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21/3.09.2018 

REGULAMENT INTERN ELEVII 

Art.1. Inscrierea la Scoala Gimnaziala ”Luca Gavril” Draguseni înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat 

atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem: 

a) Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii. 

b) Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate. 

c) Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare 

(arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). 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. 

d) Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor. 

e) Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, 

exprimate personal sau în numele clasei. 

f) O formă 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. Spre exemplu: elevii trebuie să păstreze curăţenia şcolii, începând cu 

locul din clasă. Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă 

responsabilitate. Deseurile rezultate de-a lungul zilei de curs vor fi depuse doar in cosurile de gunoi. 

g) 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. 

Art.2. „Tinuta decenta” presupune:  

a) purtarea uniformei scolare si detinerea ecusonului/carnetului de elev; 

b) elevii trebuie sa poarte pantaloni lungi negri sau albastru inchis, camasa/ tricou polo alba/ albastra, vesta rosie cu 

carouri negre pentru ciclul primar/ neagra, albastra inchis pentru ciclul gimnazial, respectiv sacou (in functie de 

conditiile meteo) negru sau albastru inchis. Fetele pot purta sarafan rosu/ negru/ a;bastru inchis, parul scurt, îngrijit si 

nevopsit; baietii nu au voie sa poarte cercei;  

c) tinuta vestimentara a fetelor trebuie sa fie neprovocatoare si fara accesorii în exces; fetele nu trebuie sa aiba parul si 

unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie sa foloseasca un machiaj strident, nu au voie sa poarte cercei sau 

piercinguri în nara sau buza si nici un numar mare de cercei în ureche;  

d) atât baietii, cât si fetele, nu au voie sa poarte piercinguri si tatuaje vizibile.  

Art.3. Prezenta la cursuri e obligatorie pana la ora 7.50. 

Art.4.  Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie în stare buna la 

sfârsitul anului scolar. Acelasi lucru se cere si în cazul cartilor împrumutate de la biblioteaca şcolii si restituirea lor la 

termenul stabilit. 

Art.5.  Este interzis elevilor:  

a) sa aduca si sa difuzeze în şcoală materiale periculoase  

b) sa participe la jocuri de noroc;  

c) sa introduca şi sa faca uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, 

pocnitori, brichete etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului şcolii;  

d) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  

e) sa utilizeze telefoanele mobile în incinta scolii fara acordul unui cadru didactic;  

f) sa fotografieze sau sa filmeze în incinta şcolii, fara aprobarea directorului;  
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g) sa aiba tinuta, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare;  

h) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de 

învatamânt;  

i) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în scoala si în afara ei;  

j)  sa insulte şi/sau sa harţuiasca colegii, cadrele didactice sau alte persoane; 

k) sa arunce cu obiecte, apa sau bulgari de zapada pe fereastra, în incinta şcolii sau în spatiile anexa (curtea, aleile de 

acces, sala de sport);  

l) sa circule pe scara profesorilor;  

m) Se interzice consumul de alcool, fumatul şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat 

(gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În 

situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei sau se vor da 

sanctiuni.  

n) 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. Nu au voie sa aduca la scoala obiecte contondente sau care pot 

provoca incendii, accidente: chibrituri, brichete, cutite, lame, substante toxice, pocnitori, petarde etc. 

o) Elevii au acces sa intre si sa iasa pe usa din spate a scolii. Elevii nu vor avea voie sa foloseasca scarile din partea din fata 

a scolii decat in situatii speciale. 

p) Elevilor le este interzis sa-si prelungeasca nejustificat pauza. 

q) Elevilor le este interzis sa se atinga de elementele de instalatie de incalzire sau de prize. 

r) Elevilor le este interzis sa-si spele papucii la baie. 

s) Elevilor le este interzis sa iroseasca sapunul lichid sau hartia igienica din baie. 

Art.6. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. 

Toate incidentele vor fi semnalate diriginţilor, profesorului de serviciu sau directorului. 

Art.7. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, parintii elevilor vor suporta costurile 

reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă. 

Art.8. Elevii vor folosi aparatura electronica din scoala doar cu aprobarea unui profesor în vederea pregătirii 

unei activităţi şcolare. 

Art.9. Este interzisa intrarea in curtea scolii cu telefoane sau alte dispozitive de inregistrare fara a anunta un 

cadru didactic. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării 

telefoanelor mobile fara acceptul unui cadru didactic, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea putând fi 

ridicate numai de către părinţi.  În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii ridicării acestuia 

de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-i-se o sancţiune din  prezentul regulament. În timpul orelor de curs, 

elevii vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se 

sancţioneză cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile. 

Art.10. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul 

explicit al directorului. 

Art.11. Sarcinile patrulei scolare: 

a) Este formata din doi elevi care vor purta veste fluorescente. 

b) Durata unei perioade de seviciu pe unitate e de 1 zi dupa o programare afisata. 

c) Sa cunoasca regulile de circulatie. 

d) Va fi prezenta la scoala la 7,30  

e) In pauze vor supraveghea intrarea in curtea scolii pentru a nu permite iesirea elevilor fara invoire din partea unui cadru 

didactic. 
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f) La ora 12 vor supraveghea parasirea spatiilor scolii de catre elevi. 

g) Să rezolve, cu promptitudine şi personal, serviciile pentru care sunt solicitaţi. 

h) Preda  elevului de serviciu din urmatoarea zi vestele fluorescente si indicatoarele specifice  

Art.12. Recreatiile: 

a) este obligatoriu ca elevii sa-si pregateasca obiectele pentru ora urmatoare inainte de a pleca in pauza. 

b)  Se interzice jocul cu mingea in recreatii. 

c) Daca se observa prea multe deseuri aruncate prin curte se realizeaza igienizarea.  

d) Se interzice jocul cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, jocurile periculoase sau catararea pe diferite obiecte din 

incinta. 

e) Este interzisa alergarea in cladirea scolii sau zgomotele foarte puternice. 

f) În perioada martie - noiembrie, elevii din clasele I-VIII vor petrece pauza mare în mod obligatoriu în curtea şcolii, 

exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii. Partea accesibilă a curţii este delimitată 

de: clădirea şcolii pana la colturile dinspre sosea, gardul de imprejmuire pentru corpul A si parcul comunal si terenul din 

spatele corpului B. Este interzisa patrunderea in parcul cu balansoare sau in spatiul din fata corpului B fara a fi insotiti de un 

cadru didactic.  

Art.13. Ocazional se pot organiza actiuni colective de curatenie a curtii scolii sau de exercitii de inviorare iar elevii 

au datoria sa participe activ.  

Art.14. Serviciul pe clasă poate presupune:  

a) Va fi efectuat in fiecare clasa după o planificare si regulament propriu fiecarei clase. 

b) Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorii pot consemna abaterile grave privind starea clasei. 

c) Curăţenia spatiilor 

d) Ridicarea scaunelor  

e) Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din 

caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor 

f) În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar si a 

integritatii usilor si geamurilor. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu 

trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru 

repararea mobilierului şcolar revine clasei respective. 

g) Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa. 

h) În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii nu-si vor lasa bunuri de valoare in clase . Diriginţii 

şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate  încălcării acestei prevederi. 

i) După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor: verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele 

neajunsuri în caietul clasei; 

j) Vor goli coşul de gunoi şi găleata cu apă. 

k) Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână. 

l)  urmareste prezenta elevilor pe întreaga durata a cursurilor si comunica profesorilor la începutul orei lista elevilor 

absenti;  

m)  asigura creta si buretele pentru tabla si asigura curatenia tablei; 

n)  vegheaza la pastrarea curateniei în clasa si atrage atentia elevilor sa nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe 

pardoseala si sa foloseasca pentru aceasta cosul de gunoi; 

o)  aeriseste clasa pe timpul pauzei;  

p)  controleaza împreuna cu seful clasei daca pe timpul folosirii salii de clasa de catre alti elevi s-a pastrat integritatea 

bunurilor si sesizeaza profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate. 
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Art.15. Pentru asigurarea unui climat de ordine si disciplina la nivelul fiecarei clase, pentru pastrarea bunurilor din 

dotare si pentru realizarea legaturii dintre colectivul de elevi si diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie functia 

de sef de clasa. Atributiile sefului de clasa sunt:  

a) vegheaza asupra pastrarii ordinii în clasa pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de 

serviciu pe clasa;  

b) atrage atentia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorarii bunurilor din sala de clasa si 

îl informeaza pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;  

c) informeaza profesorii clasei, dirigintele si conducerea şcolii despre doleantele, propunerile, initiativele sau 

nemultumirile colectivului de elevi;  

d) coordoneaza activitatea elevilor de serviciu pe clasa;  

e) Participa la sedintele comitetului de elevi al scolii; 

f) îndeplineste alte eventuale atributii stabilite de profesorul diriginte. 

Art.16. După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii de gimnaziu 

vor aşeza toate scaunele pe mese.  

Art.17. In recreatii elevii vor arunca deseurile selectiv: hartie, plastic, alimente, aparatura electrica si electronica 

la cosurile special amenajate pe holul principal . 

Art.18. Parasirea curtii scolii se poate face numai cu acordul unui cadru didactic care isi asuma responsabilitatea 

pentru siguranta elevului. 

Art.19. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după 

programul stabilit de şcoală, in uniforma. Uniforma trebuie sa fie cea aprobata in consiliile scolii si care trebuie asortata cu o 

tinuta decenta . 

Art.20. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a 

părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru. 

Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de director, în baza cererii părinţilor cu condiţia 

acordului în prealabil al dirigintelui. Elevii vor putea fi invoiti pe baza cererii lor scrise pentru motive temeinice pentru maxim 

doua ore intr-o zi si maxim 10 ore intr-un semestru. Toate cererile scrise vor fi indosariate de diriginte. 

 

Art.21. Nu este permisa intrarea in alta sala de clasa decat cea in care studiaza elevul  decat cu aprobarea unui 

cadru didactic. In acest sens daca doreste sa discute cu un coleg din alta clasa va face acest lucru pe hol sau in curte. 

Art.22. Microbuzul scolar. 

a) Elevii care asteapta microbuzul scolar o vor face in liniste si ordine dupa indicatiile  profesorului de serviciu sau 

membrilor comisiei de transport scolar. 

b) Deplasarea cu microbuzul scolii este permisa numai elevilor din loc. Brosteni, prescolarilor si scolarilor pana la clasa  I  

inclusiv si a celor mai mari ca varsta dar care au cerinte speciale analizate si aprobate prin document specific de 

conducerea scolii. Intrucat microbuzul are destinatie speciala pentru traseul Brosteni- Draguseni, parintii tuturor  

scolarilor din Draguseni care vor sa utilizeze microbuzul vor completa o cerere angajament tip.  

c) Elevii din Brosteni care nu vor respecta regulile impuse in circulatia cu microbuzul scolar vor fi sanctionati conform 

ROI. Scolarii din Draguseni care nu vor respecta regulile deplasarii cu microbuzul sunt pasibili de a nu vor mai fi 

acceptati in microbuz pe diferite perioade: 3, 7 zile  sau o luna in functie de gravitatea comportamentului sau. 

d) Prioritate la ocuparea locurilor pe scaunele microbuzului o au copiii in ordinea crescatoare a varstei.   
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Art.23. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, responsabilul cu prezenta si 

punctualitatea il va  cauta pe acesta iar daca este cazul va anunţa direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi 

în clasă/pe teren sau sala sport pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora. 

Art.24. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din 

timpul orelor, pauzelor şi la activităţile extraşcolare in urmatoarea ordine: invatatorul clasei sau dirigintele, profesorul de 

serviciu, directorul.  

Art.25.  Sanctiunile care pot fi aplicate elevilor sunt :  

a) observatia individuala verbala;  

b) mustrare scrisa;  

c) retragerea temporara sau definitiva a bursei;  

d) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;  

e)  mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala;  

f)   Sanctiunile prevazute la literele b – e sunt însotite de scaderea notei la purtare si consiliere psihopedagogica  

 

Art.26.  Toate sanctiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris parintilor/tutorilor .  

Art.27. Scaderea notei la purtare cu mai mult de 5 puncte atrage dupa sine repetentia. 

Art.28. Propunerile de note scazute la purtare pot fi anulate doar de consiliul profesoral /comisia de disciplina pe 

scoala in colaborare cu dirigintele doar daca in decursul semestrului/de 2 luni de la propunerea de scadere a notei elevul s-

a purtat exemplar si chiar a facut fapte bune. 

Art.29. 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.  

Art.30. 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 profesorului de 

serviciu/directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă si poate fi considerata abatere 

disciplinara. 

Art.31. Intarzierile la ora ale elevilor cu mai mult de 5 min se sanctioneaza cu absenta nemotivata iar intarzierile 

sub 5 min pot fi motivate de catre profesorul de la ora. 

Art.32. Elevii care sunt depistaţi în baruri fara parinti/tutori pot fi sancţionaţi întrucât aduc prejudicii imaginii 

şcolii. 

Art.33. Elevii care sunt observati chiar si in timpul liber consumand alcool, fumand sau avand alte preocupari 

antisociale vor fi sanctionati. 

Art.34. Elevii au dreptul sa-si sune parintii sau tutorii de  la telefonul scolii sau sa fie sunati de catre parinti daca 

este o situatie deosebita. 

 

Art.35. Recompensele elevilor. Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se 

disting prin comportament exemplar pot primi urmatoarele recompense:  

a) evidentiere în fata colegilor clasei;  

b) evidentiere, de catre director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral;  

c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este 

evidentiat;  
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d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;  

e) premii, diplome, medalii;  

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara si din strainatate;  

g) fotografia personala pe panoul de onoare. 

h) premiul de onoare al unitatii de învatamânt.  

i) Elevii care au obtinut performante la olimpiade si concursuri scolare sunt recompensati cu diplome si eventual si 

financiar.  

j) La sfârsitul anului scolar, elevii sunt premiati pentru activitatea desfasurata, la propunerea profesorului pentru 

învatamânt primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului;  

k) Elevii din învatamântul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învatatura, pe arii curriculare sau 

discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria curriculara respectiva), pentru 

purtare, pentru relationare corespunzatoare cu colegii, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita 

sa fie apreciate.in plus daca membrii comisiei invatatori sunt unanim de acord se pot acorda in plus premii si 

coronite.  

l) Elevii din învatamântul gimnazial sunt recompensati cu premii , burse de merit daca au obtinut medii generale pe 

clasa şi acestea au valori între 10 şi 9,50-premiul I, între 9,49şi 9-premiul II, între 8,99 şi 8,50 –premiul III, între 8,49 

şi 8,00 - menţiune; s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;  au obtinut performante la concursuri, 

festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national sau international; 

s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica; au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe 

parcursul anului scolar.  Elevii  pot fi recompensati si material sau finaciar din fodurile extrabugetare ale scolii sau 

din partea Consilului reprezentativ al parintilor.  

Art.36. Orice excursie/drumetie/vizita neautorizată este strict interzisă. 

Art.37. Elevii care nu respecta regulile de igiena vor fi sanctionati. Pe langa igiena corporala zilnica elevii trebuie 

sa aiba asupra lor zilnic servetele/batista si sticla personala cu apa.  

 

Art.38. Utilizarea baii trebuie facuta cu responsabilitate. Cei care nu vor intretine curatenia in baie vor fi 

sanctionati. 

 

Art.39. Elevii vor lua la curatat lunar husa masutei. 

 

Art.40. La sfarsit de semestru sau inaintea unei vacante elevii pot fi solicitati sa participe pe baza de voluntariat la 

igienizarea totala a scolii prin activitati specifice precum spalatul masutei si scaunului, dulapurilor, parchetului sau chiar la 

mici actiuni de vopsire, varuire etc.  

 

Art.41. Pentru a evita accidentarile elevii vor avea echipament sportiv cu care se vor schimba inainte de 

inceperea orei de educatie fizica. In caz contrar elevul pot primi absent dar va fi obligat sa stea sub supravegherea 

profesorului de educatie fizica. 

Art.42. Elevii scutiti medical pentru ora de educatie fizica vor ramane sub supravegherea profesorului. 

 

Art.43. Reguli privind folosirea sălii de sport: 

a) Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică şi disciplinele opţionale 

din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul directorului. 

b) Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.  

c) Uşa de intrare în sala va fi încuiată dupa terminarea fiecarei activităţi didactice. 
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d) Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de 

sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în locurile special amenajate). Elevii 

care nu vor avea echipament potrivit orei de educatie fizica vor sta pe banci in sala de sport (eceasta prevedere se 

aplica si in cazul orelor de pe terenurile de sport si unde elevii fara echipament sau cu scutire raman la marginea 

terenului). 

e) Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport. 

f) În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste 

băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în sală. 

g) Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile 

medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv. 

h) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând 

încălţămintea în vestiare. 

i) Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către 

director). 

j) Daca mai mult de 25% din elevi nu au pantofi de schimb ora nu se va desfasura in sala de sport ci in sala de clasa 

sau in sla de sport de la subsolul scolii; 

k) Daca vreun elev este surprins facand sport in sala fara a avea pantofi de schimb intreaga clasa nu va mai intra in 

sala pentru urmatoarele 4 ore de educatie fizica. 

l) Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea orelor în sala de sport. 

m) Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 

săptămâni. Răspunderea revine profesorului. 

n) În sala de sport, activitatea se va desfăşura cu maxim 2 clase . Situaţiile care contravin acestei reglementări vor fi 

raportate directorului. 

Art.44. Biblioteca 

a) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână. 

b) În cazul nerestituirii la termen in mod repetat, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi. 

c) În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.  

d) Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special. 

Art.45. Măsuri privind eliminarea risipei de energie : 

a) Responsabilul clasei are obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă două zile la rând temperatura în clasă este prea 

mare sau prea scăzută. 

b) La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de 

funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa.  

 

Art.46. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii: 

a) Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, 

becuri, tuburi de iluminat, aparate). 

b) Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică. 

c) Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii. 

d) În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice. 

e) Se vor respecta regulile de circulaţie. 

 

Art.47. Reguli privind folosirea laboratorului de informatica, matematica si fizica: 

a) Laboratorul de informatică va fi utilizat de alta clasa decat clasa a VI - a numai pentru activitatea didactică asistată 

de calculator. Lecţiile de teorie la materia informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru 

scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratorului, elevii vor aranja scaunele sub mese. 
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b)  Elevii din clasa a VI-a ce se vor deplasa in alte clase pentru a elibera cabinetul AEL vor lua cu ei in completare 

atatea scaune cate vor avea nevoie pentru a-si putea desfasura normal cursurile. 

c) Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor.  

d) Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă si se pedepseste 

direct cu scaderea notei la purtare. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se 

face doar de la calculatorul profesorului.  

e) Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 

săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic. 

 

ANEXA 6  

TABEL CU SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI 

nr ABATERE PRIMA ABATERE ABATERI REPETATE 

1)  10 absente nemotivate 1 punct scazut la purtare Sanctiunea se aplica la fiecare 10 
absente nemotivate 

2)  Lipsa uniformei a) Observatie individuala 
b) Mustrare scrisa;  

1. Pentru abaterile 
repetate scaderea notei 
la purtare cu 1 punct; 

3)  Insulte si agresivitate în limbaj fata 
de colegi 

a) Mustrare scrisa; 
b) scaderea notei la purtare cu 

1-4 puncte 
 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data . 

2. Se recomanda consiliere 
psihopedagogica 

4)  Insulte si agresivitate în limbaj fata 
de personalul şcolii 
 

a) Scaderea notei la purtare cu 
2-4 puncte 

b) Eliminare de la cursuri pe o 
perioada de 3-5 zile;  

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data  

2. Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

5)  Violenta fizica la adresa 
colegilor 
 

a) Scaderea notei la purtare cu 
2-6 puncte 

b) Eliminare de la cursuri pe o 
perioadade 3-5 zile;  

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

6)  Violenta fizica la adresa 
personalului şcolii 
 

a) Anuntarea organelor de 
ordine si scaderea notei la 
purtare cu 5 puncte 

b) Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

c) eliminare de la cursuri pe o 
perioada de 3-5 zile 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

7)  Instigarea la violenta 
împotriva colegilor 
 

a) Mustrare scrisa ,scaderea 
notei la purtare cu 1-4 
puncte 

b) Se recomanda consiliere 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

 

8)  Instigarea la violenta 
împotriva personalului 
şcolii 
 

a) Anuntarea organelor de 
ordine si scaderea notei la 
purtare cu 1-5 puncte  

b) Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

c) eliminare de la cursuri pe o 
perioada de 3-5 zile 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data  
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9)  Tainuirea adevarului si 
complicitate în cazul unor 
Abateri 

a) Mustrare scrisa cu scaderea 
notei la purtare cu 1-3 
puncte 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

10)  Tinute provocatoare, 
accesorii în exces, unghii si par 
vopsite în culori stridente, 
piercinguri si cercei în nara, 
nepurtarea uniformei. ETC 

a) Observatie individuala 
b) Mustrare scrisa; 
c) scaderea notei la purtare cu 

1 punct 
 

1. Începând cu a treia 
abatere scaderea notei 
la purtare cu 2 puncte 

 

11)  Refuzul de a prezenta 
carnetul de elev pentru 
consemnarea notelor 

a) Observatie  individuala 
b) Mustrare scrisa; 
c) scaderea notei la purtare cu 

1 punct 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

12)  Deteriorarea sau 
pierderea manualelor 
scolare primite gratuit 

a) Înlocuirea lor cu alte 
manuale noi 

b) scaderea notei la purtare cu 
1 punct 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data  

13)  Nerespectarea normelor 
si instructiunilor de 
utilizare a laboratoarelor 

a) Mustrare scrisa, 
b) scaderea notei la purtare cu 

1-2 puncte 
 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

14)  Neîndeplinirea atributiilor 
si îndatoririlor în calitate 
de elev de serviciu in clasa 

a) Observatie  individuala 

b) Mustrare scrisa 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

15)  Distrugerea documentelor 
scolare: cataloage, foi 
matricole, documente din 
portofoliul educational 

a) Anuntarea organelor de 
ordine, scaderea notei la 
purtare cu 2-6puncte, se 
recomanda consiliere 
psihopedagogica 

1. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 

2. Se recomanda consiliere 
psihopedagogica 

16)  Deterioararea sau 
distrugerea voite a mobilierului si 
bunurilor din patrimoniul şcolii 

a) Mustrare scrisa,scaderea 
notei la purtare cu 2-6 
puncte;repararea 
distrugerilor de catre parinti 

1. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 
sau mutarea disciplinara 
la o alta clasa; 

2. repararea distrugerilor 
de catre parinti 

17)  Detinerea, consumul sau 
comercializarea 
drogurilor, substantelor 
etnobotanice si a 
bauturilor alcoolice si fumatul 

a) Anuntarea organelor de 
ordine; scaderea notei la 
purtare cu 2-6 puncte; Se 
recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

1. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 

18)  Utilizarea telefonului 
mobil în timpul orelor de curs 

a) Mustrare scrisa; scaderea 
notei la purtare cu 1 punct 

 

1. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

19)  Introducerea si folosirea 
petardelor si pocnitorilor, 
materialelor pornografice; 

a) Scaderea notei la purtare cu 
2 puncte 

 

1. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 

 

20)  Fotografiatul sau filmatul în timpul 
orelor de curs 
fara aprobare/ publicarea lor fara 
autorizare 
 

a) Mustrare scrisa; scaderea 
notei la purtare cu 1-5 
puncte 

 

1. Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

2. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 
 

21)  Lansarea de anunturi 
false cu privire la 

a) Mustrare scrisa; Scaderea 
notei la purtare cu 1-5 

1. Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 
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amplasarea unor 
materiale explozibile în perimetrul 
şcolii/ apeluri false la 112 

puncte  2. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 

 

22)  Aruncarea cu obiecte, apa sau 
bulgari de zapada pe fereastra, în 
cladirea scolii sau în 
spatiile anexe (curtea, 
aleile de acces, sala de sport) 

a) Observatie individuala 
b) Mustrare scrisa;scaderea 

notei la purtare cu 1 punct 

1. scaderea notei la 
purtare cu 2-4 puncte 

2. Pentru abaterile 
repetate sanctiunea se 
aplica de fiecare data 

23)  Circulatia pe scara 
profesorilor sau pe usa 
destinata cadrelor 
didactice si vizitatorilor 

a) Observatie individuala 
b) Mustrare scrisa;scaderea 

notei la purtare cu 1 punct 
 

1. Începând cu a treia 
abatere scaderea notei 
la purtare cu 2 puncte 

 

24)  Aruncarea hârtiilor si a resturilor 
alimentare în sala de clasa, pe 
holuri, în grupurile sanitare si în 
curtea şcolii  

a) Observatie individuala 
b) Mustrare scrisa; scaderea 

notei la purtare cu 1 punct 

1. Începând cu a treia 
abatere scaderea notei 
la purtare cu 2 puncte 

25)  Furtul obiectelor din 
patrimoniul scolii, a 
banilor si obiectelor care apartin 
elevilor sau personalului şcolii 

a) Anuntarea organelor de 
ordine;Mustrare scrisa; 
Scaderea notei la purtare cu 
1-3 puncte;  

b) Se recomanda consiliere 
psihopedagogica; 

1. eliminare de la cursuri 
pe o perioada de 3-5 zile 

 
 

                   
   Dir,Munteanu Petrica……………… 
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