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     CAPITOLUL I
     DISPOZITII GENERALE

- Prezentul Regulament contine prevederi valabile pentru uz intern.
- Regulamentul de ordine interioara cuprinde norme privind

organizarea si functionarea scolii in conformitate cu Legea
invatamantului nr. 84/1995 republicata, Legea nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare
si regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
aprobate prin OMEN nr.4925/8.09.2005 precum si ale Legii nr.
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor omului.
- Respectarea regumalentului este obligatoriu pentru toate cadrele
didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevi si
parinti, reprezentantii legali ai acestora.
- Regulamentul de ordine interioara este dezbatut in consiliul
profesoral si supus spre aprobare consiliului de administratie

CAPITOLUL II.
PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL SCOLII

1. Programul cursurilor zilnice pentru elevi de desfasoara in
intervalul 8,00 – 18,00, dupa cum urmeaza:

- clasele I-IV  isi desfasoara programul  in intervalul 8,00 – 12;
- clasele V-VIII isi desfasiara programul in intervalul 12,00-18,00;
- clasele IX-XI isi desfasiara programul in intervalul 8,00-15,00.
- SCOALA GIMNAZIALA MIRESU MARE
- clasele V-VIII isi desfasiara programul in intervalul 8,00-14,00;
- clasele P,I,II  isi desfasoara programul  in intervalul 8,00 – 12;
- clasele III-IV  isi desfasoara programul  in intervalul 12,00 – 15;
2. Programul directorului se desfasoara in intervalul 8-16 cu

posibilitati de modificare in functie de nevoile scolii;



3. programul cadrelor didactice se desfasoara in intervalul 7,45 –
18,30 in functie de orar si exceptional mai tarziu in cazul unor
activitati extrascolare, sedinte cu parintii sau consilii profesorale.

4. Programul compartimentului secretariat si contabilitate se
desfasoara in intervalul 8.00-16,00 cu posibilitati de modificare in
functie de nevoile scolii.

5. programul bibliotecii scolii se desfasoara in intervalul 12-14,00;
6. programul compartimentului administrativ si de servire –

ingrijitori si fochist, se desfasoara in intervalul 6,00 – 20,00.

          CAPITOLUL III
           SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII
Art.1. Securitatea scolii este asigurata pe urmatoarele cai:
- de catre elevii de serviciu pe scoala impreuna cu

invatatorul/profesorul de serviciu, in intervalul 7,45 – 18,30.
- de catre personalul administrative de intretinere in intervalul

6,00-20,00.
Art.2. Accesul persoanelor si a autovehicolelor in incinta unitatii scolare
se face numai prin locuri special  destinate pentru organizarea
supravegherii acestora la intrarea si la iesirea din perimetrul scolii.
Art.3. Accesul in scoala al persoanelor care vin dupa ora 8,00 se face
prin intrarea principala aflata sub supravegherea elevilor de serviciu,
iar persoanele sunt consemnate in caietul elevului de serviciu.
Art.4. Este interziz accesul in institutie a persoanelor aflate sub
influenta bauturior alcoolice. De asemeni este interzis intrarea
persoanelor insotite de caini, cu arme, obiecte contondente, substante
toxice.
Art.5. Se interzice parasirea scolii de catre elevi in timpul programului
scolar pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru accesul la
magazinele din apropierea scolii.
Art.5. Serviciul pe scoala este obligatoriu pentru toate cadrele didactice
si pentru elevii care sunt desemnati sa indeplineasca aceasta
responsabilitate.
Art.6. Supravegherea elevilor la intrarea si iesirea din scoala, in timpul
pauzelor este asigurata de catre invatatorul/profesorul de serviciu de pe
fiecare palier, conform graficului.
Art.7. Neefectuarea serviciului pe scoala sau nerespectarea atributiilor
prevazute in prezentul regulament atrag dupa sine o serie de sanctiuni,
cum sunt,pentru cadre didactice:
-atentionarea verbala;
- atentionare scrisa;



- punerea in discutie in cadrul Comisiei de disciplina;
- diminuarea calificativului anual.
Pentru elevi:
- mustrare verbala;
- mustrare in fata parintilor;
- mustrare scrisa urmata de scaderea notei la purtare.

ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN SCOALA
(extras din Adresa MECTS nr.67843/2012)

1. Accesul in scoala al persoanelor straine (parinti/reprezentanti
legali, rude, vizitatori, etc.) se face prin intrarea principala si este
permis dupa verificarea identitatii acestora de catre personalul
delegate de conducerea unitatii de invatamant in acest scop si
dupa primirea unui ecuson pentru vizitatori.

2.  Personalul strain care solicita sa intre in scoala, va inregistra la
intrare numele, prenumele, seria si nuamrul actului de identitate,
scopul vizitei precum si ora intrarii si parasirii incintei unitatii de
invatamant in Registrul pentru evidenta accesului cvizitatorilor in
spatiile unitatii de invatamant.

3. Dupa inregistrarea datelor anterior mentionate, elevul de serviciu
inmaneaza ecusonul care atesta calitatea de vizitator/invitat.
Vizitatorii au obligatia de a purta ecusonul la vedere pe toata
perioada ramanerii in unitatea scolara si de a-l restitui la plecare.

4. Elevul de serviciu are obligatia de a conduce vizitatorul  la locul
stabilit si anunta persoana cu care vizitatorul solicita intalnirea.

5. Vizitatorii au obligatia sa respecte reglementarile interne ale
unitatii de invatamant. Se interzice accesul vizitatorilor in alte
spatii decat cele stabilite de conducatorul unitatii de invatamant.
Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din
perimetrul unitatii de invatamant a persoanei respective si la
interzicerea ulterioara a accesului acesteia in scoala.

6. Accesul parintilor/reprezentantilor legali in incinta unitatii de
invatamant este permis in urmatoarele cazuri:

- la solicitarea invatatorilor/dirigintilor sau conducerii unitatii de
invatamant;

- la sedintele/lectoratele cu parintii organizate de personalul
didactic;

- pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente
de studii, alte situatii scolare care implica relatia directa a
parintilor cu personalul secretariatului;



- la intalnirile solicitate de parinti programate de comun accord cu
cadrele didactice;

- la diferite evenimente publice si activitati scolare/extrascolare
organizate in cadrul unitatii de invatamant.

7. Parintii/tutorii legali nu au acces in institutia de invatamant decat
in pause, cu exceptia cazurilor de forta majora.

8. Este interzis accesul in institutie al persoanelor turbulente sau a
celor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, a celor avand
comportament agresiv precum si a celor care au intentia de a
deranja ordinea si linistea in institutia de invatamant.

9. Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini  sau care au
asupra lor arme, seubstante toxice, publicatii cu caracer obscene,
stupefiante sau bauturi alcoolice.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA UNITATII DE INVATAMANT
     Conducerea unitatilor de invatamant este asigurata in
conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr.84/1995 si a
Legii nr. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
      Directorul exercita conducerea executive a unitatii de invatamant
in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile
Consiliului de Administratie precum si cu reglementarile
legale.Directorul este subordonat Inspecoratului scolar si trebuie sa
prezinte loialitate fata de unitatea de invatamant, credibilitate fata
de angajati, sa-I sustina in vederea formarii profesionale.
       Directorul are drept de indrumare si control asupra intregului
personal al unitatii de invatamant.
        Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt
cele prevazute de lege, conform OMECT nr.4925/8.09.2005 referitor
la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar.
      DIRECTORUL ADJUNCT isi desfasoara activitatea  in
subordinea directorului care ii elaboreaza fisa postului in
concordanta cu atributiile stabilite de legislatia in vigoare. Directorul
adj. raspunde de activitatea educative din scoala, de activitatile
extrascolare, precum si de atributiile stabilite prin fisa postului.

CONSILIUL PROFESORAL
Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea cadrelor

didactice cu norma de baza in unitatea scolara. Consiliul profesoral



are rol de decizie in domeniul instructive-educativ. Directorul este
presedintele consiliului profesoral. Participarea la Consiliul
profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice; absentele
nemotivate se considera abatere disciplinara.

      Consiliul profesoral functioneaza conform OMECTS
nr.4925/2005 referitor la Regulamentul de organizare si functionare
al unitatilor de invatamant preuniversitar.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
   Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul

organizatoric si administrativ. Consiliul de administratie are in
componenta sa membrii: - directorul, dir. Adjunct,  4 cadre didactice
cu calitati manageriale, 1 reprezerntant al consiliului parintilor, 1
reprezentant al Consiliului local, 1 reprezentant al agentului
economic.
Consiliul de Administratie functioneaza conform OMECTS
nr.4925/2005 referitor la Regulamentul de organizare si functionare
al unitatilor de invatamant preuniversitar.

COMISII SI COLECTIVE DE LUCRU

1. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii formata din:
- director adjunct – asigura conducerea operative;
- 2 cadre didactice reprezentante ale corpului profesoral;
- 1 reprezentant al sindicatului;
- 1 reprezentant al parintilor;
- 1 reprezentant al elevilor;
- 1 reprezentant al Consiliului local.
Comisia are urmatoarele atributii:
- coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si

asigurare a calitatii, conform criteriilor prevazute de legislatia in
vigoare;

- elaboreaza annual un raport de evaluare interna privind calitatea
educatiei in scoala; propuneri de imbunatatire a calitatii
educatiei.

    Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) este constituita
si functioneaza conform art. 43 si 44 din ROFUIP.
Extras din ROFUIP:
„Art. 43



(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde, standarde de
referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de
asigurare a calităţii.  5
(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
unitatea şcolară elaborează si adoptă propria strategie şi propriul
regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii.”
„Art. 44
(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9
membri.
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau
de un coordonator desemnat de acesta.
(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
cuprinde, în
număr relativ egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al
învăţământului
liceal şi postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.
(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot
îndeplini
funcţia de director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu
excepţia
persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor
comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele
atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de
evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare,
conform domeniilor şicriteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul
elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului
din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia
evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;



d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea
calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din
ţară ori din străinătate, potrivit legii.  6
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar  se va
baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea
şcolară.”

.Comisia pentru curriculum
- asigura intocmirea schemei orale in concordanta cu planurile
cadru;
- verifica respectarea prevederilor legale privind constituirea
catedrelor;
- intocmeste orarul, respectand principii pedagogice privind
repartizarea orelor pe parcursul activitatii scolare a elevilor;
- asigura spatial de invatamant pentru orele din schema orala.

Comisia pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
Subcomisia dirigintilor:
- asigura planificarea si desfasurarea activitatilor educative prin

orele de dirigentie si prin activitati extrascolare;
- asigura dezvoltarea unei colaborari eficiente cu familia;
- contribuie la dezvoltarea personalitatii elevilor;
- consultarea parintilor la stabilirea CDS, alcatuirea schmelor

orare ale clasei si programul scolar al elevilor.
- Sustin lectii deschise pentru parinti, serbari aniversare, activitati

sportive;
- Reuniuni commune cu elevii si parintii.
Subcomisia pentru consiliere si orientare profesionala:
- Colaboreaza cu consiliul elevilor si al parintilor;
- Realizeaza consilierea profesionala a elevilor in alegerea carierei;
- Asigura dezvoltarea unei strategii profesionale de evitare a

esecului scolar.

2. Comisii metodice pe discipline si arii curriculare
- Limba si comunicare
- Matematica si stiinte
- Om si societate
- Tehnologii
- Arte, ed. Fizica si sport.
Atributii ale comisiilor metodice:



- elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale;
- analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor;
- monitorizeaza parcurgerea programei scolare;
- organizeaza activitati de pregatire pentru participarea la

olimpiade sau concursuri scolare;
- organizeaza activitati de formare continua – lectii deschise,

schimburi de experienta, etc.

3. Comisia pentru disciplina scolara:
- asigura respectarea Regulamentului de ordine interioara de catre

elevi;
- intervine in cazul conflictelor dintre elevi;
- aduce la cunostinta dirigintelui si comitetului de parinti abaterile

disciplinare ale elevilor si face propuneri pentru sanctionare.

4. Comisia pentru formarea continua a cadrelor didactice:
-sprijina si asista profesorii debutanti in formarea profesionala; ii
informeaza cu privire la legislatia in domeniu;
- informeaza cadrele didactice cu privire la documentele de reforma
a invatamantului;
- asigura circulatia informatiei  intre scoala, ISJ, CCD privind
perfectionarea.

6. Comisia pentru sanatatea si securitatea in munca
- asigura instruirea periodica a personalului privind normele de
protectia muncii;
- coordoneaza masurile de sanatate si securitate in munca;
- urmaresc respectarea de catre toti elevii si de personal, a masurilor
de aparare impotriva incendiilor.

7. Comisia de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila:
- asigura instruirea periodica a personalului si a elevilor privind
masurile de aparare impotriva incendiilor si in situatii de urgenta si
coordoneaza masurile de aparare in aceste situatii.
- urmaresc respectarea de catre toti elevii si de personal a masurilor
de aparare impotriva incendiilor si in situatii de urgenta.

7. Comisia de investigare a abaterilor disciplinare:
- cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului in vederea

stabilirii vinovatiei si a sanctiunilor ce se impun.



8. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul
scolar este formata din:

- directorul unitatii de invatamant, directorul adj., coordonatorul
de proiecte si programe educative, seful comisiei dirigintilor;

- 4 reprezentanti ai cadrelor didactice alesi in consiliul profesoral;
- 1 reprezentant al autoritatilor publice locale;
- 2 reprezentanti ai asociatiei de parinti alesi de consiliul

reprezentativ al parintilor.
La sedintele Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in
mediul scolar participa si liderul sindical din unitatea de invatamant.
Punctul lui de vedere se mentioneaza in procesul verbal al sedintei.

CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI
Acesta isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase, contribuind
la orientarea si consilierea elevilor si parintilor, la elaborarea fiselor
psihopedagogice a fiecarui elev. El se intruneste de cate ori
dirigintele considera necesar pentru evaluarea progresului scolar si
al comportamentului fiecarui elev, analizeaza volumul temelor
pentru acasa, pentru stabilirea de masuri educationale commune si
propunerea de recompense sau sanctiuni.
 Presedintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele. Consiliul
clasei are urmatoarele atributii:
- analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui

elev;
- stabileste masuri educationale commune pentru elevii cu

probleme de invatare sau de comportament;
- stabileste notele la purtare pentru toti elevii clasei si propune

Consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7.
- Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite.
- Elaboreaza raportul asupra situatiei scolare a elevilor clasei la

sfarsitul semestrului sau al anului scolar, care va fi prezentat de
diriginte in fata Consiliului profesoral.

COMITETUL DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV
AL PARINTILOR
Comitetele de parinti se aleg pe fiecare clasa in primele 30 de zile
de la inceputul anului scolar si au in componenta:
1 presedinte; 1 casier, 1 membru.
Consiliul reprezentativ al parintilor se alege in adunarea generala
a Comitetului de parinti de la nivelul claselor si este format din 5-
7 membrii.



Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor au
urmatoarele atributii:
- sprijina conducerea scolii la intretinerea, dezvoltarea si

modernizarea bazei materiale a scolii;
- sprijina profesorii diriginti in activitatea de cuprindere la cursuri

a tuturor copiilor inscrisi;;
- sprijina conducerea scolii in activitatea de consiliere si orientare

socio-profesionala a elevilor;
- sprijina clasa in organizarea si desfasurarea activitatilor

extracurriculare.

CAPITOLUL V. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR SI NEDIDACTIC.
Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, reglementeaza functiile, competentele,
responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de
predare si de instruire practica si ale personalului didactic
auxiliar.

PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE:
- personalul didactic de predare are obligatia de a participa la

cursuri de formare continua, specific activitatii pe care o
desfasoara;

- trebuie sa aiba o tinuta demna, morala, o vestimentatie decenta si
un comportament ireprosabil;

- are obligatia sa sesizeze , la nevoie, institutiile publice de asistenta
sociala, directia de protectia copilului in legatura cu aspecte care
afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului;

- trebuie sa dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii,
parintii;

- sa respecte programul de lucru stabilit prin orarul scolii, astfel
incat intrarea si iesirea de la ore sa se faca imediat dup ace s-a
sunat, utilizandu-se integral si efficient cele 50 de minute ale
lectiei;

- sa depuna documentele de planificare anuala, semestriala de
specialitate, de dirigentie pana la data de 30 septembrie, vizate de
seful comisiei metodice;

- trebuie sa aiba la fiecare ora catalogul clasei in care sa
consemneze absentele si notele acordate elevilor;

- raspunde de catalog pe durata orei de curs sin u-l poate
incredinta elevilor;



- sa consemneze zilnic in condica de prezenta tema lectiilor
conform planificarii si orarului;

- sa pastreze confidentialitatea datelor si a informatiilor care
privesc strict institutia;

- este obligat sa prezinte, conform Legii 128/1997, rezultatele
analizelor medicale solicitate;

- sa realizeze orele  de predare la clasa, lucrarile practice, pregatiri
pentru examene, olimpiade, precum si cele de recuperare;

- sa participle la activitatile catedrei metodice, ale consiliului
profesorilor clasei si ale consiliului profesoral;

- sa efectueze toate atributiile si sarcinile ce-I revin cand este
profesor de serviciu;

- sa efectueze toate atributiile si sarcinile ce-I revin in calitate de
diriginte.

Personalului didactic de predare ii este interzis:
- sa paraseasca sala de clasa in timpul desfasurarii activitatilor

didactice;
- sa aplice pedepse corporale precum si agresarea verbala sau fizica

a elevilor sau colegilor;
- sa foloseasca telefonul mobil in timpul desfasurarii activitatilor

didactice;
- sa invoiasca elevii in timpul activitatilor didactice pentru

rezolvarea unor probleme personale;
- sa motiveze activitatile elevilor carora nu le este diriginte;
- sa conditioneze evaluarea elevilor la clasa de obtinerea oricarui

tip de avantaje de la elevi sau de la parinti. Astfel de practice
dovedite se sanctioneaza cu excluderea din invatamant.

- Este obligat sa se prezinte la serviciu cu 10 minute inainte de
inceperea orelor de curs.

PREVENIREA APARITIEI CORUPTIEI

-    activitati care favorizeaza coruptia
-   inscrierea la clasa pregatitoare
-   constituirea claselor la inceput de an scolar
-   transferul elevilor
-    activitatea Scoala dupa scoala
-   meditatii particulare cu elevii de la clasa
-    constituirea fondului comitetului de parinti
-   organizarea optionalelor



-   materialele auxiliare, respectiv culegeri distribuite in scoli, caz in
care -   profesorii se transforma in agenti comerciali
-   concursuri cu plata (daca asociatiile de parinti sustin astfel de
actiuni, - -   atunci isi asuma responsabilitatea acestora)
-   organizarea banchetelor la sfarsit de an scolar sau de semestru

PERSONALUL DIDACTIC-AUXILIAR
Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul

scolii specific fiecarui compartiment. Atributiile, sarcinile, competentele
si responsabilitatile personalului didactic-auxiliar sunt cuprinse in fisa
postului.

Personalul didactic-auxiliar este obligat sa participle la acele
sedinte ale consiliului profesoral in care se discuta probleme legate de
compartimentul unde isi desfasoara activitatea.Este obligat sa raspunda
la toate solicitarile care vin din partea conducerii scolii, considerate de
interes major pentru institutie;

Intregul personal didactic-auxiliar are obligatia sa participle la
cursuri de formare initiate de ISJ sau CCD legat de compartimentul in
care lucreaza.

Este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a informaiilor
care privesc strict institutia. Are obligatia sa semneze zilnic condica de
prezenta.

PERSONALUL NEDIDACTIC
Personalul nedidactic are obligatia sa respecte programul zilnic

stabilit de conducerea scolii. Personalul nedidactic asigura igienizarea
scolii, intretinerea si paza scolii la nivelul sectoarelor repartizate de
conducerea scolii, conform fisei postului.

Personalul nrdidactic trebuie sa raspunda la toate solicitarile
venite din partea conducerii scolii, considerate de interes major pentru
institutie. Trebuie sa aiba un copmportament civilizat fata de cadrele
didactice, fata de personalul didactic-auxiliar, elevi, parinti si fata de
orice personana care intra in scoala.

Se interzice personalului nedidactic sa utilizeze baza materiala a
scolii in alte scopuri decat cele legate de interesul institutiei.

Personalul nedidactic este obligat sa prezinte la inceputul anului
scolar rezultatul analizelor medicale.

Trebuie sa foloseasca eficient timpul de lucru pentru indeplinirea
sarcinilor de serviciu.



CAPITOLUL VII - ELEVII
Drepturile si indatoririle elevilor

1 In invatamantul general obligatoriu, calitatea de elev se
dobandeste prin inscrierea in unitatea scolara.

2. Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin
participarea la toate activitatile curriculare si extracurriculare
existente in programul scolii.

3. Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre
invatatori si profesori, care consemneaza  in catalog absentele.

4. Absentele datorate imbolnavirii elevilor sau alte cauze de forta
majora, dovedite cu acte legale (adeverinte medicale) sunt
considerate motivate.

5. Elevii din invatamantul primar , gimnazial si liceal  au dreptul sa
urmeze cursurile in mod gratuit, sa utilizeze intreaga baza
didactico-materiala destinata scolii.

6. Elevii din invatamantul primar, gimnazial si de liceal  sunt datori
sa pastreze mobilierul si bunurile aflate in dotare din fiecare
clasa, cabinete, laboratoare si atelier, de pe coridoare si incinta.

7. Elevii sunt obligati sa intre si sa iasa din scoala pe usa destinata
elevilor.

8. Elevii sunt obligati sa foloseasca in mod civilizat grupul sanitar,
chiuvetele de alimentare cu apa;

9. Fiecare elev are obligatia sa iasa in pauza dupa iesirea cadrului
didactic din clasa si sa intre imediat ce a sunat de intrare.

10.Este interzis accesul elevilor pe strada in timpul pauzelor, decat
cu acordul profesorului de serviciu.

11.Elevii au dreptul sa foloseasca mingea numai la orele de educatie
fizica si la activitatile sportive organizate de scoala.

12.Este interzis elevilor sa se joace in clase si pe coridoare, ci numai
in curtea scolii in zonele special amenajate.

13.Este interzisa aruncarea resturilor de mancare, hartiilor, in clasa,
pe coridoare, in curtea scolii, folosindu-se numai cosurile de
gunoi.

14.Elevii au obligatia sa vina la scoala cu cartile, caietele pe care le
au in programul zilei respective, sa prezinte carnetele de elev ori
de cate ori sunt solicitati.

15.Elevii sunt obligati sa participe la toate activitatile organizate de
scoala atat in interior cat si in afara acesteia.



16.Elevii trebuie sa aiba o tinuta ingrijita, sa respecte cadrele
didactice, conducerea scolii, personalul de ingrijire si paza
precum si pe colegii lor mai mari sau mai mici.

17.Elevii nu au voie sa deterioreze bunurile din patrimoniul scolii.
18.Elevii nu au voie sa organizeze si sa participe la actiuni de protext

care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care
afecteaza frecventa la cursuri a elevilor.

19.Elevii nu au voie sa introduca in scoala reviste si materiale care
prin continutul lor atenteaza la independenta si suveranitatea
nationala, care cultiva violenta si intoleranta.

20.Elevii nu au voie sa blocheze caile de acces in spatiile de
invatamant.

21.Elevii nu au voie sa detina si sa consume alcool, tutun sau alte
substante nocive pentru sanatate, atat in scoala cat si in afara
acesteia; nu au voie sa participe la jocuri de noroc.

22.Elevii nu au voie sa lanseze anunturi false cu privire la
amplasarea  unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de
invatamant.

23.Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele primite gratuit si sa
le restutuie la sfarsitul anului in stare buna.

24.Abaterile de la regulament se sanctioneaza prompt.
25.Elevii care savarsesc anumite fapte prin care se incalca

dispozitiile legale in vigoare, vor fi sanctionati in functie de
gravitatea faptei : observatie individuala, mustrare in fata clasei,
mutatrea disciplinara, preaviz de exmatriculare, exmatriculare.

26.Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea solara sau
extrascolara pot primi recompense : evidentierea in fata
colectivului de elevi si a cadreolor didactice, burse de studiu,
premii, diplôme.

DISPOZITII FINALE
 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui

alt fond destinat derularii evaluarilor nationale.
Fumatul este interzis in incinta scolii. Unitatea de invatamant

nu isi asuma nici o responsabilitate pentru disparitia  obiectelor
personale ale elevilor sau ale cadrelor didactice.

Regulamentul de ordine interioara intra in vigoare dupa
dezbaterea lui in Consiliul profesoral si aprobarea in Consiliul de
Administrate.



In termen de 15 zile este adus la cunostinta elevilor, in orele de
dirigentie, si parintilor in sedintele cu parintii.

LICEUL TEHNOLOGIC  SANGERU    ANEXA  R.O.I.

REGULAMENT CADRU
                 privind cresterea sigurantei civice a elevilor din scoala

       In temeiul Ordinului comun 5016 din 20.11.2002 al MECTS,
Ordinului 349 din 20.11.2002 al Ministerului de Interne, Ordinului
4703 din 20.11.2002 al Ministerului Administratiei Publice, conform
adrselor MECTS 67843/2012 si 67881/2012 priovind masurile
masurile ce pot fi luate in vederea asigurarii securitatii si sigurantei
elevilor in perimetrul unitatii scolare sau in afara ei in care se
desfasoara activitati organizate de scoala,  Consiliul de Administratie
al Liceului Tehnologic Sangeru, hotaraste:

   Art.l. – Analiza periodica, in comun cu Seful de post, cu
reprezentanti al Consiliului local, cu presedintele Comitetului de
parinti, a actiunilor necesare asigurarii ordinii si linistii publice in
toate scolile de pe raza comunei.

  Art.2. – Periodic vom desfasura actiuni cu continut educativ –
preventiv pe linie de circulatie rutiera, droguri, consum de alcool,
prelucrarea actelor normative nou aparute si masuri de prevenire a
victimizarii.

Art.3. – Asigurarea supravegherii elevilor, a ordinei si disciplinei in
scoala prin realizarea in cele mai bune conditii  a serviciului pe
scoala de catre profesorul de serviciu; introducerea unui caiet cu
evidenta si frecventa zilnica a elevilor, evidenta fiind tinuta de
invatatorul si profesorul de serviciu, care vor intocmi un proces-
verbal la sfarsitul orelor.

Art.4. – Elevul de serviciu pe scoala va legitima persoanele straine
care intra in scoala si le va conduce spre locul special amenajat pana



la primirea avizului de intrare in scoala si va primi ecusonul de
"vizitator" cat timp va sta in scoala.

Art.5. – Personalizarea elevilor unitatii de invatamant cat si a
personalului didactic si nedidactic prin ecusoane.

Art.6. -  Consiliul de administratie al scolii impreuna cu Comitetul
de parinti vor analiza periodic  starea disciplinara a elevilor cu
probleme si masurile educative si administrative ce se impun a fi
luate.

Art.7 -  Informarea cadrelor didactice asupra masurilor de
autoprotectie impotriva victimizarii elevilor si stabilirea unor
modalitati de conlucrare pentru cresterea gradului de siguranta in
scoala.

Art.8. – Verificarea cu atentie a tuturor claselor si coridoarelor la
terminarea programului de catre personalul didactic si personalul de
ingrijire si protejarea pe timp de noapte cu incuietori adecvate.

      Prezentul Regulament-cadru a fost dezbatut si aprobat in
Consiliul profesoral din data de , reanalizat si
imbunatatit in data de  si devine obligatoriu de respectat
de conducerea scolii, cadre didactice, elevi, personal didactic auxiliar
si de ingrijire.
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