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1. Elevii beneficiază de: 
 învățământ gratuit; 
 utilizarea gratuită sub îndrumarea cadrelor didactice, a bazei materiale și didactice a școlii; 
 asistență medicală gratuită; 
 manuale școlare gratuite; 
 burse sociale, conform normelor în vigoare, cu excepția elevilor repetenți, care în anul 

școlar anterior au beneficiat de bursă socială; 
 rechizite gratuite, conform reglementărilor în vigoare; 
 libertatea de informare și de exprimare; 
 libertatea de a redacta și difuza reviste școlare proprii care nu conțin elemente contrare 

legislației în vigoare; 
 dreptul de a participa la cercurile elevilor, care funcționează pe baza unui statut propriu; 

2. Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activitățile pot fi susținute în 
școală numai cu aprobarea conducerii școlii. 

3. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ și de serviciu atât în 
școală cât și în afara ei. 

4. Elevii au obligația: 
 să frecventeze în mod regulat cursurile, conform orarului școlii; 
 să se prezinte la cursuri cu numai 15 minute mai devreme față de ora începerii 

programului, și nu mai târziu de 5 minute după ora de începere a cursurilor. Ușile de la 
intrare se vor închide, întârziații vor intra în școală prin intrarea principală; elevii vor avea 
o ținută decentă și un comportament civilizat în școală și în afara acesteia; 

 să utilizeze cu grijă manualele școlare primite gratuit și să le restituie în ”bună stare” la 
sfârșitul anului școlar; 

 să intre în sala de clasă în momentul în care aud soneria, așteptând în liniște intrarea 
profesorului; elevii care nu se află la intrarea profesorului sunt considerați absenți la ora 
respectivă; 

 se poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învățătorilor pentru 
consemnarea notelor, precum și părinților pentru informare în legătură cu situația școlară; 

 să poarte uniforma școlară, sacou negru, cămașă albă, emblemă, pantalon/fustă/blugi 
decenți; 

 să lase ordine și curățenie la plecarea din oricare sala de clasă din școală; 
 să nu distrugă sau să deterioreze mobilierul școlar; 
 să participe la activitățile extrașcolare la care s-au înscris. 

5. Motivarea absențelor din cauza îmbolnăvirilor se face de învățător sau diriginte pe baza 
adeverinței medicale (vizată de medicul școlii) sau, pentru situații familiale speciale, la 



cererea scrisă a părinților, fără a depăși 5 zile pe semestru. Prezentarea scutirilor se va face în 
maxim 7 zile de la reluarea activității. 

6. Elevii care nu pot participa din motive de sănătate la activitatea de educație fizică, depun 
documentele medicale doveditoare, eliberate de cabinetele sportive, la secretariatele școlii 
iar în orele de educație fizică au obligația să stea în sala de sport. 

7. Elevii care au absentat motivat sau nemotivat la cel puțin 50% din numărul de ore prevăzut 
într-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluați și nu li 
s-a încheiat situația școlară, sunt declarați amânați semestrial sau anual. 
 

8. Este interzis elevilor: 
 să distrugă documente școlare precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.; 
 să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și 

față de personalul unității de învățământ; 
 de a face din naționalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg, obiect de 

jignire și insultă; 
 să dețină și să consume în perimetrul unității de învățământ și în afara ei băuturi alcoolice, 

țigări, droguri, semințe, gumă de mestecat, să posede și să difuzeze materiale cu caracter 
obscen sau pornografic; 

 să iasă din școală în timpul programului; învoirea pentru rezolvarea unor probleme 
personale se face de către diriginte la cererea scrisă a părinților; 

 să folosească telefoanele celulare în timpul programului școlar; telefoanele vor fi înschise; 
 să folosească telefoanele celulare în perimetrul  școlii pentru înregistrări audio-video, 

fotografii; 
 să utilizeze în timpul orelor calculatoare, laptopuri, MP 3-uri, CD-player, aparate foto sau 

de înregistrare etc.; în cazul în care elevii dețin asupra lor telefoane celulare, mijloace 
audio-video, cadrele didactice nu răspuns de securitatea lor. 

 să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ și să folosească scara profesorilor; 
 să zgărie, rupă, taie, să strice sau să murdărească localul și mobilierul școlii. Cei culpabili 

vor fi obligați să plătească stricăciunile sau să acționeze în scopul remedierii acestora în 
cel mai scurt timp, dacă vinovatul nu se cunoaște, învățătorul/dirigintele împreună cu clasa 
întreagă răspund material de stricăciunile făcute; 

 să manifeste extravaganțe în aspectul fizic: fără piercing-uri, inele, aranjarea părului fără 
țepi, plete, creastă (la băieți), fără farduri și unghii vopsite (la fete). 

 să pătrundă în curtea școlii sau în școală cu adidași cu role, skateboarduri, etc. 
 să aducă în perimetrul școlii persoane străine; rezolvarea oricărei probleme personale se 

face în afara școlii; 
 să introducă, în perimentrul școlii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum: 

muniție, petarde, pocnitori etc, care prin acțiunea lor pot afecta integritatea fizică și psihică 
a elevilor și a personalului școlii; 

 să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul 
școlii; 

 să deranjeze personalul de la secretariat sau cancelarie, cu excepția situațiilor de urgență; 
probleme legate de secretariat se vor rezolva în timpul programului afișat; 

 să meargă personal la direcțiune pentru vizarea anuală a carnetelor de elev; acestea sunt 
adunate și depuse pentru ștampilare doar de diriginte/învățător; 

 să alerge și să se manifeste zgomotos sau indecent în timpul pauzelor, în clasă și pe 
culoare. 

 elevii sunt datori să respecte cu strictețe legile țării, regulamentul de ordine interioară, 
regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății, normele și tehnica securității 
muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, cele de protecție civilă și de protecția 
mediului. 

9. Pentru toți elevii, la fiecare 10 absențe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu va 
fi scăzută nota la purtare cu un punct. 
 



10. Elevul de serviciu pe clasă asigură curățenia și ordinea în clasă, la intrarea profesorului 
raportează absenții, șterge tabla, iar la sfârșitul orelor spală bureții și lasă găleata de apă 
curată. 

 
 

Sancțiuni: 
11. Elevii care încalcă provederile prezentului Regulament vor fi sancționați. 
12. Se vor pedepsi cu deosebită severitate toate abaterile care au la bază minciuna, frauda sau 

încercarea de a înșela sub orice formă vor fi. 
13. În funcție de gravitatea faptelor, sancțiunile sunt: 

a. observație și  mustrare individuală în fața clasei (efectuată de diriginte/învățător sau 
director și nu atrage alte măsuri disciplinare); acestea se aduc la cunoștința 
părintelui/tutorelui de către diriginte/învățător; 

b. mustrarea în fața clasei sau în fața Consiliului clasei și/sau Consiliului profesoral 
(efectuată de diriginte sau director însoțită de scăderea notei la purtare); aceasta se aduce la 
cunoștința părintelui/tutorelui de către diriginte/învățător; 

c. mustarea scrisă, semnată de diriginte și director, înmânată personal părinților, sub semnatură de 
către dirigintele clasei (se înregistrează în catalogul clasei și va fi prezentată Consiliului profesoral 
la sfârșitul semestrului. Aplicarea sancțiunii se va face de Consiliul clasei sau director și va fi 
însoțită de scăderea notei la purtare); 

d. retragerea temporară sau definitivă a bursei (aplicarea sancțiunii este efectuată de director și este 
însoțită de scăderea notei la purtare); 

e. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (cu excepția elevilor claselor 0-IV). Activitatea 
de la clasă va fi substituită cu un alt tip de activitate în folosul școlii (se consemnează în catalog, 
aplicarea va fi făcută de director și este însoțită de scăderea notei la purtare); absențele se 
motivează dacă elevul participă la aceste activități. Dacă elevul căruia i s-a aplicat una din 
sancțiunile menționate dă dovadă de un comportament ireproșabil pe o perioadă de cel puțin 6 
săptămâni de școală, până la încheierea semestrului, prevederea privind scăderea notei la purtare se 
poate anula, decizia fiind luată de cel care a aplicat-o (diriginte, Consiliul clasei, director, Consiliul 
profesoral); 

f. mutarea temporară sau defintivă la altă clasă paralelă; în acest caz se întocmește o comunicare 
adresată părinților, semnată de diriginte și director, înregistrată în catalogul clasei, în registrul 
matricol; se înmânează personal părinților, sub semnătura, de către diriginte, aplicarea va fi făcută 
de director, este urmată de scăderea notei la purtare; 

g. mutarea disciplinară, temporară sau definitivă la altă școală (Consiliul profesorilor clasei). 
14. Contestațiile privind sancțiunile se vor adresa, în scris, Consiliului de administrație în termen de 5 

zile de la aplicarea sancțiunii. Răspunsul va fi dat în termen de 30 zile. Hotărârea Consiliului de 
administrație rămâne definitivă. În cazul în care contestația se menține, aceasta va fi adresată pe cale 
ierarhică instituțiilor superioare școlii. 

15. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot 
primi următoarele recompense: 

 evidențierea în fața colegilor; 
 evidențierea de către director în fața colegilor de școală și a Consiliului profesoral; 
 comunicarea verbală sau scrisă adresată părinților, cu menționarea faptelor deosebite pentru care 

este evidențiat; 
 trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă; 
 acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de către stat, de către 

agenți economici sau sponsori; 
 premii, diplome, medalii, insigne; 
 premiul de excelență al școlii; 
 menționarea de către școală a activităților de performanță la nivel județean, național sau 

internațional; 
 sprijinirea elevilor care participă la olimpiadele județene, naționale sau internaționale prin activități 

de pregătire în școală. 
16. Elevii din clasele pregătitoare au obligația de a: 

 se prezenta cu cel puțin 5 minute de începerea a cursurilor școlare; 
 purta uniforma școlară decisă de învățător/părinți; 
 nu ieși din perimetrul școlii pe perioada pauzelor; 
 nu ieși neînsoțiți de doamnele profesoare pe terenul de sport al școlii sau în curtea școlii; 
 se prezenta la cabinetul școlar în caz de disconfort din punctul de vedere al sănătății; 
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În conformitate cu noul Regulament elaborat de  

Ministerul Educației: 

 

1. Este interzisă folosirea telefoanelor în timpul programului școlar; 

vor fi închise până la ieșirea din școală; 

2. Consilierea cu părinții este AFIȘATĂ. Vor fi respectate orele 

alocate acestei activități. 

3. Părinții au acces în incinta unității de învățământ dacă: 

a. a fost solicitat / a fost programat pentru o discuție cu un 

cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ; 

b. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c. depune o cerere / alt document la secretariatul unității de 

învățământ; 

d. participă la întâlnirile programate cu învățătorul/profesorul 

pentru învățământ primar/profesorul diriginte. 

 

Director, 
                                                                           prof. Nicuță Petru 


