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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU
ELEVI
An şcolar 2018-2019
1.Elevii vor fi prezenţi în curtea scolii cu 10 minute inainte de începerea programului si vor intra în scoală
numai sub supravegherea cadrelor didactice.
2. Dupa ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase si vor aştepta cadrul didactic în linişte si
pregătiţi pentru ora.
3. Se interzice elevilor sa ramana pe holuri dupa ce a sunat de intrare.
4. Intârzierea la ora va fi consemnata in catalog ca absenta nemotivata.
5. Absentele nemotivate (chiulurile) vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de disciplina pe scoală si, de
asemenea, părinţilor. Chiulul va fi sancţionat conform regulamentelor în vigoare - discutarea cazurilor în fata
colectivului de elevi si a consiliului profesoral, scăderea notei la purtare, înştiinţarea părinţilor.
6. In timpul orelor elevii trebuie sa fie atenţi, sa respecte cerinţele fiecărui cadru didactic, sa aiba un
comportament demn, civilizat, respectuos. Orice manifestare care perturba desfăşurarea orei va fi
consemnata in caietul de observaţii al clasei si in registrul de observaţii al comisiei de disciplina pe scoală.
Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi sancţionate conform regulamentului de ordine interioara a
scolii.
7. Elevii nu au voie sâ părăsească sala de clasa în timpul orei, decât în cazuri deosebite si numai cu
aprobarea cadrului didactic.
8.Elevii au obligaţia sa aiba o ţinuta decenta, îngrijită, sa folosească un limbaj civilizat, nejignitor.
9. Elevii trebuie sa manifeste respect fata de toate cadrele didactice, fata de personalul auxiliar al scolii si
fata de colegi.
10. Elevii de serviciu pe clasa vor asigura păstrarea curăţeniei clasei, aerisirea sălilor de curs si vor
răspunde in cazul producerii unor stricăciuni. Vor răspunde, de asemenea, de securitatea clasei în timpul
orelor de sport si in cazurile in care elevii se deplasează în cabinete si laboratoare.
11.Fiecare elev răspunde de curăţenie la banca sa.
12. Orice stricăciune produsa in clasa, pe holuri, in toalete va fi remediata sau plătită de cei în
cauza.In cazul in care faptasul, refuza sa remedieze sau sa plateasca contravaloarea stricaciunii, se
vor sesiza organele in drept.
13. In cazul in care nu se afla cine este autorul unei stricăciuni, toata clasa va suporta contravaloarea
acesteia.
14. In pauze, se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa folosească sala de clasă ca loc de
joaca.
15. Se interzice elevilor trantirea si lovirea uşilor cu piciorul. In timpul pauzelor uşile vor ramane deschise.
16. Se interzice elevilor sa umble la instalaţia de apa, sa distrugă sau sa deterioreze instalaţiile sanitare din
WC-uri. Orice defecţiune a acestora va fi adusa la cunoştinţa profesorilor de serviciu de pe holuri,
personalului auxiliar de serviciu.
17. Se interzice elevilor deplasarea pe holurile destinate profesorilor.
18. Se interzice elevilor venirea la cancelarie si solicitarea unor cadre didactice. Excepţie fac cazurile
deosebite: accidentări, îmbolnăviri, aducerea sau luarea unor materiale didactice.
19. Vor fi aspru pedepsite următoarele fapte: fumatul in scoală sau in curte, aducerea si consumul băuturilor
alcoolice, furturile, deposedarea de bani si de alte obiecte a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse la
cunoştinţa Politiei.
20. In timpul pauzei elevii nu au voie sa părăsească curtea scolii.Vor avea pachet adus de acasă.
21.Se interzice elevilor sa urce in copaci sau pe gardul scolii.
22.Se interzice elevilor a se juca pe spaţiul verde din curtea scolii.
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23. Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii.
24. Se interzice elevilor ca sâmbăta, duminica si dupa terminarea programului sa folosească curtea scolii ca
spaţiu de joaca.Se va sesiza Politia Locala.
25. Se interzice folosirea telefoanelor mobile in scoala pe durata orelor de curs.Daca se produce acest
eveniment, acestea vor fi confiscate de catre profesor, elevul posesor va inchide telefonul, isi recupereaza
cartela SIM iar telefonul va fi inmanat de catre profesorul in cauza dirigintelui elevului / clasei care il va
inmana doar unuia dintre parinti sau reprezentantului legal.
26. Se interzice fotografierea / filmarea scolii si / sau spatiilor scolare si distribuirea in mediul social,
virtual, etc. a acestor materiale media fara acordul explicit al directorului.

27.Sanctiunile se aplica conform procedurii aprobate in C.A.
ABATERI
Intarziere la ora
Absenta nemotivata de la ore

PRIMA DATA
Avertisment verbal
Avertisment verbal

Copiat la test de evaluare,teza
Tinuta vestimentara
nepotrivita(imbracaminte,par,etc.)

Scăderea notei la purtare
Nota 1 cu dovezile aferente
Avertisment verbal
La 3 abateri scăderea notei la purtare cu 1 punct.
Informarea urgenta a parintilor

Deranjarea orelor de curs

Avertisment verbal
Discutii cu elevul
Discutie elev, parinte

Dicutie inv/dirig.+parinti+psiholog Dicutarea in comisia
de disciplina
Scadereainnotei
purtare elev,parinte
Discutie
CP inlaprezenta
Activitati in folosul scolii
Scaderea notei la purtare in CP

Plata pagubelor
Dicutie elev(i) parinte

Plata pagubelor
Scaderea notei la purtare

Refuz de a respecta personalul
didactic, auxiliar, și nedidactic al
școlii
Distrugerea bunurilor

Implicarea in conflicte verbale,fizice Discutie cu elevul,parintii
(conflicte usoare)

LA REPETAREA ABATERILOR
Absenta in catalog nemotivata
Scaderea notei la purtare cu 1 punct pentru 15 absențe
nemotivate

Sesizare comisiei de disciplina
Anuntarea politiei
Scaderea notei la purtare la 7 ( 6/S dacă se repetă)
Sesizare comisiei de disciplina
Scaderea notei la purtare la 7( 6/S dacă se repetă)
Discuţie în CP
Scăderea notei la purtare sub 7 ( 6/S dacă se repetă)

Fumat in toalete, curtea şcolii

Discutie cu elevul,parintii

Conflicte grave

Discutie cu elevul,parintii

Telefonul mobil la școală.

Reținerea telefonului pentru o
săptămână/lună

La două abateri -reținerea telefonului pentru o lună; la trei
abateri-scăderea unui punct la purtare;

Fotografiat, filmat cu telefon sau
alte mijloace audio-video

Confiscarea aparatului
Se cheamă părintele imediat
pentru returnare, ştergere
înregistrări şi prima sancţiuneObservaţie

2 abateri- referat- convocarea consiliului clasei şi a
părintelui- propunere de sancţiune-nota scazută la
purtare cu 2 puncte
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