Regulament de ordine interioară pentru elevi
Elevii
sunt
obligaţi
să
recunoască
şi
să
respecte
întru totul Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare.
1) Elevii se vor prezenta la şcoală cu maximum 20 minute înainte de
începerea cursurilor.
2) Vor participa la toate orele prevăzute în program şi nu vor
părăsi incinta
şcolii
fără
aprobarea
prealabilă
a
dirigintelui/învăţătorului sau a conducerii şcolii.
3) Vor respecta timpul acordat pauzelor, interzicându-li-se deranjarea
orelor prin intrarea în sala de curs după începerea lecţiilor.
4) Accesul elevilor în şcoală este permis numai prin intrările special
destinate, conform PO 44 ASSEȘ.
5) Elevii nu vor intra în cancelarie şi nu vor folosi scara de acces
a profesorilor, decât în cazuri extreme.
6) Vor
circula
pe
coridor
în
pas obişnuit,
creânduse astfel posibilitatea cadrelor didactice/altor persoane adulte să
circule pe coridor.
7) La terminarea cursurilor, vor părăsi imediat şcoala, încolonaţi,
sub supravegherea învăţătorului/profesorului cu care au avut
ultima oră.
8) Elevii se vor prezenta la şcoală în uniforma școlară, aprobată de
Consiliul de administrație al școlii, conform PO 50 UȘ(procedură
anexată prezentului ROI) având o ţinută decentă (fără fuste mini,
bluze decoltate sau prea scurte; fetele nu vor fi machiate, nu vor
avea unghii false sau vopsite, bijuterii/accesorii ostentative; băieţii
nu vor purta cercei). Ei vor avea o ţinută capilară adecvată
vârstei/sexului (fără păr vopsit sau şuviţat).
9) Elevii au obligaţia de a manevra cu atenţie uşile, geamurile şi
mobilierul şcolii, în scopul păstrării lor în bune condiţii. Toate
stricăciunile vor fi suportate de elevii care le-au generat direct ori
prin neatenţie.
În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială
devine colectivă,
revenind întregii clase.
10)Nu vor atinge prizele sau cutiile de siguranţă, vor respecta normele
de protecţia muncii indicate de diriginte sau de profesori.
11)Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia în clase, pe coridoare, în
sala de sport şi în curtea şcolii. Nu vor arunca flacoane, hârtie sau

ambalaje la voia întâmplării, ci vor folosi coşurile special
amenajate.
12)Elevii vor folosi un limbaj decent în relaţiile cu cadrele didactice
sau cu colegii lor. Ei nu vor aduce jigniri şi nu vor manifesta
agresivitate faţă de colegi sau dascăli.
13)Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l
prezinte învăţătorului/profesorului pentru consemnarea notelor, a
altor observații, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură
cu situaţia şcolară.
14)Este interzis elevilor:
 Să utilizeze telefoane mobile în timpul programului şcolar.
 Să consume seminţe şi gumă de mestecat în incinta şcolii.
 Să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ
şi în afara ei, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări sau să
participe la jocuri de noroc.
 Să introducă în şcoală orice tipuri de arme sau alte
instrumente (muniţie, petarde, pocnitori), care prin acţiunea
lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a
cadrelor didactice.
 Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen,
pornografic sau materiale care, prin conţinutul lor atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, care
cultivă violenţa şi intoleranţa.
 Să distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev,
foi matricole).
 Să fie vizitaţi de prieteni sau cunoştinţe din afara şcolii.
 Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor
materiale explozive în incinta școlii.
 Să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și
comportament față de ceilalți colegi sau față de personalul
didactic sau de serviciu.
 Să aibă ținută, comportare și atitudini ostentative și
provocatoare.
(10) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite
gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un
exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului
de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită
contravaloarea acestuia.

Art.46. Sancțiunile aplicate elevilor sunt precizate de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articolele
118-134, după care s-a întocmit prezentul.
Pentru nerespectarea regulamentului se acordă următoarele sancţiuni:
 mustrare în faţa clasei;
 mustrare scrisă și avertisment;
 mustrare în faţa tuturor elevilor școlii;
 mustrare în faţa consiliului profesoral;
 efectuarea unui program administrative(pentru elevii claselor V-VIII)
sau a unei ore de detenție în spațiul special amenjat în şcoală, în
funcţie de gravitatea faptei;
 scăderea notei la purtare;
Art.47. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 46 se
adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în
termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea
acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
Art.48. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi
extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele
recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa
consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea
faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de
stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în
tabere de profil din ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

Art.49. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la
nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei,
a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00;
pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
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 desfăşurate 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.
(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul
intern al unităţii de învăţământ.
Art.50. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de
performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea
unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a
agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale
etc.

