Nr. 1911/07.09.2022

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI
Anul școlar 2022 – 2023

Regulamentul de ordine interioară (ROI) de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare a fost conceput
pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M. nr.
4183/04.07.2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 675/06.07.2022. S-a ţinut cont de Statutul Elevului,
aprobat prin O.M. nr. 4742/10.08.2016. Scopul elaborării acestuia este de a completa Regulamentul cadru
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu prevederi specifice Colegiului
Naţional „Ioan Slavici” din Satu Mare.
Prevederile prezentului regulament vor fi prelucrate de către profesorii diriginți elevilor la fiecare
început de an şcolar. Elevii se obligă să ia la cunoștință pe bază de semnătură şi să respecte prevederile
regulamentului de ordine interioară. Necunoaşterea prevederilor acestui regulament nu absolvă elevii de
consecinţele încălcării lui.
În funcție de contextul epidemiologic sau de alte situații excepționale care ar putea surveni, prezentul
regulament poate suferi modificări, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 1.
(1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să
respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, măsurile de prevenire a îmbolnăvirii
cu virusul SARS-CoV2, 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.
(2) Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
a. respectul manifestat constant faţă de profesori, faţă de tot personalul şcolii neangajat direct în
activitatea didactică, faţă de colegi şi faţă de alte persoane aflate în incinta unităţii (părinţi, invitaţi la
activităţi, reprezentanţi ai unor instituţii etc);
b. evitarea oricăror forme de violenţă şi de agresivitate (fizică și/sau emoțională) în comportament şi în
limbaj;
c. rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele
şcolare (cu medierea dirigintelui, consilierului școlar sau a direcţiunii şcolii);
d. protejarea bunurilor şcolii, a celor personale și ale colegilor;
e. responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare;
f. adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie;
g. folosirea unui ton, a unui limbaj adecvat și a unei comunicări asertive în orice situaţie;
h. deplasare civilizată în spaţiile din incinta şcolii cu evitarea staţionării şi blocării uşilor şi coridoarelor
de acces.
(3) Încălcarea acestor norme poate fi sancționată, în funcție de gravitate, de la observație individuală până la
mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte.
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Art. 2. Este interzis elevilor:
a. să distrugă și/sau să opereze modificări în documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de
note), precum și să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; sancţiune – în funcţie
de gravitate, de la mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte până la retragerea
temporară sau definitivă a bursei;
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 – mustrare
scrisă însoțită de 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 abatere repetată;
d. să fumeze (inclusiv sub formă de vaping) în incinta şcolii şi în curte; sancţiune-observaţie
individuală, informarea scrisă a părinţilor; în cazul abaterilor repetate – mustrare scrisă;
e. să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice, băuturi energizante și/sau alte substanţe interzise,
substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; sancţiune – în funcţie de gravitate, mustrare
scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte până la retragerea temporară sau definitivă a
bursei;
f. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; sancţiune – în funcţie de
gravitatea faptei, până la retragerea temporară sau definitivă a bursei;
g. să se așeze în pauze pe pervazurile geamurilor sau să arunce lucruri pe geam; sancţiune- observaţie
individuală şi/sau mustrare scrisă în cazul repetării abaterii;
h. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor. Prin excepţie
de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
sancţiune. În cazul folosirii telefonului sau a altui dispozitiv electronic în timpul orei, fără acordul
profesorului, sancțiunile sunt: observaţie individuală, informarea scrisă a părinţilor; în cazul
abaterilor repetate – mustrare scrisă;;
i. să ia şi să utilizeze lucrurile colegilor fără permisiunea acestora (în perioada restricțiilor sanitare nu
se admit schimburile de obiecte personale); sancţiune – observaţie individuală, mustrare scrisă,
informarea părintelui/tutorelui legal, iar în cazul abaterilor repetate însoțită de scăderea notei la
purtare cu 1 punct;
j. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum
muniţie, petarde, pocnitori, spray paralizant sau iritant 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 mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte
până la retragerea temporară sau definitivă a bursei;
k. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de
învăţământ sau să declanșeze alarma de incendiu; sancţiune- mustrare scrisă și scăderea notei la
purtare cu până la 5 puncte;
l. să manifeste agresivitate verbală, fizică sau emoțională (bullying) faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ; sancţiune – în funcţie de gravitate, mustrare scrisă și scăderea notei la purtare
cu 2 puncte până la retragerea temporară sau definitivă a bursei;
m. să aibă un comportament inadecvat, necolegial sau imoral față de colegi; sancţiune – în funcţie de
gravitate, mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 2 puncte până la retragerea temporară sau
definitivă a bursei;
n. să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; sancţiune – în funcţie de gravitate,
observaţie individuală, mustrare scrisă, informarea părintelui/tutorelui legal, iar în cazul abaterilor
repetate însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 2 puncte;
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Art. 3.
(1) Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia şi
laboratoare, ateliere, sala de sport, spaţii sanitare.

integritatea

bunurilor materiale din sălile de clasă,

(2) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt
obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile
ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
Art. 4. Elevii au obligația să sesizeze reprezentanții unității de învățământ cu privire la orice situație care ar
pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice.
Art. 5. Este interzis ca elevii să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul
conducerii şcolii şi al diriginţilor. Elevii care nu respectă această cerinţă sunt pasibili de sancţionare (la trei
abateri sancțiunea este de 1 punct scăzut din nota la purtare).
Art. 6. 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. 7. Manualele şcolare şi cărţile împrumutate de la bibliotecă se restituie la termenul stabilit în bună stare.
În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În
caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualului respectiv.
Art. 8.
(1) În incinta Colegiului Naţional „Ioan Slaviciˮ sunt interzise, conform legii:
a. crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
propagandă politică;
b. prozelitismul religios, precum şi orice altă formă de manifestare care încalcă normele
convieţuirii sociale, care pune în pericol sănătatea fizică şi psihică/emoțională a elevilor, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
(2) Orice abatere de la prevederile de mai sus se sancționează, în funcţie de gravitatea faptei, de la observație
individuală, la mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte, până la retragerea
temporară sau definitivă a bursei.
Art. 9
(1) Accesul elevilor în incinta unității de învățământ în afara programului școlar se poate realiza numai cu
acordul conducerii școlii.
(2) Elevii pot organiza activități extrașcolare, în incinta unității, după orele de curs, cu condiția ca proiectul
activității să fie înaintat conducerii școlii cu minim 5 zile lucrătoare înainte de perioada prezumată pentru
desfășurare, pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație și/sau Consiliului
Profesoral.
(3) Pe toată durata desfășurării activității organizate elevii vor fi asistați de cadre didactice din școală
(minim un cadru didactic).
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Art. 10
(1) Computerele/dispozitivele electronice puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să fie folosite de
aceștia în mod corespunzător, exclusiv pentru procesul instructiv.
(2) Este interzisă utilizarea computerelor/dispozitivelor electronice de către elevi în moduri care să pună în
pericol siguranța elevilor, a personalului școlii sau să aducă atingere numelui și imaginii școlii, elevilor și
personalului școlii.
(3) Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, ori de
a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise și sunt considerate
abateri. Costurile pentru recuperarea programului/ costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev
ori, după caz de către părinţii/ reprezentanții legali ai acestuia.
(4) Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu
referire la acesta ca nume de domeniu al unui website sau grup/utilizator.
(5) Nu este permisă utilizarea accesului la Internet de pe computerele/dispozitivele şcolii în alte scopuri
decât cele didactice.
(6) Este interzisă defăimarea numelui colegiului în spațiul public.
(7) Orice abatere de la prevederile de mai sus se sancționează, în funcţie de gravitatea faptei, de la observație
individuală, la mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte, până la retragerea
temporară sau definitivă a bursei.
Art. 11
(1) Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale, art. 272, al. (3), (4), este strict interzisă postarea
pe Internet, distribuirea publică a înregistrărilor audio-video făcute în timpul activităților didactice, fără
acordul cadrului didactic respectiv.
(2) Pentru popularizarea rezultatelor elevilor care s-au evidențiat pozitiv în activitatea școlară, la olimpiade,
concursuri, activități extrașcolare se vor realiza fotografii cu scopul de a le publica pe site-ul colegiului, pe
conturile media oficiale ale colegiului sau în presă. Părinții/reprezentanții legali ai elevilor își dau acordul în
acest sens, pe bază de semnătură, la începutul ciclului gimnazial, respectiv liceal.
Art. 12
(1) Se interzice elevilor:
să filmeze/ fotografieze în incinta şcolii atât în orele de curs, cât şi în afara lor fără acordul
direcţiunii și a persoanei filmate;
b.
să folosească numele colegiului pentru a lansa anunțuri false;
c.
să posteze pe internet comentarii jignitoare la adresa personalului și a colegilor;
d.
să eticheteze ofensator profesorii și colegii în conținuturi postate online.
(2) Orice abatere de la prevederile de mai sus se sancționează, în funcţie de gravitatea faptei, de la observație
individuală, la mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte, până la retragerea
temporară sau definitivă a bursei.
a.

Art. 13 În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs fără acordul profesorului. Elevii care părăsesc
sala de curs din motive personale şi fără acordul profesorului vor fi notaţi absenţi în catalog.
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Art. 14
(1) Elevii participanţi la etapa județeană/interjudețeană a olimpiadelor, concursurilor aprobate și finanțate
de ME sunt scutiți de frecvență timp de 5 zile lucrătoare înainte de concursul respectiv, cu condiția
recuperării materiei parcurse în termen de o săptămână de la înapoierea la cursuri.
(2) Elevii participanți la etapa națională sau internațională a olimpiadelor, concursurilor aprobate și finanțate
de ME sunt scutiți de frecvență timp de 10 zile lucrătoare înainte de concursul respectiv, cu condiția
recuperării materiei parcurse în termen de două săptămâni de la înapoierea la cursuri.
(3) Pentru a beneficia de scutire profesorul pregătitor al elevului depune o cerere adresată conducerii școlii;
după aprobare, cererea este transmisă dirigintelui clasei, care o aduce la cunoștința cadrelor didactice care
predau la clasă. În baza acestei cereri profesorii clasei vor omite trecerea absențelor pentru acei elevi, dar
elevii au obligația să recupereze materia parcursă în orele absentate.
(4) Intervalul de timp de la alineatele (1), (2) poate fi extins pe baza unei anexe la cererea profesorului
pregătitor, care să cuprindă un program de pregătire pentru competiție, propus de profesorul care
pregătește elevul. Cererea poate fi susținută și prin rezultatele elevului la competiții anterioare.
Art. 15.
(1) Elevii au obligaţia să frecventeze cu regularitate cursurile şi să participe la toate acţiunile stabilite de
şcoală.
(2) Elevii pot părăsi școala în timpul desfășurării programului școlar numai din motive bine întemeiate
dovedite cu adeverință de la cabinetul medical al școlii, permisiune scrisă (bilet de voie) de la profesorul
diriginte/profesorul de serviciu/director/director adjunct, învoire scrisă/ telefonică de la părinte/
reprezentantul legal al elevului sau confirmarea de către părinte a solicitării elevului, trimitere de la medicul
de familie pentru medicul specialist, cu confirmarea programării în ziua şi la ora respectivă. Orice astfel de
confirmare trebuie transmisă profesorului diriginte.
(3) Elevii cuprinși într-un tabel nominal aprobat de direcțiune în vederea participării la unele activități,
concursuri, competiții sportive pot, de asemenea, să părăsească școala în timpul programului școlar.
(4) Elevii majori pot părăsi perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, conform
Statutului Elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4742/2016.
(5) Elevilor învoiți le vor fi consemnate absențele în catalog, urmând ca dirigintele să motiveze aceste
absențe pe baza solicitării scrise a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/elevilor majori sau pe baza
certificatului medical prezentat în momentul întoarcerii la cursuri a elevului.
(6) Ieșirea elevilor din școală, în situațiile speciale menționate, se consemnează de personalul de pază în
registrul de la poartă.
Art. 16. Întârzierea elevilor la ore (sosirea după primele 15 minute ale orei) se consemnează în evidența
profesorului ca absență cu indicativul „î”. Primele două întârzieri, la aceeași materie, se numără ca o
absență nemotivată și se consemnează în catalogul electronic. Fiecare din următoarele întârzieri se numără
ca absențe distincte nemotivate și se consemnează direct în catalogul electronic.
Art. 17. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ şi de serviciu,
colegilor lor, atât în şcoală, cât şi în afara ei. Orice abatere care aduce prejudiciu demnității personalului
didactic/nedidactic poate reprezenta un caz de chemare în judecată conform Codului civil.
Art. 18. Elevii răspund de lucrurile personale atât în clasă, cât şi la orele care se ţin în cabinete, laboratoare
sau în sălile de gimnastică.
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Art. 19. Elevii din clasele cu profil pedagogic se vor prezenta la practica pedagogică în ţinuta stabilită la
nivelul clasei.
Art. 20. Elevii care participă la orele de limbi străine în cuplaje vor respecta graficul sălilor de clasă predat
spre aprobare direcțiunii la începutul anului școlar.
Art. 21.
(1) Elevii care nu participă la orele de religie (au cererea de renunțare depusă și înregistrată la secretariat)
vor sta pe parcursul orei respective în sala de clasă sau într-o sală pusă la dispoziție în acest scop.
(2) În cazul în care ora de religie apare în orar ca primă la ultimă oră de curs a zilei, elevii pot să nu fie
prezenți la școală în intervalul de timp aferent respectivei ore.
Art. 22. Elevii vor respecta programul stabilit de acces la secretariatul, la biroul de contabilitate şi la
biblioteca şcolii.
Art. 23. Elevii vor urmări pe site-ul școlii (http://www.cnislavici.ro/univ/ro/) sau pe platforma Microsoft
Teams orarul, planificarea sălilor de clasă, graficul diferitelor examene, ROI etc.
Art. 24. Recompensarea elevilor colegiului se va face în următoarele situaţii:
a. obţinerea de către elevi a unor rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară (de exemplu,
se acordă 3 premii și 3 mențiuni pentru mediile anuale egale sau mai mari cu 9.50, în ordine
descrescătoare);
b. elevii se disting prin comportament exemplar;
c. elevii contribuie la îmbunătăţirea activităţii şcolare desfăşurate în şcoală prin activităţile organizate la
nivelul Consiliului Şcolar al Elevilor;
d. elevii contribuie la creşterea prestigiului unităţii şcolare;
e. elevii desfăşoară activităţi de voluntariat cu rezultate remarcabile.
Art. 25. Pentru absolvenții de ciclu gimnazial și liceal, cu cea mai mare medie generală pe patru ani, a
generației lor, se acordă un premiu de onoare și titlul de „Șef de promoție”.
Art. 26. În toate activităţile şi demersurile sale, CȘE poate primi spijinul, susţinerea şi colaborarea
Asociaţiei Părinţilor și coordonatorului de proiecte și programe școlare și extrașcolare.
Art. 27. Pentru buna desfășurare a activităților inițiate și/sau coordonate de CȘE Președintele CȘE va
informa direcțiunea despre intențiile elevilor. Dacă activitatea se suprapune cu programul școlar, va fi
consultată direcțiunea colegiului, care va decide cadrul de desfășurare al acelei activități.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ȘCOALĂ
Art. 28. Elevii care au cursuri în incinta școlii se vor prezenta la școală în intervalul orar 7:30 – 8:00 și vor
evita aglomerarea de la intrarea în școală.
Art. 29. Părinții/însoțitorii care conduc elevii la școală nu vor intra în instituția de învățământ decât în
situații excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducerii școlii.
Art. 30. Elevii sunt obligaţi să aibă o ţinută vestimentară decentă, adecvată unei instituții de educație. Este
interzisă prezența la cursuri în fustă/pantaloni mai scurți cu 5 cm deasupra genunchilor și topuri deasupra
taliei.
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Art. 31. Elevii vor respecta măsurile de protecție sanitară și vor avertiza imediat profesorul diriginte sau pe
oricare alt profesor atunci când prezintă simptome (ex: febră, tuse, nas înfundat, frisoane, dureri de cap,
dureri musculare, stare de oboseală, etc).
Art. 32. Elevii cu simptome de boală nu se vor prezenta la școală, iar părinții au obligația de a anunța
unitatea de învățământ, precum și medicul de familie.
Art. 33. Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism,
dizabilități, tratament imunosupresiv) se vor prezenta la școală, cu avizul și recomandările specifice ale
medicului curant și cu acordul scris al părinților.
Art. 34. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele
de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.).
Art. 35. Elevii scutiţi de la orele de educaţie fizică au obligaţia de a asista la orele de educaţie fizică şi sport,
conform regulamentelor şcolare, schimbându-și încălţămintea (încălțăminte sport curată) și respectând
indicațiile profesorului de sport.
Art. 36. Elevii sunt obligaţi ca la începutul fiecărei ore sau pe parcursul acesteia să anunţe profesorul atunci
când au probleme de sănătate.
Art. 37. În cazul absenței de la școală pentru cel puțin 3 zile consecutive, elevul va trebui să prezinte în
momentul revenirii la școală o adeverință medicală din partea medicului de familie.
Art. 38. Elevii care intră în noul ciclu de învățământ (ex: gimnaziu – clasa a V-a, liceal – clasa a IX-a)
trebuie să prezinte o adeverință de intrare în colectivitate care poate fi eliberată de medicul de familie în
cursul primei luni de școală, dacă nu se regăsește în dosarul de înscriere.
Art. 39. Elevii își vor spăla mâinile sau le vor dezinfecta, acordând atenție igienei sanitare. Se recomandă
elevilor să dezinfecteze și obiectele pe care le folosesc frecvent.
Art. 40. În cazul în care simt nevoia să tușească sau să strănute, elevii o vor face în pliul cotului sau într-un
șervețel de unică folosință, pe care îl vor arunca imediat la coș, apoi își vor spăla mâinile cu apă și săpun sau
și le vor dezinfecta.
Art. 41. Elevii navetiști pot să își pregătească lecțiile după ore în clădirea B, parter, sala 42, dacă petrecerea
timpului până la venirea mijlocului de transport nu poate avea loc în aer liber din cauza condițiilor
meteorologice nefavorabile. Elevii trebuie să respecte aceleași reguli sanitare.
Art. 42.
(1) Platforma online folosită cu predilecție de elevii și cadrele didactice din Colegiul Național „Ioan
Slavici” Satu Mare este Microsoft Teams. Elevii o vor instala pe dispozitivele lor personale și o vor accesa
folosind datele de conectare primite de la profesorul diriginte.
(2) Elevii vor îndeplini la timp sarcinile de lucru postate de cadrele didactice pe platforma Microsoft Teams,
în canalul aferent disciplinelor școlare.
Art. 43. Elevii nu vor comunica altor persoane datele personale de conectare pe platforma Microsoft Teams
și pe platforma catalogului electronic și nu se vor conecta cu datele altor elevi sau cadre didactice pe aceste
platforme. Utilizarea altor date decât cele personale în vederea conectării la aceste platforme este considerată
abatere disciplinară și se sancționează, în funcţie de gravitatea faptei, de la observație individuală, la
mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte, până la retragerea temporară sau
definitivă a bursei.
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PREVEDERI CARE SE IMPLEMENTEAZĂ ÎN CAZUL IMPUNERII UNOR RESTRICȚII
SANITARE
Art. 44. Distanța fizică trebuie păstrată la cel puțin 1 metru în interior, cu obligația purtării măștii.
Art. 45. Atât elevii, cât și personalul didactic și nedidactic vor purta mască (se recomandă masca sanitară) în
toate spațiile închise, dar și în aer liber, dacă nu se poate respecta distanța de 1 m. Masca trebuie purtată
astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura. Este recomandat ca o mască să nu fie folosită mai mult de 3
ore. Masca este individuală și nu se oferă propria mască utilizată să fie purtată de o altă persoană. Se
păstrează distanța de minimum 1 metru față de o altă persoană în interiorul clădirilor.
Art. 46. La intrarea în sala de clasă, elevii își vor dezinfecta mâinile și vor ocupa locul în bancă care le este
alocat încă de la începutul anului școlar de către profesorul diriginte.
Art. 47. În sala de clasă, trebuie menținută distanța atât față de colegi, cât și față de profesori, în timpul
orelor, în pauze sau în momentul sosirii/plecării de la cursuri.
Art. 48. În cazul orelor de educație fizică vor fi evitate acele activități care presupun contactul direct între
elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipă cu mingea).
Art. 49. În sala de clasă, elevii vor respecta grupa din care fac parte și se vor așeza întotdeauna
în aceeași bancă. Nu vor atinge obiectele colegilor, scaunele și băncile ocupate de aceștia. Elevii se vor
dezinfecta de fiecare dată după ce ating obiecte sau suprafețe comune (ex: cretă/marker, burete, tablă). Elevii
vor avea grijă unde își așază ghiozdanul astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare.
Art. 50. În sălile dotate cu tablă albă, este recomandat ca fiecare elev să aibă propriul marker și să scrie doar
cu acesta, iar în clasele cu tablă clasică, elevii își vor dezinfecta mâinile după folosirea bucăților de cretă și a
buretelui.
Art. 51. Circulația elevilor pe coridoarele școlii se va face cu respectarea distanțării fizice față de alte
persoane aflate pe coridor și pe drumul cel mai scurt (se recomandă a se studia și a se cunoaște planul de
evacuare în caz de incendiu pentru fiecare clasă).

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DESFĂȘURATĂ ON-LINE
Art. 52. În anumite condiții specifice, reglementate la nivelul colegiului prin Hotărârea Consiliului de
Administrație sau la nivel național, prin Ordin de Ministru, anumite categorii de elevi pot desfășura
activitatea didactică, pe durată determinată, în regim on-line.
Art. 53. Elevii care vor derula orele online, de acasă, vor respecta programul școlar întocmai ca elevii aflați
la școală (vor participa activ, în timp real la orele de curs și vor respecta durata pauzelor). Prezența la
cursurile online este obligatorie, iar absențele se vor marca în catalogul electronic.
Art. 54. În timpul orelor de curs, este recomandat ca elevii să aibă camera video pornită și vor activa
microfonul ori de câte ori sunt solicitați sau doresc să intervină.
Art. 55. Pe durata orelor online, elevii vor avea un comportament (atitudine, limbaj) adecvat și o ținută
vestimentară decentă. Aceștia nu vor avea alte preocupări în afara celor școlare.
Art. 56. Elevii vor îndeplini toate sarcinile și îndatoririle școlare la timp (efectuarea temelor și încărcarea lor
pe platforma Microsoft Teams, pregătirea lecțiilor, accesarea manualelor digitale și a resurselor indicate de
profesori etc.) pe durata desfășurării orelor online.
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