REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII
DE ÎNVĂȚĂMÂNT (ROFUI)
COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” TG. OCNA
AN ŞCOLAR 2021 – 2022
GIMNAZIU
Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza:
● Legii Educației Naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
● Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar,
ordin MEC nr. 5447/31.08.2020;
● Propunerilor cadrelor didactice, ale părinţilor şi ale elevilor;
● Statutului Elevilor 4742/10.08.2016.
Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din
Învăţământul Preuniversitar cu prevederi specifice Colegiului ,,Costache Negri” din Târgu Ocna.
Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către
Consiliul de Administraţie şi Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, pe baza
propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.
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CAP. I - EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV
A. Comportamentul în şcoală
Opţiunea pentru Colegiul Naţional „Costache Negri“:
1. înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin
sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
● Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
● Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
● Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu
regulamentele şcolare. Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat
(timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau
directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
● Păstrarea bunurilor şcolii şi evitarea distrugerii bunurilor colegilor.
● Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor
probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
● Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc
incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
● Forma concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către
şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau
de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
2. Accesul elevilor în curtea şcolii se va face numai pe poarta principală. La intrarea în şcoală, elevii vor
avea asupra lor uniforma şcolară formată din vestă îmbrăcată peste o cămaşă/bluză/tricou de culoare
albă/deschisă.
3. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.
4. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,
droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă
deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor.
● Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei
prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
● În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea-voinţă, elevii vor suporta costurile
reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi
suportate de întreaga clasă sau echipă de proiect.
6. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă.
În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării
telefoanelor mobile de către elevi, profesorii au obligaţia de a le preda la secretariat, acestea putând fi
ridicate de elevi sau de către părinţi la sfârşitul programului şcolar din ziua respectivă, după
completarea unui angajament. În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia
imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o sancţiune din
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ“. În timpul orelor de curs, elevii
vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a
aparaturii audio se sancţionează cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile. Folosirea oricăror
aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al
profesorului.
7. După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi.
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Respectarea măsurilor de protecție în incinta și în curtea școlii
- elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de
curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul și în exteriorul unității de
învățământ;
- pe fiecare hol, vor fi amplasate coșuri de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile
de gunoi sunt de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior;
- utilizarea circuitelor funcționale (în curte, săli de clasă, pe coridoare);
- la intrarea în școală și pe coridoare sunt așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru
mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă;
- la intrarea în școală, pe holuri, la toate etajele și corpurile de clădire, cât și in sălile de clasă vor fi
afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.
- ușile vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor, pentru a evita punctele de
contact;
- accesul oricăror persoane străine în școală va fi interzis în timpul programului elevilor 8-14, în afara
cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii. Programul de lucru al
secretariatului și contabilității cu publicul, precum și audiențele conducerii se vor desfășura în
intervalul 14-15 sau prin mijloacele electronice.
Organizarea accesului în școală;
- accesul și fluxul de persoane va fi gestionat de portarul școlii;
- se va face o intrare eșalonată la intervale orare diferite, stabilite în funcție de corpul de clădire, pentru
a reduce fluxul de elevi;
- căile de acces (porți, uși) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor;
- după dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
- accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis, în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
- masca de protecție este obligatorie pentru toți elevii și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul
deplasării prin școală sau în timpul recreației;
- masca de protecție este obligatorie și în spațiile aglomerate, atunci când nu se poate asigura
distanțarea socială;
- locurile din clasă trebuie să fie fixe. După aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba
locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
- contactul între elevii din clase diferite va fi evitat atât pe culoare cât și la grupurile sanitare;
- vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- vor evita să interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor
sta aproape unul de celălalt);
- nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc)
- toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool la intrarea în
școală, la începerea orelor precum și după utilizarea grupurilor sanitare;
- elevii nu pot părăsi sălile de clasă în timpul pauzelor pentru a se juca pe holuri, singuri sau
împreună cu alți elevi.
- Vor fi afișate postere/flyere și se va face un instructaj periodic elevilor, în vederea aplicării
normelor igienico-sanitare. Vor fi transmise următoarele informații:
∙ Spălați-vă des pe mâini!
∙ Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
∙ Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
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∙ Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
∙ Nu vă strângeți în brațe!
∙ Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
∙ Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
- Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:
Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.
- Purtarea măștii de protecție :
● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și
va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de
învățământ și în timpul recreației ;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
B. Organizarea activităţii didactice
8. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative
după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă.
9. (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod
obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal profesorului
diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de
medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat
medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.
Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al
clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii
elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate
10. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs.
11. Dacă după 15 minute de la începerea orei, profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea
pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja
cursurile altora.
12. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din
timpul orelor şi de la activităţile extraşcolare.
13.
Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale
în prezenţa profesorului.
14. (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2)
Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele
evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
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În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ,
reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4)
Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de
specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea
scrisă.
(5)
Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma
reevaluării
(6)
În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată
în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne
neschimbată. In cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel
puţin de un punct, contestaţia este acceptată.
(7)
În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila
unităţii de învăţământ.
(8)
Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(9)
În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi profesori de specialitate care să nu predea
la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice de specialitate din alte
unităţi de învăţământ.
15. (1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de
învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice
a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a
atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
(2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime
opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de
învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile
comunităţii locale/partenerilor economici.
(3)

17. Elevii scutiți de efort la disciplina Educație Fizică și Sport. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a
fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport, nu primesc note şi nu li se încheie media la această disciplină
în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie
fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul”; sau „”scutit
medical în anul şcolar”, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. Elevii scutiţi medical,
semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar
trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în
catalog. Acestora li se pot atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale.
18. Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi
informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării
profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.
19. Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul
şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. Disciplinele la care se dau examene de
diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării a clasei la
care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de
studiu. Notele obținute la examenele de diferență din curriculum-ul diferențiat se consemnează în registrul
matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat. În
situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care se transferă
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candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la
care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele prevăzute în trunchiul
comun și în curriculumul diferențiat al specializării a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de
candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective. Elevii transferaţi
preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. Dacă elevul se transferă la începutul semestrului
al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul
semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă. În situaţia menţionată mai sus, în
foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ
de la care se transferă, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz,
media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală. În cazul transferului
elevilor corigenți la cel mult două discipline, cu schimbarea profilului/specializării, și care nu vor mai
studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele, se vor susține doar examenele de diferență.
Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați. Obligaţia de a frecventa cursurile la forma cu
frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la
această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la
forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă. Persoanele care au
depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise , precum şi persoanele care au
depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul
secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă”, conform
metodologiei aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetării.
20. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la
revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe
semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi
anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii
amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de
încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.
21. 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 filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de
învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de
organizare și funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Transferul copiilor și elevilor se face cu
aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul
consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. Situațiile de
transfer sunt cele prevăzute în ROFUIP.
Organizarea programului școlar
- se va asigura limitarea numărului de persoane prezente în curtea școlii, pe holuri și în grupurile
sanitare, cu scopul respectării distanțării fizice;
Elevii vor sosi la școală în intervalul orar 7.50-8.00, conform următorului program:
Clasa

Clasa a V-a

Ora de intrare

Ora de începere

în școală

a cursurilor

7.50

8.00
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Poarta de intrare

Intrarea în școală

Poarta mare

Intrarea din spate la
Școala Gimnazială Nr. 1

Clasa a VI-a

7.50

8.00

Poarta mare

Intrarea din spate la
Școala Gimnazială Nr. 1

Clasa a VII-a

7.50

8.00

Poarta mare

Intrarea din spate la
Școala Gimnazială Nr. 1

Clasa a VIII-a

7.50

8.00

Poarta mare

Intrarea din spate la
Școala Gimnazială Nr. 1

Organizarea pauzelor
Elevii claselor V-VIII vor avea pauze după cum urmează: 8:50 – 9:00, 9:50 – 10:00; 10:50 – 11:00; 11:5012.00; 12:50 – 13:00; 13:50 – 14:00
C. Abateri disciplinare
1. Profesorii nu au dreptul de a elimina elevii din clasă în timpul cursurilor. Nota la purtare se
stabileşte de către diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea
generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7
se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea
notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): la fiecare 10
absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe
semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
2. Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă,
acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
3. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii.
Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul
personal.
4. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat
nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a
unui director) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
5. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor
materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor.

D. Activităţi extracurriculare
1. Activitatile extracuriculare se desfăşoară în afara orelor de curs, fie în incinta unităţii de învăţământ, fie
în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de
agrement, în spații educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
2. Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice,
tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă,
de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi
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programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări,
expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu,
vizite, ateliere deschise etc. Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi de
către profesorul diriginte, cât şi la nivelul colegiului, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare. Ele sunt stabilite în consiliul profesoral al colegiului, împreună cu
consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale
asociaţiilor părinţilor, a reprezentanților legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de
învăţământ.
3. Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de
timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
4. Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și activitățile
extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta colegiului, se derulează conform prevederilor
prezentului regulament și, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al
elevului, exprimat la începutul anului școlar, potrivit calendarului aprobat de consiliul de administraţie al
colegiului.
5. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
6. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.
CAP II – ÎNDATORIRILOR PĂRINȚILOR
1. Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada învăţământului
obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori
este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Consiliul de administrație al colegiului sesizează
acest fapt persoanelor împuternicite de primar în acest scop.
ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR
2. Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai elevilor
de la clasă. În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi. Este
convocată semestrial sau ori de câte ori este nevoie, de către profesorul diriginte, de către preşedintele
comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. Este
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanților legali ai elevilor
din clasa respectivă şi adoptă hotărâri.
COMITETUL DE PĂRINȚI
3. Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, în adunarea generală a părinților convocată de către
profesorul diriginte care prezidează şedinţa. Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un
preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile
fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte. Acesta reprezintă interesele părinţilor sau ale
reprezentanților legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, în consiliul profesoral, în consiliul
clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
4. Atribuţiile comitetului de părinţi:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se
iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanților legali.
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la
nivelul clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare
a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;
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d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi
unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate
prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării
generale.
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă
acestea există.
CAP. III – BIBLIOTECA
Este necesar portul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale), care, pentru o protecție eficace,
trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
Vizitatorii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la
intrare.
Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o
săptămână.
În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi pe o perioadă de o lună.
În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi sau a
unei alte cărţi din bibliografia şcolară.
1. Măsuri care privesc carantinarea documentelor
- împrumutul/ restituirea cărților se va face cu respectarea următoarelor reguli:
a) documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile carantină;
b) documente pe hârtie cu coperte laminate și documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile
carantină sau dezinfectarea acestora cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o
carantinare de 3zile;
- documentele care au rămas în bibliotecă şi care nu au fost manipulate în timpul izolării, pot fi
manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor;
- bibliotecarul va aranja un spațiu specific, de carantinare (o parte din depozit sau din sala de lectură
care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi şi/sau mese disponibile pe care să se stocheze documente,
asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public;
- toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție şi curățenie vor trebui să fie executate
purtând echipamentele de protecție.
2. Măsuri privind predarea-primirea manualelor școlare
- manualele școlare pe care elevii le-au primit pentru anul școlar 2019-2020 vor fi predate înainte de
începerea cursurilor; elevii vor fi anunțați data exactă la care vor preda manualele;
- elevii vor aduce toate manualele primite anul trecut și le vor preda bibliotecarului. Acesta le va
recupera conform Procesului-verbal în baza căruia le-a predat elevului pe semnătură anul trecut;
- elevii vor igieniza și dezinfecta acasă manualele primite;
- manualele vor fi depozitate de vineri până luni (3 zile) în sala de clasă în care elevul își desfășoară
activitatea, urmând a fi predate elevilor în prima zi de luni de la depozitarea lor in sala de clasă;
- predarea manualelor către elevi pentru anul școlar 2020-2021 se va face de către bibliotecar pe baza
unei programări făcută în prealabil.
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CAP. IV - SERVICIUL PE CLASĂ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Va fi efectuat de 2 elevi în fiecare zi, după o planificare lunară ce se va afişa.
În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea
mobilierului şcolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare,
elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maximum 1 oră) dirigintele şi femeile de
serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru
repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa.
Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă cauzate de încălcarea acestei prevederi.
După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:
a) aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;
b) verifica curăţenia clasei;
Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o
săptămână.

CAP. V - SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU
1. Programul începe la ora 07.50 şi se termină la ora 14-15, după predarea ecusoanelor la secretariat şi
verificarea cataloagelor.
2. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.
3. Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase),
asigurând adoptarea unui comportament civilizat.
4. Profesorii de serviciu vor asigura respectarea interzicerii fumatului.
5. Va ajuta conducerea şcolii să soluţioneze în mod optim suplinirea cadrelor didactice absente în
ziua respectivă.
6. Va da relaţii persoanelor străine venite în liceu, persoanelor în interes de serviciu sau informaţii
părinţilor.
7. Va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în
cazul în care se impune acest lucru.
8. Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi a profesorilor.
9. La terminarea programului, fiecare profesor de serviciu va încheia un proces-verbal (în condica
profesorului de serviciu) în care va consemna: data, numele şi prenumele, observaţii asupra
desfăşurării programului, evenimente deosebite şi măsurile luate.
10. In cazul constatării producerii unor incidente (evenimente care afectează integritatea morală, fizică
și materială atât a personalului unității, a elevilor cât și a unității de învățământ) profesorii de
serviciu pot verifica înregistrările sistemului de supraveghere video pentru a identifica vinovații.
CAP. VI – SANCŢIUNI (vezi Anexa 1)
1. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de
voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
2. Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.
Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.
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3. În cazul agresiunilor fizice, acțiunilor de bullying sau a actelor de instigare la violenţă va fi
informată Poliţia de Proximitate. Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune
materiale vor fi semnalate de asemenea Poliţiei.
4. Elevii claselor care tăinuiesc fapte de:
- agresiune verbală sau fizică,
- încălcare a regulilor de igienă,
- deteriorare a bunurilor şcolii
vor fi excluşi de la toate activităţile extraşcolare pentru 3 luni.
CAP. VII – DISPOZIŢII FINALE
1. - Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii,
drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea disciplinară,
civilă şi penală. La acesta se adaugă toate celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
2. - Prezentul regulament a fost adus la cunoştinţă personalului prin informare şi prin afişare la sediul
Colegiului Naţional „Costache Negri” Târgu Ocna.
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ANEXA 1 LA ROFUI AL
COLEGIULUI NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA
Abaterea
Art. 1. Deteriorarea bazei
didactico-materiale (elemente de
infrastructură,mobilier școlar
etc.) sau a manualelor primite
gratuit.

Sancţiunea pentru prima abatere
- Convocarea părinţilor;
- Evaluarea daunelor şi plata tuturor
lucrărilor necesare reparaţiilor sau
plata cheltuielilor pentru înlocuirea
bunurilor deteriorate. În cazul în
care vinovatul nu se cunoaşte,
răspunderea materială devine
colectivă, a clasei/claselor. (Până la
instalarea camerelor audio – video
în clase).

Sancţiunea pentru abatere repetată
- Convocarea părinţilor;
- Evaluarea daunelor şi plata tuturor
lucrărilor necesare reparaţiilor sau plata
cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor
deteriorate;
- Scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte (în
funcţie de paguba produsă).

Art. 2. Sustragerea unor
documente şcolare.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 8-9
puncte.

- Convocarea părinţilor;
- Eliminare trei zile la fiecare repetare.

Art. 3. Modificări în catalog.

- Convocarea părinţilor;
- Eliminarea elevului 5 zile şi
sancţionarea cadrului didactic în ora
căruia s-a efectuat intervenţia în
catalog;
- Discuţii cu părinţii;
- Scăderea notei la purtare la 4.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare la 2;
- Eliminarea elevului 5 zile şi sancţionarea
cadrului didactic în ora căruia s-a efectuat
intervenţia în catalog.

Art. 4. Aducerea şi difuzarea - Convocarea părinţilor;
unor materiale care, prin - Mustrare scrisă (scăderea notei la
conţinutul lor, atentează la purtare cu 2- 3 puncte).
independenţa, suveranitatea şi
integritatea naţională a ţării, care
cultivă violenţa şi intoleranţa.

- Convocarea părinţilor;
- Eliminare 1-5 zile;
- Scăderea notei la purtare cu 3 - 6 puncte.

Art. 5. Blocarea căilor de acces
în spaţiile de învăţământ.

- Mustrare (scăderea notei la purtare cu 1
punct);
- Mustrare scrisă (scăderea notei la purtare
cu 2 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală.

Art. 6. Introducerea, consumul de - Convocarea părinţilor;
băuturi alcoolice sau prezentarea - Convocarea Protecției Copilului;
la cursuri în stare de ebrietate.
- Eliminare pe o perioadă de 3-5 zile
şi scăderea notei la purtare cu 2 - 4
puncte, în funcţie de gravitatea
faptei;

- Se aplică de fiecare dată aceeaşi sancţiune.

Art. 7. Participare la

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru

- Convocarea părinţilor;
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jocuri de noroc/ cărţi de joc.

- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.

fiecare recidivă.

Art. 8. Fumatul în interiorul
clădirilor unității .

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 2-4
puncte.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte.

Art. 9. Fumatul în perimetrul
şcolii în timpul programului
şcolar.
Art.10. Introducerea/consumul de
droguri în şcoală sau în
perimetrul şcolii.

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.
- Convocarea părinţilor;
- Convocarea Protecției Copilului;
- Anunţarea Poliţiei;
- Eliminare pentru 5 zile;
- Scăderea notei la purtare la 2.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru
fiecare recidivă.
- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare la 2;
- Anunţarea Poliţiei.

Art. 11. Introducerea/folosirea în
şcoală sau în perimetrul şcolii a
oricărui tip de armă albă,
materiale pornografice
sau
instrumente care prin acţiunea
lor pot afecta integritatea fizică şi
psihică
a
elevilor
sau
personalului şcolii (petarde,
spray paralizant, lacrimogen
etc.).

Pentru introducere:
- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 3
puncte;
- Anunţarea Poliţiei;
Pentru folosire:
- Scăderea notei la purtare cu 5-6
puncte.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 7-8 puncte;
- Anunţarea Poliţiei.

Art. 12. Utilizarea telefoanelor
mobile în şcoală. Telefoanele vor
fi lăsate la începutul orei de curs, în
faţa clasei, într-un loc special
amenajat

- Convocarea părinţilor;
- Abaterea se consemnează şi se
va completa un angajament scris.
Refuzul de a lăsa telefonul este o
abatere sancţionabilă cu scăderea
unui punct din nota la purtare de
fiecare dată.

- Convocarea părinţilor;
- Abaterea se consemnează şi se va
completa un angajament scris. Începând cu a
treia abatere se va scădea câte un punct la
purtare pentru fiecare recidivă.

Art. 13. Utilizarea în şcoală şi în
curtea şcolii, în ora de curs sau
în pauză, a camerelor video, a
aparatelor foto sau a aparatelor
foto incluse în telefonul mobil.
Art. 14. Lansarea de
anunţuri false cu privire la
amplasarea unor materiale
explozive în incinta şi în
perimetrul colegiului.
Art. 15.Ţinută, comportament şi
atitudini provocatoare (fără
machiaj strident, fără păr vopsit
în culori stridente, lungimea
fustei 10 cm deasupra rotulei,

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.

- Convocarea părinţilor;
- Eliminare 3 zile (scăderea notei la purtare
cu 4-6 puncte).

- Convocarea părinţilor;
-Anunțarea Poliției;
- Mustrare scrisă (scăderea notei la
purtare cu 3 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte;
- Anunţarea Poliţiei.

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare (scăderea notei la purtare cu 1
punct);
- Mustrare scrisă (scăderea notei la purtare
cu 2 puncte);
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fără tricouri scurte sau decoltate,
fără pantaloni scurţi, fără
piercinguri, fără şepci pe holuri
şi în clase etc.). Sunt interzise
textele discriminatorii şi
licenţioase imprimate pe haine.
Art. 16. Refuzul de a purta
uniforma şcolară.

Art.17. Să aducă jigniri şi să
manifeste agresivitate în limbaj
şi comportament faţă de colegi

- Eliminare 5 zile (scăderea notei la purtare
cu 3 puncte).

- Consemnarea în registrul elevilor
care nu poartă uniforma;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.
- Convocarea părinţilor;
- Mustrare.

Art. 18. Să aducă jigniri şi să
manifeste agresivitate în limbaj
şi comportament faţă de cadrele
didactice sau auxiliare din şcoală
FARA ABSOLVIRE
Art. 19. Apelarea fără justificare
din şcoală sau din perimetrul
şcolii în timpul programului
şcolar nr. 112 pentru situaţii de
urgenţă
Art. 20. Comportament violent
(lovire în şcoală, chemarea
prietenilor în incinta colegiului
sau în afară pentru a-şi face
dreptate).

- Mutare disciplinară (scăderea
notei la purtare cu 2-6 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Angajament scris;
- Începând cu a treia abatere se va scădea
câte un punct la purtare pentru fiecare
recidivă.
- Convocarea părinţilor;
- Mustrare scrisă (scăderea notei la purtare
cu 1 punct);
- Eliminare 3 - 5 zile (scăderea notei la
purtare cu 3 puncte);
-

Scăderea notei la purtare cu 4-8
puncte.

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare scrisă (scăderea notei la
purtare cu 2 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte
- Anunţarea Poliţiei.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 1-3
puncte;
- Anunţarea Poliţiei.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 3 punct;
- Anunţarea Poliţiei.

Art. 21. Escaladarea geamurilor
şi a gardului şcolii.

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare (scăderea notei la purtare cu 1
punct);
- Mustrare scrisă (scăderea notei la purtare
cu 2 puncte);
- Eliminare 3-5 zile (scăderea notei la purtare
cu 3 puncte) – muncă în folosul şcolii.

Art. 22. Deranjarea orei de curs

- Convocarea părinţilor;
- Observaţie individuală urmată de
angajament scris în faţa dirigintelui.

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare (scăderea notei la purtare cu 1
punct);
- Mustrare scrisă (scăderea notei la purtare
cu 2 puncte);
- Eliminare 5 zile (scăderea notei la purtare
cu 3 puncte).

Art. 23. Furtul din avutul şcolii

- Convocarea părinţilor;
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-

Scăderea notei la purtare cu 6 -8

sau de la colegi

- Restituirea obiectului furat sau
plata contravalorii acestuia;
- Scăderea notei la purtare cu 3-4
puncte;
- Anunţarea Poliţiei.

Art. 24. Organizarea şi
participarea la acţiuni de protest
care afectează desfăşurarea
activităţii de învățământ sau care
afectează frecvenţa la cursuri a
elevilor

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare scrisă (scăderea notei la
purtare cu 2 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Eliminare 5 zile (scăderea notei la purtare
cu 3 puncte).

Art. 25. Frecventarea barurilor,
restaurantelor, internet - cafeurilor, pizzeriilor în timpul orelor
de curs

- Angajament scris
- Convocarea părinților;

- Convocarea părinţilor;
- Angajament scris;
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
începând de la a doua abatere.

Art. 26. Absenţă nemotivată la
oră

- Absenţă în catalog

- La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din
totalul orelor de studiu, nota la purtare va fi scăzută
cu 1 punct.
- Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii
cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una
sau la mai multe discipline de studiu pentru că au
absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din
numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la
disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul
profesorului care predă disciplina respectivă, poate
decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care
absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave,
menţionate ca atare în documente medicale, sau din
alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca
fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la
şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să
poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se
menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale
Consiliului profesoral.
- Adeverinţele medicale vor fi acceptate de către
profesorul diriginte, în termen de 7 zile de la
revenirea elevului la şcoală, şi numai dacă sunt
avizate de către asistentul medical de la cabinetul
medical şcolar. În caz contrar, nu vor fi luate în
considerare, iar absenţele respective se consideră
nemotivate.

Art. 27. Comportament indecent
în cadrul activităţilor
extracurriculare.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 1-2
puncte;
- Angajament scris.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 3 puncte la
fiecare repetare a abaterii.

Art. 28. Postarea fără acordul
direcţiunii în spaţiul şcolii de
afişe, înscrisuri, manifeste cu
conţinutul denigrator care

- Convocarea părinţilor;
- Eliminare de la cursuri pentru 3
zile (scăderea notei la purtare cu 2
puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 3-5 puncte.
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puncte.

afectează imaginea şcolii sau a
unui cadru didactic.
Art. 29. Postarea pe site-urile de
socializare (Internet ), în general,
a unor imagini sau comentarii
care aduc prejudicii imaginii
şcolii.

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare scrisă (scăderea notei la
purtare cu până la 5 puncte).

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 6 până la 8
puncte;
- Mutarea disciplinară la altă şcoală.

Art. 30. Postarea pe site-urile de - Convocarea părinţilor;
socializare şi pe Internet, în
- Mustrare scrisă.
general, a unor imagini sau
comentarii fără acordul
profesorului / scolii. Se
consideră recunoaşterea utilizării
telefonului în spaţiul şcolar

- Convocarea părinţilor.
- Scăderea notei la purtare cu până la 3
puncte;
- Eliminarea din şcoală 3-5 zile.

Art. 31. Deranjarea (crearea unui
disconfort) locuitorilor din zona
şcolii, atât în pauzele dintre
ore/în timpul orelor, cât şi după
ore.
Art. 32 Elevul nu participă la
activităţile stabilite de cadrele
didactice și de către conducerea
unității de învățământ, conform
programului comunicat, precum
și a informațiilor transmise de
către profesori

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 2-5 puncte.

- Convocarea părinţilor;
- Scăderea notei la purtare cu 1
puncte;
- Angajament scris.
-

Absență nemotivată;
Convocarea părinţilor.

-

Absență nemotivată;
Convocarea părinţilor.

Art. 33 Elevul nu utilizează
camera web în timpul orelor de
curs, excepție de la regulă fiind
situația în care elevul nu are în
dotare un asemenea dispozitiv,
situație confirmată în scris de
unul dintre părinți / tutore legal al
elevului

-

Absență nemotivată;
Convocarea părinţilor.

-

Absență nemotivată;
Convocarea părinţilor.

Art. 34
Elevul nu participă
efectiv la orele de curs sau nu
îndeplinește sarcina stabilită de
profesor în timpul orelor de curs

-

Absență

-

Absență

Art. 35 Elevul nu adoptă o ținută
și un comportament adecvat
statutului de elev (ținută decentă,
mâncatul fiind interzis în timpul
orelor on-line, fără prezența altor

-

Notarea
în
catalogul
electronic (bulină neagră)

-

Convocarea părinților
Scăderea notei la purtare (1 punct)
în baza unui referat
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persoane în fața camerei web)
Art. 36
Înregistrarea sau
fotografierea cadrelor didactice
și a colegilor în timpul orelor de
curs on-line, fără acordul în scris
al acestora, în conformitate cu
legislaţia
privind protecția
datelor cu caracter personal,
conform
prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare
(2-4 puncte) în baza unui
referat.

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare (4-8
puncte) în baza unui referat.

Art. 37 Elevul comunică altor
persoane datele de conectare la
platforma
destinată
învățământului prin intermediul
tehnologiei și al internetului

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare
(1-2 puncte) în baza unui
referat

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare (2-4
puncte) în baza unui referat

Art. 38 Elevul nu se înregistrează
la cursurile on-line cu numele
real și complet

-

Notarea
în
catalogul
electronic (bulină neagră)

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare (1 punct)
în baza unui referat.

Art. 39 Săvârşirea de gesturi
obscene, proferarea de injurii,
ameninţări cu acte de violenţă,
împotriva persoanelor sau a
bunurilor acestora
Art. 40 Nerespectarea
programului stabilit pentru
accesul în școală

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare (4
puncte) în baza unui
referat.

-

Convocarea părinților;
Scăderea notei la purtare (6 puncte)
în baza unui referat.

-

Convocarea părinţilor

-

Convocarea părinţilor;
Scăderea notei la purtare cu 1
punct, începând cu a treia abatere.
Convocarea părinţilor;
Scăderea notei la purtare (1 punct)
în baza unui referat.

Art. 41 Nerespectarea măsurilor
privind prevenirea și controlul
răspândirii COVID-19 în unitate
(purtarea măștii de protecție în
mod corespunzător, igienizarea
corectă a mâinilor, păstrarea
distanței fizice)

- Convocarea părinţilor;
- Mustrare scrisă.

-

Art. 42 Violenţă psihologică –
bullying, cyberbullying sau
suspiciune de violenţă
psihologică asupra elevilor sau a
cadrelor didactice

-Informarea directorului unității de
învățământ;
-Convocarea părinților;
-Scăderea notei la purtare (4
puncte) în baza unui referat.

− Convocarea părinților;
− Scăderea notei la purtare (6 puncte)
în baza unui referat.

Art. 43 Situaţia sesizată nu a fost
identificată ca bullying, dar se
constată urmări fizice/emoţionale
asupra preşcolarului/elevului,

-se anunţă imediat atât
părintele/reprezentantul legal al
preşcolarului/elevului-victimă, cât şi
Direcţia

− Convocarea părinților;
− Scăderea notei la purtare (6 puncte)
în baza unui referat.
− Anunțarea poliției;

17

generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului (DGASPC),
poliţia, Serviciul
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare, după caz.
Notă! Elevii care primesc sancțiuni pentru orice formă de violență TREBUIE să participe la
consultații sau programe în cadrul cabinetului psihologic școlar. În caz contrar, sancțiunea se
maximizează.

DIRECTOR,

RESPONSABIL,

PROF. CARMEN ANTOHE

PROF. IONUȚ AVRAM
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