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REGULAMENTăDEăORDINEăINTERIOAR
Prezentulă regulamentă constituieă oă anex ă aă Regulamentuluiă deă organizareă şi funcţionareă aă
unit ţiloră de înv ţ mântă preuniversitară nr.507931.08.2016 şiă esteă realizată laă nivelulă
exigenţelorăimpuseădeăcondiţiile şi tradiţiile Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Borla. Având în vedere :
Legeaă1/2011,ăLegeaăEducaţiei Naţionale,
O.MECTSănr.3753/2011ă privindăaprobareaăunorăm suriă tranzitoriiăînă sistemulă naţională de
înv ţ mânt,
Regulamentulădeăorganizareăşi funcţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mânt preuniversitar,aprobat
prin O.M.E.N.C.S. nr. 507931.08./2016
Metodologiaăform riiăcontinueăaăpersonaluluiădidacticădinăînv ţ mântul preuniversitar ,
OrdinulăMECIănră5132/2009ăprivindăactivit ţileăspecificeăfuncţieiădeădiriginte
Ordinul 4595/22.07.2009 cuăprivireălaăaprobareaăcriteriilorădeăperformanţ ăpentru evaluarea
cadrelorădidacticeădinăînv ţ mântulăpreuniversitar,
Alte ordine, notific riă şiă preciz riă aleă MECTSă (Ordinul nr 1409/29.06.2007 privind
aprobarea Strategiei MECTI de reducere a fenomenuluiădeăviolenţ ăînăunit ţileăde
înv ţ mântăpreuniversitar,)
Legeaănr.ă87/2006ăpentruăaprobareaăOUGănr.75/2005ăprivindăasigurareaăcalit ţii
Codulămuncii,ăaprobatăprinălegeaănr.ă53/ă24ăianuarieă2003ăcuăcomplet rileăulterioare
Legea nr. 29/2010 pentru modificareaă şiă completareaă Legiiă nr.ă 35/2007ă privindă creşterea
siguranţeiăînăunit ţileădeăînv ţ mânt
Seăadopt ăprezentulăRegulamentăinternăcareăintr ăînăvigoare începând cu aprobarea Consiliului
de Administrațieăînăanulășcolară2016-2017

Capitolul I

Dispozi ii generale
Art. 1. Şcoala Gimnazial ăNr.ă1ăBorla esteăoăinstituţieădeăînv ţ mântădeăstat,
organizat ă înă conformitateă cuă Constituţiaă României,ă Legeaă 1/2011,ă Legeaă Educaţiei
Naţionale,
O.MECTSă nr.3753/2011ă privindă aprobareaă unoră m suriă tranzitoriiă înă sistemulă naţională de
înv ţ mânt,
Legeaă nr.87/2006ă pentruă aprobareaă Ordonanţeiă deă urgenţ ă aă Guvernuluiă nr.75/12.07.2005ă
privindăasigurareaăcalit ţii educaţiei,
Regulamentulădeăorganizareăşi funcţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitarădină2016
denumit în continuare ROFUIP ( elaborat de M.E.N.C.S. )ăşiăalteăreglement riăaleăM.E.N.C.S.

Art. 2. Prezentulă regulamentă conţineă prevederiă specifice,ă referitoareă laă organizareă şi
funcţionarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Borla, în conformitate cu documentele normative
menţionateălaăart.1ăşiăesteănumităînăcontinuareăRegulamentădeăOrdineăInterioar ă(ROI).
Art.3. Elevii,ă personalulă didactic,ă didactică auxiliară şiă nedidactic,ă p rinţii,ă auă obligaţiaă s ă
cunoasc şiăs ărespecteăprevederileăprezentuluiăregulament.
Art. 4. Programulăşcolii:ăseădesf şoar ăîntr-un singur schimb
Profesoriăşiăelevi
1. Programulăşcolarăseădesf şoar ăînăzileleălucr toare,ădeăregul ,astfel:
- Un singur schimb clasele I – VIIIăsecțiaămaghiar ă
- Ora de curs pentru elevii ciclului gimnazial are durata de 50ă deă minuteă cuă oă pauz ă deă 10
minute iar pentru elevii ciclului primar durata orei de curs este de 45 minute dup ăaătreiaăor ă
decurs ( la ora 10 )ăseăstabileșteăoăpauz ădeă20ăminute
2.ăÎnăcazuriăobiective,ădirectorul,ădup ăconsultareaăşiăaprobareaăConsiliuluiădeăadministraţie,ă
poateăstabiliăoraădeăcursădeă40ăminuteăcuăoăpauz ădeă5ăminute.
Personal administrativ
1. Personalulădidacticăauxiliarăîși desf şoar ăprogramulăîntreăoreleă8-16.
2.ăServiciulăsecretariatăîșiădesf şoar programulăcuăpubliculăşiăelevii zilnic între orele 8 - 13
3.ăPersonalulădeăîngrijireălucreaz :
-programăiarn : între orele 6 -10 ,și 1500 - 1900
-programăvar : între orele 630-930 și 1400 - 1900.
4.ăÎnăfuncţieădeănevoileăşcoliiăprogramulăpoateăfiămodificatăşiăseăvaăstabiliăunăprogramăadecvat,
cu respectareaălegislaţieiăînăvigoare.
Art. 5. Ieşireaă eleviloră dină şcoal ă esteă permis ă numaiă dup ă încheierea programului zilei, în
situaţii deosebite,ă eleviiă potă ieşiă cuă învoireaă profesoruluiă deă serviciu,ă aă diriginteluiă sauă aă
direcţiunii.
Art. 6. (1)ăAbsenţeleădeălaăprogramăaleăpersonaluluiăşcoliiătrebuieăs ăfieăînsoţiteădeăcertificatul
medical,ăprezentatăpân ăînă30ăaleăluniiărespective,ăînăcazădeăboal ,ăsauădeăoăcerereăînăcareăeste
menţionat ăasigurareaăsuplinirilor,ăavizat ădeădirectorulăşcolii, înăcazulăînvoirilorăprev zuteăde
contractulăcolectivădeămunc .
Art. 7. Înăsistemulănaţionalădeăînv ţ mânt funcţioneaz ăpersonalădidacticădeăpredare,personal
didacticăauxiliară(şiănedidactică)ăcuăcalit ţiămorale,ăaptădinăpunctădeăvedereămedical,ăcapabilăs
relaţionezeăcorespunz torăcuăelevii,ăp rinţii,ăcolegii.
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Capitolul II

OrganizareaăŞcolii Gimnaziale Nr. 1 Borla
Art. 8. Şcoala Gimnazial ăNr.ă1ăBorla şcolarizeaz ăeleviăînăurm toareleăformeăde
înv ţ mânt
- Ciclul primar – clasele I – IV ( elevi cu vârste cuprinse între 6 – 11 ani)
- Ciclul gimnazial – clasele V – VIII (elevi cu vârste cuprinse între 11 – 15 ani)
Art.9. Înăşcoal ăseăconstituieăurm toareleăorganismeădeăconducereăsiăcolectiveădeălucru:
a)ă Consiliulă profesorală careă funcţioneaz ă conformă Titlulă V,ă capitolulă 1,ă secțiuneaă 1ă din
Regulamentulădeăorganizareăsiăfuncţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mânt preuniversitar
b)ăConsiliulădeăadministraţie,ăcareăfuncţioneaz ăconformăart.96ădinăLegeaăeducațieiănaționaleă
nr. 1/2011
c) Comisiile metodice,

Capitolul III
Personal didactic
Art. 10. Activitatea cadrelor didactice cuprinde:
a)ăActivitateaădeăpredareălaăclas

b)ăActivitateaădeăpreg tireăaălecţiilor
c)ăActivitateaădeăperfecţionare metodico-ştiinţific
d) Activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte
e) Activitatea ca diriginte
f)ăActivitateaăînăcadrulăcomisieiămetodiceăaădiriginţilor
g)ăActivit ţi extracurriculare desf şurateăcuăelevii
h) Activitatea profesorului de serviciu
Art. 11. Cadreleădidacticeăseăprezint ălaăşcoal ăcuăcelăpuţină10ăminuteăînainteădeăprimaăor ădin
orarulă propriu,ă înă cazuriă deosebiteă (concediuă medical,ă evenimenteă înă familie,ă etc.)ă anunţ
conducereaăşcoliiăînătimpăutilăpentruăaăputeaăluaăm suriădeăsuplinire.ăŞefulăcomisieiămetodiceă
din care face parte cadrul didactic în cauz ăasigur ăorarulăpentruăsuplinireaăacestuia,ăînăcazuri
excepţionaleăaceast ăsarcinaărevineădirectorului.
Art. 12. Laă intrareaă înă claseă cadreleă didacticeă voră luaă m suriă pentruă desf şurareaă oreloră înă
condiţii civilizateădeăţinut ,ăordineăşi cur ţenie.ăProfesoriiădeălaăultimaăor ădeăcursăaăfiec reiă
clase,au obligaţiaăs ăverificeădac ăeleviiăclaseiărespectiveăauăl satăsalaăînăordine.
a) fiecareăcadruădidacticăduceăpersonalăcatalogulăși-l ia înapoi, nu-lălas ăpeăseamaăeleviloră
b) fiecareăcadruădidacticăareăobligațiaăs ănotezeăpersonalăînăcatalogăpeăeleviiăcareălipsescădeălaă
ore
c) înv ț toriiă șiă dirigințiiă auă obligațiaă deă aă prelucraă înă claseă peă careă conduc,ă regulileă deă
purtareă șiă normeleă deă comportamentă înă școal ă aă elevilor,ă recompenseleă șiă pedepseleă dină
regulament
d) cadreleă didacticeă r spundă deă p strareaă bunuriloră dină clase,ă dină laborator,ă deă ordinea,ă
disciplinaășiăcur țeniaăînătimpulădesf șur riiăactivit ților
e) esteăinterzisăp r sireaălecției,ăscoatereaăelevilorădeălaăactivit țileădeăînv țare
f) fiecare cadru didactic poart ăr spundereăasupraăcalit țiiăactivit țiiădidactice șiăeducativeăpeă
careăoăproiecteaz ășiădesf șoar ,ăconformălegiiășiăconștiințeiăprofesionaleăproprii
g) cadrele didactice care nu-şiăfacădatoriaăvorăfiăsancţionateăcuădiminuareaăcalificativului
Art. 13. Intrareaăînăclase,ăînătimpulăorelor,ăaăoric reiăpersoaneăesteăpermis ănumaiăcuăacordul
directorului.
Art. 14. Esteăinterzis ăfolosireaătelefoanelorămobileăînătimpulăorelorădeăcursădeăc treăeleviăşiă
cadre didactice
Art. 15. Personalulădidacticădinăînv ţ mântăareăobligaţiaă:
a)ăS ăparticipeălaăprogrameădeăformareăcontinu ,ăînăconformitateăcuăspecificulăactivit ţii şiăcu
reglement rileăînăvigoare,ăpentruăfiecareăcategorie.
b)ă S ă aib ă oă ţinut ă normal ,ă demn ă înă concordanţ ă cuă valorileă educaţionaleă peă careă leă
transmite elevilor,ăoăvestimentaţieădecent ăsiăunăcomportamentăresponsabil.
c)ă S ă sesizezeă laă nevoieă instituţiileă publiceă deă asistenţ ă social /educaţional ă specializat ,ă
Direcţia deăprotecţieăaăcopilului,ăînăleg tur ăcuăaspecteăcareăafecteaz ădemnitatea,ăintegritatea
fizic ăşi psihic ăaăelevuluiă.
d)ăS ădovedeasc ărespectă şi consideraţieăînă relaţiileăcuăelevii,ă p rinţii/reprezentanţiiălegaliăai
acestora,ăagenţiiăeconomici,ăcomunitateaălocal .
e)ă S ă prezinteă conformă legii,ă rezultateleă analizeloră medicaleă solicitate, efectuate conform
Legiinr.128/1997,ă privindă Statutulă Personaluluiă Didactic,ă cuă modific rileă siă complet rileă
ulterioare.
f)ăS ărealizezeăoreleădeăpredareălaăclas ,ădeăpreg tireăpentruăexameneăşiăolimpiadeăprecumăşiă
cele de recuperare.
g)ăS ăpreg teasc materialul didactic, mijloacele audio-vizuale,ăaparateleăşiăinstrumenteleădeă
lucru,(pentruăexperienţe,ădemonstraţii,ălucr riădeălaborator)
h)ăS ăparticipeălaăorganizarea şi desf şurareaăconcursurilorășcolareăşiăexamenelorănaţionale.
i)ăS ăparticipeălaăședinţeleăsiăactivit ţileăConsiliuluiădeăAdministraţie,ăcândăesteăsolicitat
j)ăS ăefectuezeătoateăatribuţiile şiăsarcinileăce-i revin când este profesor de serviciu

k)ăS ăîndeplineasc ătoateăatribuţiileăsiăsarcinileăce-i revin în calitate de diriginte.
l)ă S ă asigureă suplinireaă orelor,ă colegiloră absenţi,ă conformă oraruluiă deă suplinireă întocmită de
profesorulădeăserviciuăîmpreun ăcuădirectorul
m)ăS ăparticipeălaăactivit ţileăcomisieiămetodiceădinăcareăfaceăparte,ăaleăconsiliuluiăclasei,ăale
consiliului profesoral alăscolii,ăprecumăsiălaăactivit ţileăconvocateădeădirectorulăşcolii.
n)ă Profesoriiă careă nuă respect ă celeă menţionateă maiă susă voră suportaă sancţiunileă prev zuteă de
legislaţiaăînăvigoare.
Art. 16. Personaluluiădinăînv ţ mântăîiăesteăinterzisă:
a)ă S ă desf şoare acţiuniă deă natur ă s ă afectezeă imagineaă public ă aă elevului,ă viaţaă intim ,ă
privat ăşi familia acestuia.
b)ă S ă apliceă pedepseă corporale,ă precumă şiă agresareaă verbal ă sauă fizic ă aă eleviloră şi/sauă aă
colegilor.
c)ă S ă condiţionezeă evaluareaă eleviloră sauă calitatea prestaţieiă didacticeă laă clas ă deă obţinereaă
oric rui tipă deă avantaje,ă deă laă eleviă sauă deă laă p rinţii/tutoriiă legaliă aiă acestora.ă Astfelă deă
practici,ădovedite,seăsancţioneaz ăcuăexcludereaădinăînv ţ mânt.
Art. 17. Evaluareaă rezultateloră laă înv ţ tur ă seă realizeaz ă înă modă ritmic,ă peă parcursulă
semestrelor conformăprevederilorăMinisteruluiăEducaţieiăCercet riiăsiăTineretului.
Art. 18. Fiecareă semestruă cuprindeă perioadeă deă predare,ă deă consolidareă şiă deă evaluareă a
competenţelorădobânditeădeăelevi;ăînăacesteăperioadeăseăurm reşteă:
a) Ameliorarea rezultatelor procesului de predare – înv ţare,
b) Fixareaăşiăsistematizareaăcunoștinţelor,
c)ă Stimulareaă eleviloră cuă ritmă lentă deă înv ţareă sauă cuă alteă dificult ţiă în dobândirea
cunoștinţelor,deprinderilorăşiăatitudinilor.
d)ăStimulareaăpreg tiriiăelevilorăcapabiliădeăperformanţ .
Art. 19. Instrumenteleă deă evaluareă seă stabilescă înă funcţieă deă vârst ă siă deă particularit ţileă
psihopedagogice aleăelevilorăsiădeăspecificulăfiec reiădiscipline.ăAcesteaăpotăfiă:
a)ăLucr riăscrise
b) Activit ţiăpracticeă- cele de laborator
c) Referate si proiecte
d) Interviuri
e) Portofolii
f) Alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau
elaborate de MENCS ori de ISJ S laj.
Art. 20. Înăînv ţ mântulăpreuniversitar,ăevalu rileăseăconcretizeaz ,ădeăregul ăprinănoteădeălaă
10 la1.ă Noteleă acordateă seă comunic ,ă înă modă obligatoriu,ă elevilor,ă seă trecă înă catalogă şiă înă
carnetul de elev,ădeăc treăprofesorulăcareăleăacord ăşiăseădiscut ăcuăeleviiăşi p rinţiiă(dac ăesteă
cazul).
SERVICIULăPEăŞCOAL
Art. 21. Serviciulă peă şcoal ă seă organizeaz ă peă bazaă unuiă grafică întocmită deă Consiliul
profesoralăalășcolii,ăafişatăsemestrial.ă
Art. 22. Activitatea profesorilor de serviciu începe la ora 730şiăseăîncheieădup ăultimaăor ădeă
curs.
În cazulăschimb riiăprogramuluiăzilnicăactivitateaăseăadapteaz ăoraruluiăşcolii.
Art. 23. Cadrulă didactică deă serviciuă r spundeă deă ordineaă şiă disciplinaă dină şcoal şiă areă
urm toarele atribuţiiă:
- cunoașteătoateăactivit țileăplanificateăpentruăziuaărespectiv
- controleaz ăaccesulăelevilorăînăşcoal ălaăîncepereaăprogramului,
- aprob ăînvoirileăelevilorăpeădurataăprogramului,
- controleaz ăstareaădeăcur ţenie şiărespectareaănormelorădeăigien ădinăşcoal ălaăînceputulăşiăla
sfârşitulăorelorădeăcursă
- asigur ăsecuritatea elevilor pe durata pauzelor, iaăm suriădeăaerisireăaăclaselor

- sun ă laă intrareă șiă ieșireă deă laă ore,ă asigur ă respectareaă programuluiă școlară deă c treă
profesori/înv ţ toriăsiăelevi,ăpunctualitateaălaăore
- intr ălaăoreleăpropriiănumaiădup ăceăs-au luatăm surileănecesareăpentruăcaălaăfiecareăclas s ă
fieăasiguratăunăcadruăpentruăactivit țiăcuăelevii
- iaă m suriă deă sancţionare,ă informeaz ă profesorulă diriginteă ală eleviloră careă comită abateri
disciplinare,
- asigur ăsecuritateaăcataloagelorăşiăaăaltorădocumenteădinăsalaăprofesoral ,
- înăcazurileăspecialeăcareăseăpotăiviăşiăcareăimpunăintervenţia forţelorădeăordineăseăiaăleg turaă
cu organele competente.
- seăasigur ăc ăsuntăstinseătoateăluminileăînăspaţiileădinăcl dire,ăîntrerupeăcircuitulăelectricăal
calculatoruluiăşiăalăcopiatoruluiădinăcancelarie,
Art. 24. Cadreleădidacticeădeăserviciuăsuntăajutateădeăc treăechipaăelevilorădeăserviciuăalc tuit ă
din elevi ai claselor I – VIII numai în timpul pauzelor
Art. 25. Echipeleă deă eleviă deă serviciuă peă şcoal ă suntă coordonate de dirigintele clasei,
înv ț tori,ăprofesorulădeăserviciuăşi director.ăEleviiădeăserviciuăvorăfiăinstruiţiădeăînv ț toriășiă
diriginți şiăvorărespectaăprevederileăregulamentuluiăelevuluiădeăserviciu.
Peă durataă pauzeloră aceştiaă nuă voră p r siă locul deă serviciu,ă ajutândă laă p strareaă ordinei şiă
disciplinei înăşcoal .
Art. 26. Accesulă persoaneloră str ineă înă şcoal ă esteă permisă numaiă dup ă ceă seă legitimeaz ă șiă
comunic ă motivulă viziteiă personaluluiă deă serviciu.ă Ofer ă acestoraă relațiile,ă îndrum rile,ă
informațiileănecesareă
.ăEsteăstrictăinterzisăaccesulăînăşcoal ăaăpersoanelorăînăstareădeăebrietate.
Art. 27. Înăfiecareăclas ăseăorganizeaz ăechipeădeăeleviădeăserviciuăpeăclas .ăEleviiădeăserviciuă
au sarcinaă deă aă menţineă ordineaă şiă disciplinaă înă clas ă peă timpulă pauzeloră şiă deă aă asiguraă
condiţiiă de lucruă adecvateă pentruă desf şurareaă orelor,ă materialulă didactic,ă cret ,ă ştergereaă
tablei.
Art. 28. Asigurareaăcur ţenieiăclaselorăintr ăşiăînăobligaţiaăelevilor
Art. 29. Pentruă asigurareaă respect riiă Regulamentuluiă şcolar, pentru evitarea producerii de
stric ciuniă aleă bunuriloră materialeă dină şcoal şiă pentruă realizareaă unuiă climată civilizată înă
şcoal ,profesoriiădeăserviciuăîmpreun ăcuăeleviiădeăserviciu,ăpropunădirectoruluiăsancţionareaă
elevilor care s vârşescăurm toarele abateri :
a)ăfumeaz ăînăincintaăşcoliiăsauăînăimediataăapropiereăaăacesteia,ăconsum ăseminţeăsauăalcool,
b)ădegradeaz ăinstalaţiileădinăgrupurileăsanitareăsauănuărespect ădestinaţiaăgrupurilorăsanitare,
c)ăalearg ăzgomotosăpeăcoridorăşiăînăclas ,ăsarăpe b nciăsauăcatedre,
d)ătrântescăpân ălaădegradareăuşile şiăferestrele,
e)ădegradeaz ămobilierulăprinăjocuriăbrutale,ăzgârieturi,ădeseneăetc.
f)ăseăsprijin ăcuăpicioareleăpeăpereţi şiădeterioreaz ăpereţiiăcuăinscripţii,ădesene,ăetc.
g)ă degradeaz ă instalaţiileă electriceă (comutatoare,ă prize,ă l mpi,ă etc.)ă lovescă şiă distrugă tableleă
descris, mobilierul, aparatele şi instalaţiileădinălaboratoare,
h)ăComităacteădeăviolenţ ăfizic ăsauăverbal ăasupraăcelorlalţiăcolegiăsauăaăpersonaluluiăşcolii şiă
a cadrelor didactice,
i)ăS vârşescăalteăfapteăinterziseădeăRegulamentulăşcolar,
j)ă S vârşireaă uneiă abateriă dintreă celeă menţionateă atrageă dup ă sineă sancţionareaă elevuluiă
conform R.O.F.U.I.P.,ăînăfuncţieădeăgravitateaăfapteiăs vârşite mergându-seăpân ălaăeliminare,
k) În caz de stric ciuniăvaăfiăachitat ăcontravaloareaăbunurilorădeteriorate,ăsauăînlocuireaălorăcu
altele similare .

Capitolul IV
Elevii
Dispozi iiăgenerale
Art. 31. Eleviiă seă prezint ă laă şcoal ă cuă celă puţină 5ă minuteă înainteă deă primaă or ă dină orarulă
claselor proprii şiănuămaiădevremeădeă15ăminute.

.ăDac ăauăîntârziatădinămotiveăobiectiveăeleviiăpotăintra înăşcoal șiădup ăoraăstabilit .
Art. 32. Calitateaă deă elevă seă dobândeșteă prină înscriereă înă școal ,ă iară eleviiă voră fiă înscrișiă
automatăînăanulășcolarăurm tor,ăcuăexcepțiaăcelorăcareăfacăcerereădeăretragere
Art. 33. Calitateaădeăelevăseăăexercit ăprinăfrecventareaăcursurilorășiăprinăparticipareaălaătoateă
activit țileăcurriculareășiăextracurriculareăexistenteăînășcoalaănoastr
Transferul elevilor
Art. 34. Transferurile laăcerereaăelevilor/ăp rinţilor,ătutorilorălegaliădin/în alteăşcoli,ăseăaprob ă
înăConsiliulădeăadministraţieăalăşcolii.
Art.35. Drepturile elevilor
ElevilorădinăcadrulăŞcolii Gimnaziale Nr. 1 Borla leăesteăgarantat ,ăconform
legii, libertatea de asociere înăcercuriăşiăînăasociaţii știinţifice,ăculturale,ăartistice,ăsportiveăsau
civice,ăcareăseăorganizeaz ăşi funcţioneaz ăpeăbazaăunuiăstatutăpropriu,ăaprobatădeăConsiliulăde
administraţieăalăşcolii.
Eleviloră leă esteă garantat ,ă conformă legii,ă libertateaă deă aă redactaă şiă difuzaă reviste/publicaţii
şcolareăpropriiăcareăs ăaib ăcaracterăeducativ,
Înă cazulă ină careă acesteă reviste/ă publicaţii conţină elementeă careă afecteaz ă siguranţa
naţional ,ordineaă public ,ă s n tateaă şiă moralitatea,ă drepturileă şi libert ţile cet ţeneştiă sauă
prevederile prezentuluiăregulament,ădirectorulăvaăsuspendaăeditareaăşiădifuzareaăacestora.
Eleviiă seă bucuraă deă toateă drepturileă legale.ă Niciă oă activitateă organizataă de/sauă înă Şcoala
Gimnazial ăNr.ă1ăBorla nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
Eleviiăpotăbeneficiaădeăsuportăfinanciarădinăsurseleăextrabugetareăaleăşcolii,ăpentru
decontareaă bileteloră deă c l torieă înă cazulă olimpiadeloră şcolareă sauă ală simpozioaneloră sau
concursurilorăşcolare.
Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumareaăprofesorilor,ăbazaămaterial ăşiădidactic ădin
şcoal .
Eleviiăbeneficiaz ădeămanualeăgratuite.
Eleviiă auă dreptulă s ă fieă evidenţiaţi,ă s ă primeasc ă premiiă şiă recompenseă pentruă rezultatele
deosebiteălaăactivit ţile şcolare şi extraşcolare,ăprecumăşiăpentruăatitudineăcivic exemplar .
Dreptulălaăreuniuneăseăexercit ăînăafaraăorelorădeăcurs,ăiarăactivit ţileăcoordonateădeăun cadru
didacticăpotăfiăsusţinuteăînăşcoal ănumaiăcuăaprobareaădirectorului,ă
Organizatorii r spund,ă înă timpulă reuniunilor,ă deă asigurareaă ordinii,ă disciplineiă şiă deă
integritatea bazei materiale.ăReuniunileăpotăaveaălocănumaiăînăprezenţaădiriginteluiăclasei.
Eleviiăbeneficiaz ădeăasistenţ ăpsihopedagogic ăgratuit ălaăCabinetulăde Consiliere
Art. 36. ÎNDATORIRILE ELEVILOR
EleviiăŞcolii Gimnaziale Nr. 1 Borla auăurm toareleăîndatoriri:
S ăfrecventezeăcursurile,ăs ăseăpreg teasc ălaăfiecareădisciplin ădeăstudiuăşiăs -şi
Însuşeasc noţiunileăprev zuteădeăprogrameleăşcolare.
S ă cunoasc ă şiă s ă respecteă legileă statului,ă Regulamentulă deă organizareă şi funcţionareă a
unit ţiloră deă înv ţ mântă preuniversitar elaborat de M.E.N.C.S, Regulamentul Intern pentru
elevi,ă regulileă deă circulaţie şiă celeă referitoareă laă ap rareaă s n t ţii,ă normeleă de tehnica
securit ţiiămuncii,ădeăPSI,ănormeleădeăprotecţieăcivil ăşiădeăprotecţieăaămediului.
S ădovedeasc ărespectăpentruăadulţiă(cadreădidactice,ăpersonalăadministrativ,ăăşi de îngrijire)
câtăşiăpentruăcolegiiălor,ăindiferentădeăstareaăsocial ,ăsituaţiaăfamilial ,
naţionalitate şiăreligie.
S ă aib ă oă ţinut ă decent . Este interzis piercing-ulă pentruă toţiă eleviiă şcolii,ă pentruă b ieţiă
cerceiiă şiă oă lungimeă aă p ruluiă nepotrivit ,ă iar pentru fete podoabeleă stridenteă şiă machiajul.ă
Aducereaă șiă folosireaă telefoaneloră mobileă înă școal ă esteă interzis,ă precumă șiă aă aparatelor de
fotografiat sau altor aparate cu caracter de înregistrare audio sau video.
.Profesorulăcareăconstat ăînătimpulăorelorăc ăexist ăeleviăcuăţinutaăcareănuăesteăîn
conformitate cu prevederile acestui regulament, va sesiza la dirigintele clasei.
Observaţiileăf cuteădeăcadreleădidacticeăvorăfiăluateăînăconsiderareălaăstabilireaănoteiăla
purtare.

S ăîndeplineasc ăînămodăconştiinciosăsarcinileăcareăleărevinăcândăsuntădeăserviciuăînăclas .ă
Modul în care elevii îndeplinesc sarcinile constituie unul dintre criteriile de
acordare a notei la purtare.
S ămenţin cur ţeniaăînăs lileădeăclas ,ălaboratoare,ăcabinete,ăholuri,ăgrupuriăsanitare,ăterenă
deăsportăşiăînăcurteaăşcolii.
S ădesf şoare activit ţiăînălaboratoare,ăcabinete,ăetc.ănumaiăsub
supravegherea unui cadru didactic sau personal auxiliar de specialitate.
Eleviiă potă iniţia şiă organizaă activit ţi extracurriculare, cu acordul prealabil al conducerii
şcolii.
Eleviiăauăobligaţiaădeăaăseăcomportaăcivilizatăînăşcoal şiăînăafaraăei,ăf cândădovada
respectuluiăfaţ ădeăceiădinăjur,ăprinăatitudine,ăgestic ,ălimbajădecent,ăf r ămanifest ri
violente sau scandaloase.
S ăaib ăcaieteălaăoreleădeăcurs.
S ăpoarteăasupraălorăcarnetulădeăelev.
S ăfieăprezenţiălaăoreleădeăeducaţieăfizic ădac ăsuntăscutiţi medical;altfelăsuntătrecuţi
absenţi.
Motivareaăabsenţelorăseăefectueaz ăs pt mânalădeăc treădirigintele/înv ţ torulăclasei,ăpe
bazaăurm toarelorăacte:
1)ăAdeverinţ ăeliberat ădeămediculăcabinetuluiăşcolarăsauămediculădeăfamilie,ădepus ădeăelevă
la diriginteleăclaseiăînătermenădeă7ăzileădeălaăreluareaăactivit ţii.
2)ă Cerereaă scris ă aă p rinteluiă /tutoreluiă legală ală elevului,ă adresat ă directoruluiă unit ţiiă de
înv ţ mânt şiăaprobat ădeăacesta,ăînăurmaăconsult riiăcu diriginteleăclaseiăf r ăaădep și 20 de
ore de curs pe semestru.
Cererea,ăvaăfiădepusaădeăc treăp rinţi/tutoreălegalăşiăvaăfiăînregistrataălaăserviciulăsecretariată.
3)ă Nerespectareaă termenuluiă prev zută laă aliniatulă (1)ă dină prezentulă articolă atrageă deă regul
declarareaăabsenţelorăcaănemotivate.
4) La cerereaă scris ă aă Cluburiloră sportiveă dină careă facă parteă eleviiă şcoliiă noastreă directorulă
poateaprobaă motivareaă absenţeloră eleviloră careă particip ă laă cantonamenteă şiă laă competiţiiă cuă
condiţia recuper riiămateriei,ăînăvedereaăîncheieriiăsituaţiei şcolare,
Eleviiă auă obligaţiaă s ă utilizezeă cuă grij ă c rţile şiă manualeleă şcolareă primiteă prină biblioteca
şcolii şiă s ă leă restituieă înă stareă bun ă înă termenulă stabilit.ă Dac ă acesteaă nuă voră fiă predateă înă
starea în careă auă fostă primite,ă eleviiă voră suportaă plataă fiec ruiă manual, respectiv carte, la
valoarea actualizat ,ăiar,ăînăcazulăînăcareăacesteaănuăsuntăpredateăpân ălaăsfârşitulăanuluiăşcolar,ă
elevilor în cauz ănuăliăseăvaăeliberaăniciăunădocumentăşcolarăpân ălaărecuperareaăacestoraăsauă
achitarea de 5 ori a contravaloriiăactualizateăaăc rţii/manualului.
Eleviiă auă obligaţiaă s ă înştiinţeze p rinţii/tutoreleă legală deă convocareaă acestoraă laă şcoal ă de
diriginte/director.
Art.ă37.ăSANC IUNILEăAPLICATEăELEVILOR
LaăŞcoala Gimnazial ăNr.ă1ăBorla seăstabilescăurm toareleăsancţiuni:
Înăcazulăelevilorăcareăabsenteaz ănemotivatăseăvorăluaăm suriădeăsancţionare,ăîn
conformitate cu Ordinul 4742/10.08.2016 Statutul Elevului art. 27.
Eleviiăpotăfiăînvoiţiădeăc treădiriginteăpentruăproblemeădeosebiteăunaăsauădou ăzile/
semestru,
Eleviiăcareăaşteapt ăprofesoriiăpeăholăsauăînăcurteaăscoliiăvorăfiămustraţiădeăc treăprofesorăşi
laă3ăobservaţiiăf cuteăliăseăscadeănotaălaăpurtareăcuă1ăpunct.
Eleviiă careă nuă seă afl ă înă clas ă laă intrareaă cadruluiă didactică suntă consideraţi absenţiă laă ora
respectiv .ăÎnăcazuriăbineămotivate,ăeleviiăcareăîntârzieăpotăcereăpermisiuneaăcadruluiădidactică
s participeălaăor ,ăprofesorulămotivândăabsenţaădup ăcaz,ătreiăîntârzieriăseăconsider ăoăabsenţ
nemotivat .

P r sireaăspaţiilorădeăînv ţ mântă(sal ădeăclas ,ăcabinet,ălaborator,ăsal ăşiăterenădeăsport)ăîn

timpulăorelorăseăfaceănumaiăînăcazădeăforţ ămajor ăşiădoarăcuăaprobareaăcadruluiădidactic.
Eleviiă careă dină motiveă întemeiateă seă afl ă înă curteaă şcoliiă înă timpulă oreloră deă curs,ă nuă vor
deranja procesul de înv ţ mânt.ăÎnăcazăcontrarăvorăfiăsancţionaţi.
Sc dereaă medieiă semestrialeă laă purtareă pentruă absenţeă seă faceă proporţională cuă num rulă de
absenţeănemotivateădup ăcumăurmeaz :
0 -10ăabsenţeănemotivate:ăMediaă9
11 -20ăabsenţeănemotivateă:ăMediaă8
21 -30absenţe nemotivate: Media 7
31 -40ăabsenţeănemotivate:ăMediaă6
Sc dereaănoteiălaăpurtareăseăpropuneăînăConsiliulăclaseiăşiăseăstabileşteăînăConsiliul
profesoral
Introducereaă înă şcoal ă sauă deţinereaă deă armeă albe,ă spray-uri paralizante sau
lacrimogene,petarde, pocnitori,ă muniţie,ă droguriă sauă b uturiă alcooliceă precumă şiă aă altoră
materiale care pot afecta integritateaă fizic ă siă psihic ă aă eleviloră sauă aă personaluluiă şcoliiă seă
sancţioneaz ăcuăsc dereaănoteiăla purtareălaă5ă(echivalentăcuărepetenţia),
Furtul dovedit,ădinăavutulăpersonalăsauădinăavutulăşcolii,ăseăsancţioneaz ăcuăsc dereaănotei la
purtareălaă5ă(echivalentăcuărepetenţia),
Aruncareaăunorăobiecteăpeăfereastr ăsauăalteăacţiuniăcareăpunăînăpericolăsiguranţaăcelorădin
jurăseăsancţioneaz ăcuăsc dereaănoteiăla purtare la 7,
Film rileăcuătelefonulămobilăînăincintaăşcoliiă(oreădeăcurs,ăcurteaăşcolii,ăetc.)ăse
sancţioneaz ăcuăsc dereaănoteiălaăpurtareălaă5ă(echivalentăcuărepetenţia)ă,
Eleviiă careă nuă respect ă prevederileă prezentuluiă regulamentă privindă ţinutaă decent ă voră fi
eliminaţiădeălaăcursuriăpeăoăperioad ădeă1-3ăzile,ăcuăposibilitateaăefectu riiădeămunciăînăfolosul
şcolii.
Injuriile,ă jignirileă şiă insulteleă aduseă colegilor,ă cadreloră didacticeă sauă personaluluiă şcoliiă se
pedepsescăînăfuncţieădeăgravitate conform Ordinul 4742/10.08.2016 Statutul Elevului
Esteăinterzisăelevilorăs ădeteriorezeăbunurileădinăpatrimoniulăunit ţiiădeăînv ţ mânt,
a)ălaăînceputulăfiec ruiăsemestru,ălaănivelădeăclas ,ăseăvaăîntocmiăgraficulăelevilorădeăserviciu,ă
care r spundă deă ordine,ă cur ţenie,ă ştergereaă tablei,ă aprovizionareaă cuă cret ă şiă distribuireaă
materialului didacticănecesarădesf şur riiăorelorădeăcurs.
b)ăfiecareăclas ăîmpreun ăcuădirigintele,ăr spundeădeăaspectulăşiăinventarulăs liiădeăclas .ăLa
sfârşitulă anuluiă şcolară clasaă vaă fiă predat ă înă stareaă înă careă aă fostă primit ă peă baz ă deă procesă
verbal în careăsuntămenţionateăeventualeleădeterior riăşiămodulădeărecuperareăsauăînlocuireăaă
lor.
c)ăeleviiăvinovaţiădeădeteriorareaăbunurilorăşcoliiăvorăpl tiătoateălucr rileănecesareăreparaţiiloră
sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
d)ă contravaloareaă pagubeloră careă nuă seă recupereaz ă directă prină reparareă sauă înlocuire,ă seă
pl tescăla contabilitateăpeăbazaădeăchitanţ ,ăînăcontulădeăvenituriăpropriiăal şcolii.
e)ăînăcazulăînăcareăvinovatulănuăseăcunoaşte,ăr spundereaămaterial ăesteăcolectiv ă(aăclasei,ăaă
grupei etc.),ă iară pentruă spaţiileă comuneă r spundereaă material ă şiă financiar ă revineă tuturoră
elevilorăşcolii.
f)ăpentruăfapteleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăeleviiăpotăfiăsancţionaţiăînăconformitateăcuădispoziţiileă
Ordinului 4742/10.08.2016 Statutul Elevului art. 16 - 28
g)ăpentruăp strareaăşi întreţinereaăbunurilorămaterialeăaleăşcolii,ăeleviiădeăserviciuăpeăşcoal ăau
obligaţiaă deă aă sesiza,ă dup ă caz,ă dirigintele,ă profesorulă /înv ţ torulă deă serviciuă sauă directorulă
des vârşireaăoric ruiăgenădeăabateri.
Esteăinterzisăcaăeleviiăs ăutilizezeătelefoaneleămobileăînătimpulăorelorădeăcurs,ăf r ăacordul
profesorului,ăaăexamenelorăşiădeăasemeneaăoriceăaparatăaudioăvizual ( hand free, MP3 player,
MP4player, CD Player, aparate foto de orice tip, telefoane cu camera foto, camera video,
bluetooth, iPodă,ăetc.ă)ă Înc lcareaăacesteiăprevederiăatrageădup ăsineăreţinereaătelefonuluiă peă
baza unui proces verbală încheiată înă clas ă de cadrulă didactică constatatoră înă prezenţaă aă doiă

martoriăînăcareămenţioneaz caracteristicileătelefonului,ăscoateăcartelaădinătelefonăpeăcareăoăd ă
proprietaruluiă siă pred ă telefonul dirigintelui.ă Dup ă discuţiileă cuă p rinţiiă diriginteleă înapoiaz ă
telefonul tot peăbaz ădeăprocesăverbal.
Telefonulă mobilă poateă fiă recuperat,ă înă termenă deă 7ă zileă deă laă reţinereaă acestuia.ă Şcoalaă nuă
r spunde de securitatea telefoanelor mobile.
Eleviiăvorăp straăcur ţenia şiăordineaăînăspaţiile şcolare(s liădeăclas ,ăspaţiiăverzi,ăterenuri de
sportă etc.)ă Ambalajeleă şiă resturileă voră fiă aruncateă înă locurileă specială amenajate.ă Înc lcarea
acesteiăprevederiăatrageădup ăsineăsancţionareaăelevuluiăprinăreţinereaăacestuiaădup ăîncetarea
programului,ă pentruă aă faceă cur ţenieă înă spaţiileă respective.ă Înă cazulă repet riiă acestuiă tipă deă
abateri,eleviiă voră fiă sancţionaţiă cuă executareaă unoră lucr riă deă salubrizareă (dou ă oreă înă afaraă
cursurilor).
Esteă interzisă eleviloră s ă inviteă înă incintaă spaţiuluiă deă înv ţ mântă persoaneă str ine,ă f r
încuviinţareaădiriginteluiăsauăconduceriiăşcolii.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăsancţionaţiăpotrivitălegiloră
în vigoare,ăatâtăeleviiăcâtăşi invitaţiiăacestora;
Esteăinterzisăelevilorăs ăposedeăsiăs ădifuzezeămaterialeăcuăcaracterăobscenăsauăpornografic;
În caz contrar, elevul vaăfiăsancţionatăpotrivit prevederilor Ordinul 4742/10.08.2016 Statutul
Elevului.
Art. 38. Recompensele elevilor
Eleviiăcareăobţinărezultateăremarcabileăînăactivitateaășcolar ăsiăextrașcolar ăvorăfiărecompensaţi
conform art.13. din Ordinul 4742/10.08.2016 Statutul Elevului.
Elevii cu rezultateă remarcabileă înă activit ţileă școlareă voră fiă evidenţiaţiă înă cadrulă serb rilor
şcolareădeăsfârşit şiăînceputădeăanăşcolar,

Capitolul V

P rin ii
Art. 39. Formeleădeăcolaborareăaleăşcoliiăcuăfamiliaăsunt:
a) Consiliul reprezentativăalăp rinţilor;
b)ăComiteteleădeăp rinţiăpeăclase;
c)ăŞedinţeleăcuăp rinţii;
d)ălectorateleăcuăp rinţii;
e)ăcorespondenţaăcuăp rinţii;
f)ă viziteă laă domiciliulă eleviloră efectuateă deă diriginteleă claseiă sauă deă comisiaă deă anchet ă
social ,dac ăesteăcazul.
g)ă“Şcoala p rinţilor”
Art. 40. ÎntreăConsiliulăreprezentativăalăp rinţilor şiăconducereaăscoliiăseăîncheieăunăcontractă
de colaborareăînăcareăseăspecific ăobligaţiileăambelorăp rţi.ă
Art. 41. P rintele/tutoreleă legală vaă semnaă cuă şcoalaă ună acordă deă parteneriată înă educaţieă la
înscriereaăcopiluluiăînăunitateaănoastr ădeăînv ţ mânt.
Art. 42. Şedinţeleăcuăp rinţiiăseăorganizeaz ădeăc treăînv ţ tori/ădiriginţiăcelăpuţinăoădat ăpe
semestruăşiăoriădeăcâteăoriăsituaţiaădeălaăclas ăoăimpune.ăLaăcerere,ăşedinţele se pot organiza cu
p rinţiă – elevi - profesori.ă Laă ședinţeleă cuă p rinţiiă potă fiă invitaţi reprezentanţiă aiă
Poliţiei,Jandarmeriei,ăetc.
Art. 43. Şedinţeleă cuă p rinţiiă auă oă tematicaă fixat ă laă începutulă anuluiă şcolar.ă Secretarulă
comitetului deă p rinţiă peă clas ă întocmeşteă laă fiecareă şedinţ ă câteă ună procesă verbal,ă careă seă
depuneădeăc tre diriginteălaădosarulăComisieiămetodiceăaădiriginţilor.
Art. 44. P rintele/tutoreleălegalăareăobligaţiaăs ăseăprezinteălaăşcoal de cate ori este solicitat
de dirigintele clasei sau director.
Art. 45. Comunicarea purtat ăcuăp rinţiiăareărolulădeăaăînștiinţaăînăscrisădespre:
a) abaterile elevilor;
b)ăsituaţiaășcolar ălaăfineleăsemestrului/ăanuluiăşcolar;
c)ăcorigenţeleăelevilorăsiăperioadaăexamenelorădeăcorigenţ ;
d)ăsituaţiiădeosebite precum preavizul de eliminare.

e)ă felicitareaă p rinţiloră aiă c roră copiiă auă avută oă rezultateă deosebiteă laă olimpiadeă ,ă
concursuri,activit ţiăcultural - artisticeăşiălaăînv ţ tur şiăpurtare,
Art. 46. Înă cazulă eleviloră careă ridic ă problemeă disciplinareă repetate,ă odat ă cuă semnareaă
preavizului de eliminareăp rinteleăsiăelevulăișiăiauăunăangajamentăscrisăc ăfapteleănuăseăvorămaiă
repeta,nerespectareaă angajamentului,ă ducândă laă aplicareaă sancţiuniloră prev zuteă laă articoleleă
24 – 25 din Ordinul 4742/10.08.2016 Statutul Elevului

Capitolul VI

Reguliăprivindăprotec ia,ăigienaăşiăsecuritateaămuncii
Art. 47. Pentru ca pe parcursulă anuluiă școlară s ă nuă seă produc ă evenimenteă cuă consecinţeă
nedorite atâtă înă rândulă cadreloră didacticeă câtă şiă înă rândulă eleviloră esteă necesar ca la nivelul
fiec reiăunit ţi şcolareăs ăseăapliceăurm toareleăm suriăcareăauăcaracterăobligatoriu:
(1)ă Pentruă prevenireaă busculadelor,ă accesulă şiă evacuareaă eleviloră înă şiă dină școala se va face
numai înă prezenţaă cadreloră didacticeă deă serviciuă şiă numaiă peă c ileă deă circulaţie şiă specială
destinate acestui scop.
(2)ăVerificareaăfix riiăghivecelorădeăfloriăpeăsuporturiăşiăaăsuporturilorăpeăperete.
(3)ă Verificareaă fix riiă corespunz toareă aă tablourilor,ă panourilor,ă afişajeloră folositeă pentru
semnalizarea riscurilorăşiăaăaltorămaterialeădidacticeăpeăpereţiiăs lilorădeăclas ,ăcoridoarelorăşi
laboratoarelor.
(4)ă Verificareaă iluminatuluiă înă fiecareă sal ă deă clas ă pentruă asigurareaă desf şur riiă
corespunz toareaăactivit ţilorădidactice.
(5)ă Verificareaă adapt riiă b nciloră înă careă eleviiă învaţ ă laă cerinţeleă uneiă dezvolt riă normaleă a
diferiteloră componenteă aleă organismuluiă uman,ă înă aşaă felă încâtă s ă poat ă adoptaă oă poziţie
ergonomic ,ăpeătoat ăperioadaădeăşedereăînăclas .
(6)ăC ileădeăacces,ăholurileăşiăculoareleădeătrecereătrebuieăs ăr mân ălibereăşiăneblocate.
C ileădeăaccesăşi ieşirileăcuădestinaţieădeăurgenţ ătrebuieăs ăfieăpuseăînăevidenţ ă(marcate)ăprin
indicatoare de securitate amplasate în locurile cele mai potrivite.
(7)ăVerificareaăfix riiăporţilorăpeăterenurileădeă fotbal,ăhandbalăaăfileurilorădeăvolei,ătenisăşiăa
suporturilorăşiăpanourilor,ăcoşurilorădeăbaschetădeăc treăprofesoriiădeăeducaţieăfizic .
(8)ă Verificareaă asigur riiă stabilit ţii ţigleiă deă peă acoperişuri,ă aă guriloră deă canalizareă dină
cl direa şcoliiă precumă şiă fixareaă şi cur ţireaă jgheaburiloră şiă burlaneloră deă evacuareă aă apeloră
pluviale.
(9)ăSeăinterziceăaccesulă elevilorăînăpuncteleătermiceăşiălaătablourileăelectriceădeădistribuţie şi
alimentare.ă Dac ă exist ă şantiereă deă construcţiiă înă incintaă unit ţii şcolare, acestea se vor
împrejmuişiă semnalizaă corespunz toră pentruă aă împiedicaă accesulă eleviloră şiă înă generală ală
persoanelor neautorizate.
(11)ăParticipareaălaăexcursiile,ătabereleăşcolare,ăvizitele,ămanifest rileăcultural-sportive se va
face pe baza de tabele cu aprobareaă conduceriiă şcolii,aă ISJă S laj,ă cuă semn turaă deă luareă laă
cunoștinţ ăa elevilorăprivindăînsuşireaăm surilorădeăsecuritateăpentruăactivitateaărespectiv .
(12)ă Seă interziceă accesulă eleviloră peă terasaă şcolii,ă peă acoperişuri,ă peă porţileă deă fotbală şiă
handbal, pe panourileădeăbaschetăşiăoriundeăexist ăpericolulăc deriiăînăgol.
(13)ă Seă interziceă staţionareaă eleviloră (persoanelor)ă laă intrareaă înă şcoal ă precumă şiă înă spaţiulă
aferent accesuluiălaăintrareaăînăcorpulădeăcl direă.

Capitolul VII
Personalul didacticăauxiliarăşiănedidactic
Art. 48. Personalulădidacticăauxiliarăşiănedidacticăseăprezint ălaăşcoal ăcuăcelăpuţină5ăminute
înainteă deă oraă deă începereă aă programuluiă şi p r seşteă loculă deă munc ă dup ă terminareaă
programului( program de lucru 8 ore).
Art. 49. Pe toat ă durataă serviciuluiă auă obligaţiaă s ă asigureă cur ţenia unit ţii şcolare şiă s
sesizezeăconducereaăşcoliiăpentruătoateăneregulileădinăşcoal .
Art. 50. Laăefectuareaăcur ţenieiăînăclaseăauăobligaţiaăs ădeschid ăgeamurileăcândăseăm tur ăşiă
se spal ăpeăjos,ăs ăcureţeăb ncileădeăresturileădeăhârtiiăşiăs ăleăştearg ădeăpraf.

Dac ă eleviiă las ă claseleă foarteă murdareă s ă sesizezeă conducereaă şcoliiă pentruă aă luaă m surile
necesare.
Art. 51. Laăîncheiereaăprogramuluiădeălucruăs ăseăasigureăc ătoateăgeamurileăsuntăînchise iar
uşile s lilorădeăclas ,ăcabinetelor,ălaboratoarelorăşiăbirourilorăsuntăîncuiate.
Art. 52. S ăasigureăcur ţenia curţii şcolii.
Art. 53. Directorul asigur ăpermanenţaăpeăîntreagaăperioad ădeădesf şurareăaăorelorădeăcurs.
Art. 54. Cadrele didactice deă serviciuă seă asigur ă deă existenţaă condiciiă deă prezenţ ă înă
cancelarie .
Laă terminareaă oreloră deă cursă directorulă verific ă dac ă toateă cataloageleă suntă laă loculă loră şiă
încuie dulapul.
Art. 55. Compartimentulă secretariată seă ocup ă deă procurarea,ă completarea,ă eliberareaă şi
evidenţa actelorădeăstudiiăînăconformitateăcuăreglement rileăînăvigoareă.
Art. 56. Serviciulăcontabilitateăasigur ăşiăr spundeădeăorganizareaăşi desf şurarea activit ţilor
financiar-contabileăaăşcoliiăînăconformitateăcuădispoziţiileălegaleăînăvigoare.
Îndeplineşteă oriceă serviciiă financiar-contabileă încredinţateă deă directorulă şcoliiă sauă stipulateă
expres în acte normative.

Capitolul VIII

Disciplinaămunciiăşiăr spundereaădisciplinar ă- sanc iuni
Art.59. (1)ăOriceăacţiuneăsauăinacţiune,ăs vârșit ăcuăvinov ţieădeăc treăpersonalulăscolii,ăprină
care auă fostă înc lcateă îndatoririleă deă serviciu,ă normeleă deă conduit ă profesional ă siă civic ă
prev zuteă delege,ă regulamentulă deă ordineă interioar ,ă contractulă individuală deă munc ă sauă
dispoziţiileă legaleă ale conduc toriloră ierarhici,ă constituieă abatereă disciplinar ă siă seă
sancţioneaz ăconformăprevederilor prezentului regulament.
(2)Constituieăabateriădisciplinareăurm toareleăfapte:
a)ăîntârziereaăsistematic ăînăefectuareaălucr rilor;
b)ăneglijenţaărepetat ăînărezolvareaălucr rilor;
c)ă desf şurareaă altoră activit ţiă decâtă celeă stabiliteă prină fişaă postuluiă înă timpulă oreloră deă
program;
d)ărefuzulănejustificatădeăaăîndepliniăsarcinileăşi atribuţiileădeăserviciu;
e)ălipsaănemotivat ădeălaăserviciuăsauăîntârziereaărepetat ăde la serviciu;
f)ăp r sireaăsediuluiăunit ţiiăînătimpulăorelorădeăprogramăf r ăaprobareaăconduceriiăşcolii;
g)ămanifest riăcareăaducăatingereăprestigiuluiăşcolii;
h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;
i) consumul de b uturiăalcooliceăînătimpulăprogramului,ăsauăprezentareaăînăstareădeăebrietateăla
serviciu
j)ăreclamaţiiănefondate
Art.60. Înă raportă cuă gravitateaă abateriiă disciplinareă comise,ă sancţiunileă disciplinareă ceă seă
aplic personalului sunt:
a) avertismentul scris;
b)ăsuspendareaăcontractuluiăindividualădeămunc ăpentruăoăperioad ăceănuăpoateădep şiă10ăzile
lucr toare;
c)ăretrogradareaădinăfuncţie,ăcuăacordareaăsalariuluiăcorespunz torăfuncţieiăînăcareăs-a dispus
retrogradarea,ăpentruăoădurat ăceănuăpoateădep și 60 de zile;
d)ăreducereaăsalariuluiădeăbaz ăpeăoădurat ădeă1ă- 3 luni cu 5 - 10%;
e)ăreducereaăsalariuluiădeăbaz ăşi/sau,ădup ăcaz,ăşiăaăîndemnizaţieiădeăconducereăpeăoăperioad ă
de1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f)ădesfacereaădisciplinar ăaăcontractuluiăindividualăde munc ;
g) diminuarea calificativului anual;
h)ăpentruăabatereaădeălaăart.ă79ăliteraăiăseătreceălaădesfacereaăcontractuluiădeămunc .
Art. 61. Constatarea,ă cercetarea,ă aplicareaă siă contestareaă sancţiuniloră disciplinareă seă face,ă
potrivit prevederilor Codului Muncii (L.53/2003), art. 263-268.

Capitolul IX

Dispozi iiăfinale
Art. 62. Pentruă laboratorulă deă informatic ă suntă valabileă reguliă specificeă careă seă comunic ă
tuturor elevilorălaăprimaăor ădeăinformatic ,ăiarăînăprivinţa activit ţiiăînăcelelalteălaboratoareăşiă
cabinete (în specială fizic ă şiă chimie)ă seă voră prelucraă regulileă deă protecţiaă munciiă şiă PSIă înă
primaăor ădeăcurs.
Art. 63. Şcoalaă vaă centralizaă opţiunileă eleviloră pentruă stabilireaă CDŞă înă urmaă consult riiă
acestora şiăaăp rinţilor,ăiarărezultateleăvorăfiăafişateăpân ăcelătârziuălaăsfârşitulăluniiăfebruarie.ă
Aprobarea CDŞ - urilor se va face conform metodologiei elaborate de MENCS şiăvorăfiăvizateă
de inspectorul de specialitate .
Art. 65. Şcoalaănuăîşiăasum ăniciăoăresponsabilitateăpentruădispariţiaăobiectelor personale ale
elevilorăşi/ăsauăpersonaluluiăangajat.
Art. 66. Prezentulă regulamentă vaă fiă adusă laă cunoștinţaă eleviloră şiă aă p rinţiloră sauă aă
reprezentanţilor legaliăaiăacestora,ăcadrelorădidacticeăşiănedidactice,ăprinăprezentareaăluiăînăCP,ă
la orele de dirigenţie,ăînăcadrulăședinţelorăcuăp rinţii şi afişareaăluiălaălocăvizibil.
Art. 67. Prezentulă regulamentă poateă fiă modificată peă parcursulă anuluiă şcolară cuă respectarea
procedurilor legale.
Art. 68. CapitoleleăşiăprevederileădinăROFUIPăcareănuăsuntămenţionate în acest Regulament
de OrdineăInterioar ăseăaplic ăşiăînăcondiţiile şcoliiănoastreăf r ăniciăunăamendament.
Art. 69. Întregulăpersonalăalăşcoliiăareăurm toareleăobligaţiiă:
- respectareaă ordiniiă şiă disciplineiă laă loculă deă munc ,ă urm rireaă şiă aplicareaă cu fermitate a
normelor şiăsarcinilorădeăserviciuăşiăîndeplinireaălor,ămanifestareaăintransigenţei faţ ădeăoriceă
abatere de la regulile stabilite.
- Respectareaăprogramuluiădeălucruăşiăexecutareaăîntocmaiăşiălaătimpăaăsarcinilorăceăleărevină
prin sarcinile de serviciuăsauăprinădispoziţiileăconduceriiăşcolii.
- Luareaăm surilorănecesareăpentruăevitareaărisipeiădeăoriceăfel,ăînl turareaăoric reiăneglijenţeă
în p strareaăşiăadministrareaăbunurilorădinădotareaăşcolii.
Art. 70. Prezentulă regulamentă intr ă înă vigoare începând cu data aprob riiă luiă înă şedinţaă
ConsiliuluiădeăAdministraţie
Regulamentulă deă ordineă interioaraă aă fostă APROBATă înă şedin aă Consiliului de
administra ieădină11.11.2016

