii din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu au următoarele îndatoriri: a) de a frecventa toate 
cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de 
învăţământ preuniversitar; c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o 
ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu PO 49 
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ASSEȘ. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 
refuzarea accesului in perimetrul şcolii. d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte 
apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de 
disciplină originale; f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de 
învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de 
învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 
acces; i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; j) de a păstra integritatea şi 
buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ 
preuniversitar; k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 
dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; l) 
de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 
notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare 
la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le 
restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de 
întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ; o) de a cunoaşte şi respecta 
prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
acestora; p) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi 
de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. q) de 
a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, 
mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 
personalului din unitate.  

Interdicţii 

♣ Elevilor le este interzis: a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum 
cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze 
bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de 
învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, 
unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea 
publică a unei persoane; c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; d) să deţină sau să 
consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa 
participe la jocuri de noroc; e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de 
orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele 
asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi 
deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din 
unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; f) să difuzeze materiale electorale, de 
prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ; g) să 
utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, al activităților 
extracurriculare de orice fel; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 
mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul 
educativ sau în situaţii de urgenţă, conform PO 63 UTMȘ; h) să lanseze anunţuri false către serviciile 
de urgenţă; i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să 
manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 
învăţământ; j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 
afara ei; k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 



6 
 

învăţământ; l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; m) să invite/faciliteze 
intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.  

Sancţionarea elevilor 

- (1) Elevii din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, care săvârşesc fapte prin care se încalcă 
dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 
acestora conform prevederilor Statutului elevilor/O.M. 4742/10.08.2016; (2) Pentru a putea fi 
sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor 
extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara 
activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în 
vigoare. (3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. (4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 
a) observaţie individuală; b) mustrare scrisă; c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a 
bursei sociale; d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; e) 
preavizul de exmatriculare; f) exmatriculare. (5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în 
scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul 
comunicării acesteia sau ulterior, după caz. (6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa 
colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context. (7) Violenţa fizică sub orice formă se 
sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. (8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu 
se pot aplica în învăţământul primar. (9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în 
învăţământul obligatoriu.  

- Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. precedent, alineatul (4) se va face în conformitate cu 
prevederile Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016, art. 18-28. 

- (1) Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează de către 
părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului, Consiliului de Administrație al unității de învățământ 
preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii. (2) Contestația se soluționează 
în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de învățământ. Hotărârea 
Consiliului de Administrație nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanța de contencios 
administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii. (3) Exmatricularea din toate 
unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educației Naționale în termen de 5 
zile lucrătoare de la comunicarea sancțiunii. 

Reprezentarea elevilor 

❖ În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: a) consiliul elevilor; 
b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

❖ Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin participarea reprezentanţilor elevilor în 
organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au impact asupra 
sistemului educaţional;  

❖ Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al 
Elevilor; b) reprezentanţii elevilor în comisiile Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (Comisia pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității). 

❖ (1) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de 
învăţământ. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, după criterii 
discriminatorii; (2) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ le este 
interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de 
reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Modul concret de desfăşurare a 
alegerilor pentru elevii reprezentanți se stabilește de aceștia printr-un regulament adoptat de către 
Consiliul Naţional al Elevilor.  
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❖ Drepturile și îndatoririle elevilor reprezentanți din școala noastră sunt prevăzute în art.35, 36 din 
Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016  

❖ Reprezentarea elevilor în Consiliul Școlar al Elevilor din Școala Tudor Vladimirescu se realizează 
conform  art. 39-47 din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016. 

❖ La începutul anului școlar, Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu desemnează 
un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. 

❖ Toate articolele din  R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022, cu actualizare în data de 07.07.2022, 
TITLUL VII și din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016, citate în capitolul Elevii, vor fi aduse la 
cunoștința părinților, în mod sintetic, în prima ședință cu părinții, organizată la începutul fiecărui an 
școlar. De asemenea, elevii vor fi înștiințați de conținutul acestor prevederi, în funcție de nivelul de 
înțelegere şi de particularitățile de vârstă şi individuale ale acestora, în prima zi de școală sau în lecții 
cu destinație specială,  urmând să semneze pentru luarea la cunoștință.  

❖ În vederea unei mai bune informări a principalilor actori ai educației (cadre didactice, elevi, părinți), 
un extras R.O.F.U.I.P./O.M. 4183/04.07.2022, cu actualizare în data de 07.07.2022, TITLUL VII: 
Elevii, respectiv, din Statutul elevului/ O.M. 4742/10.08.2016, va fi afișat în fiecare clasă, în 
cancelarie, la loc vizibil, precum și pe site-ul școlii,  http://scoala20pitesti.ro, la secțiunea 
Management. 

 


