REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
PENTRU ELEVI
Art. 1. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi
în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine
interioară, regulile de circulaţie, cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica
securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţie a
mediului.
Art. 2. Elevii sunt obligaţi să aibă în şcoală o ţinută vestimentară decentă. În
cadrul activităţilor de laborator este obligatorie purtarea echipamentului de lucru
corespunzător. Elevii cu o ţinută necorespunzătoare nu vor fi admişi la ore, considerându-se
absenţi nemotivat. Prin ţinută necorespunzătoare se înţelege: decolteuri ample, bluze deasupra
taliei, fuste mini, fuste mulate, farduri exagerate, bijuterii în exces, piercieng-uri, papuci de
plajă, pantaloni scurţi (deasupra genunchilor) etc.
Art. 3. Este interzisă staţionarea elevilor în faţa sălii profesorale şi a sălilor de
clasă după ce a sunat de intrare la ore.
Art. 4. Elevii scutiţi de la orele de educaţie fizică au obligaţia să fie prezenţi în sala
de sport pe parcursul orei alocate clasei din care face parte.
Art. 5. Circulaţia pe coridoarele şcolii se face în mod civilizat, acordându-se
respect cadrelor didactice şi personalului şcolii. Pentru fluidizarea traficului, în corpul de clădire
B elevii vor circula pe scările mari şi vor utiliza numai intrarea elevilor.
Art. 6. Este interzisă vizitarea elevilor de către persoane străine pe întreaga
durată a orelor de curs sau a pauzelor, cu excepţia părinţilor. Elevii care nu respectă această
cerinţă sunt pasibili de sancţionare (la trei abateri 1 punct scăzut din nota la purtare).
Art. 7. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note) şi bunurile
din patrimoniul unităţii de învăţământ; sancţiune - în funcţie de gravitate, de la
scăderea notei la purtare cu 3 puncte până la exmatriculare;
b) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţa; sancţiune – scăderea notei la purtare cu 2 puncte;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; sancţiune - observaţie
individuală/mustrare scrisă în caz de repetare;
d) să fumeze în incinta şcolii şi în curte; sancţiune-observaţie individuală, informarea
scrisă a părinţilor şi o amendă de 50 de lei depusă de aceştia în fondul Asociaţiei de
Părinţi;
e) să consume băuturi alcoolice sau droguri; sancţiune – în funcţie de gravitate, de la
scăderea notei la purtare cu 2 puncte până la exmatriculare;
f) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; sancţiune – în
funcţie de gravitatea faptei, până la exmatriculare;
g) să stea în pauze la geamurile dinspre stradă şi să arunce lucruri pe geam; sancţiuneobservaţie individuală şi/sau mustrare în faţa clasei în cazul repetării abaterii;
h) să utilizeze telefoane mobile în timpul orelor, al testelor şi tezelor; sancţiune –
observaţie individuală şi/sau mustrare în faţa clasei, predarea telefonului către
părinte/tutore legal, iar în cazul abaterilor repetate, scăderea notei la purtare cu 2
puncte;

i) să utilizeze telefoane mobile în timpul examenelor şi concursurilor; sancţiune – de la
observaţie individuală şi/sau mustrare în faţa clasei în cazul repetării abaterii până la
eliminarea din examen sau de la concurs;
j) să ia şi să utilizeze lucrurile colegilor fără permisiunea acestora; sancţiune – observaţie
individuală şi/sau mustrare în faţa clasei, informarea părintelui/tutorelui legal, iar în
cazul abaterilor repetate, scăderea notei la purtare cu 1 punct;
k) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte
instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc, care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de
învăţământ; sancţiune – în funcţie de gravitatea faptei, de la scăderea notei la purtare
cu 2 puncte până la exmatriculare;
l) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul unităţii de învăţământ; sancţiune- scăderea notei la purtare cu 5 puncte;
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul unităţii de învăţământ; sancţiune – în funcţie de gravitate, de la
scăderea notei la purtare cu 2 puncte până la exmatriculare;
Art. 8. Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia şi integritatea bunurilor
materiale din sălile de clasă, laboratoare, ateliere, sala de sport, spaţii sanitare. Cei vinovaţi de
deteriorarea acestora vor fi obligaţi să plătească stricăciunile, iar dacă vinovatul nu se cunoaşte,
întreaga clasă răspunde material.
Art. 9. Elevii sunt obligaţi să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte
profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informarea în legătură cu
situaţia şcolară. Carnetul de elev are valoare de legitimaţie doar în cazuri speciale (eliberare
abonamente de transport, bilete de tren etc.) şi va fi vizat anual. Legitimarea la intrarea în
şcoală se face obligatoriu pe baza ecusonului.
Art. 10. Elevii vor respecta programul stabilit de acces la secretariatul, la
biroul de contabilitate şi la biblioteca şcolii.
Art. 11. Manualele şcolare şi cărţile împrumutate de la bibliotecă se restituie la
termenul stabilit în bună stare, în caz contrar va fi suportată contravaloarea acestora plus o
amendă stabilită de Consiliul de Administraţie.
Art. 12. Elevii au obligaţia să frecventeze cu regularitate cursurile şi să participe
la toate acţiunile stabilite de şcoală.
Art. 13. Elevii vor sosi la prima oră cu cel puţin 10 minute mai devreme.
Art. 14. Elevii vor urmări la afişier orarul, planificarea serviciului pe şcoală,
planificarea sălilor de clasă, graficul diferitelor examene etc.
Art. 15. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului
administrativ şi de serviciu, atât în şcoală, cât şi în afara ei.
Art. 16. Elevii navetişti îşi vor pregăti lecţiile înainte sau după cursuri în sălile de
clasă din clădirea A, PARTER.
Art. 17. Elevii răspund de lucrurile personale atât în clasă, cât şi la orele care se
ţin în cabinete, laboratoare sau în sălile de gimnastică.
Art. 18. Elevii din clasele cu profil pedagogic se vor prezenta la practica
pedagogică în ţinuta stabilită la nivelul clasei.
Art. 19. La orele de limbi străine şi informatică se va respecta graficul sălilor de
clasă adus la cunoştinţa elevilor de către domnii profesori.
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