COLEGIUL NAŢIONAL "GEORGE BARIŢIU"
CLUJ – NAPOCA, Str. Emil ISAC, Nr. 10, 400023
TEL/FAX +04 0264 592950; +04 0264 591198

e-mail: cn_gbaritiu@yahoo.com

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
PENTRU ELEVI

Prezentul regulament, constituit pe baza prevederilor noii Legi a
învăţământului românesc, a Statutul personalului didactic şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de
M.Ed.C. în 2005, reflectă necesitatea de a conferi şcolii adevărata sa valoare şi
menire. Acest lucru este posibil prin conştientizarea obligaţiilor, democratizarea
relaţiilor, respectarea şi aplicarea practică a tuturor actelor normative elaborate de
MEC precum şi a prezentului Regulament de ordine interioară.
ORGANIZAREA PROGRAMULUI ZILNIC
1. Asigurarea ordinii.
- elevii au obligaţia de a frecventa cursurile şi de a participa la toate
activităţile curriculare şi extracurriculare din programul şcolii;
- constatarea prezenţei elevilor se face la fiecare oră de către profesori, care
consemnează în catalog absenţele;
- accesul elevilor în incinta şcolii se face până la ora 8:00 pe cele două intrări
din curte, pe baza carnetului de elev;
- sunt strict interzise atitudinile antisociale: bătaia, furtul din clase sau din
sala de sport, tulburarea ordinii, deranjarea orelor şi provocarea de
disfuncţii în programul şcolar;
- se interzice expunerea elevilor în cadrul ferestrelor, cât şi dialogul cu
persoane de pe stradă şi aruncarea unor obiecte în stradă;
- se interzice trecerea elevilor din corpul I în corpul II al clădirii, pe coridorul
din faţa sălii profesorale;
- pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a programului, vor face în
permanenţă de serviciu 2 elevi care au sarcini precise (vezi sarcinile elevilor
de serviciu);
- motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte:
- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de
familie, contrasemnate de medicul şcolii;
- adeverinţă sau certificat medical, eliberate de unitate sanitară, în cazul în
care elevul a fost internat în spital;
- cererea părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 4 zile
pe semestru;
- motivarea absenţelor se face de către diriginte după consultarea
părinţilor;

actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în
maximum 7 zile de la reluarea activităţii şi vor fi păstrate de către
diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Motivările eliberate de medicul
de familie vor fi contrasemnate de medicul şcolii;
- la peste 50 de absente, parintele sau tutorele legal, prezinta personal
dirigintelui actele pentru motivarea absentelor;
- elevii nu au acces direct la catalogul clasei; informarea lor asupra notelor
şi absenţelor se face de către dirigintele clasei.
-

2. Drepturile elevilor.
- elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea lor de
elev;
- nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza
demnitatea sau personalitatea elevilor;
- elevii au dreptul de a se constitui în Consiliul elevilor, format din liderii
elevilor din fiecare clasă; Consiliul elevilor funcţionează în baza unui
regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ; Consiliul
elevilor îşi desemnează reprezentantul, un elev din clasele IX–XII, care
participă la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii.
- elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului
didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de
evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt
considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa
directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va
desemna o comisie, formată din profesori de specialitate care nu predau la
clasa respectivă. Decizia comisiei de specialitate are titlu definitiv şi
incontestabil.
- elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit;
- elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi
financiar pentru studii, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu
precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la
învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie
materială precară;
- şcoala pune gratuit la dispoziţia elevilor baza materială şi baza sportivă
pentru pregătirea organizată a elevilor;
- elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită;
- elevii au dreptul, după caz, la bilete cu preţ redus la spectacole, muzee,
manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului
de elev, vizat la zi;
- elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi
în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se
organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de
directorul şcolii; exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât
acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o
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societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice,
pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile
altora. În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală
contravine principiilor susmenţionate, directorul şcolii poate suspenda sau
interzice desfăşurarea acestor activităţi.
- elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense,
pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare,
precum şi pentru atitudine civică exemplară.

3. Îndatoririle elevilor.
- să cunoască şi să respecte regulamentul elevilor şi cel de ordine interioară;
- să cunoască şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de
prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, normele
de protecţie a mediului;
- să respecte programul zilnic de activitate (la lecţii şi la alte acţiuni);
- să dovedească prin comportarea la lecţii şi alte acţiuni dorinţă de studiu şi
de afirmare;
- să se poarte decent, cuviincios şi disciplinat, atât în şcoală cât şi în afara
şcolii; să nu folosească expresii triviale, vulgare, jignitoare;
- să ţină la demnitatea de elev, să contribuie la păstrarea şi sporirea onoarei
clasei şi a liceului;
- să respecte întreg personalul liceului;
- să aibă o purtare colegială faţă de ceilalţi elevi;
- să păstreze bunurile şcolii, interzicându-se şi pedepsindu-se degradarea
acestora; elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii (clasei) vor plăti
toate lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care nu se cunoaşte
vinovatul, răspunderea materială revine clasei.
- să nu introducă persoane străine şi nici elevi străini în perimetrul şcolii; să
nu-şi fixeze întâlniri cu persoane străine în incinta şcolii;
- să aibă o ţinută exterioară decentă; e preferabil ca băieţii să vină cu sacou şi
cravată, să aibă o tunsoare adecvată, să nu poarte cercei; fetele să aibă
pantalon sau fustă decentă (nu se acceptă fustele mini şi bluzele
transparente), nu se acceptă machiajul strident şi prostul gust.
- sunt strict interzise fumatul, deţinerea şi/sau consumul de băuturi alcoolice
sau droguri în perimetrul şcolii; încălcarea acestei reguli se pedepseşte, în
funcţie de gravitatea faptei dupa cum urmeaza:
*profesorii de serviciu consemneaza in procesul verbal numele si clasa
elevilor si anunta dirigintii acestora
*dirigintii contabilizeaza situatiile si inainteaza constatarile comisiei de
disciplina care se intruneste ori de cate ori este nevoie
*la prima abatere elevii vor fi sanctionati cu mustrare verbala
*la a doua abatere vor fi convocati parintii elevilor si elevii vor fi
sanctionati cu mustrare scrisa care atrage si scaderea notei la purtare cu un
punct
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-

-

*pentru recidive nota la purtare va fi scazuta cu mai multe puncte in functie
de gravitatea faptei
elevii sunt datori să aibă carnet de elev pe care trebuie să-l prezinte ori de
câte ori le este cerut;
elevii nu au voie să iasă din perimetrul şcolii în timpul pauzelor sau în
timpul orelor; în cazul unor situaţii deosebite, elevii vor părăsi şcoala numai
pe baza aprobării date de diriginte, profesor de serviciu sau unul din
directorii şcolii;
carnetele de alocaţii se adună pe clase şi se duc la ştampilat o dată pe lună;
elevii au obligaţia să respecte programul de lucru al secretariatului (orele 11
- 14 pentru elevi) şi al bibliotecii (în fiecare pauză);

-

Este strict interzis ca elevii:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi
matricole si sa atinga cataloagele;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea
naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează
desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la
cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara
acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de
noroc;
g) 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;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor
şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale
explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament
faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
m) să desfăşoare activităţi cu caracter politic;
n) să folosească în cadrul instituţiei de învăţământ (clădire şi curte), a
aparatelor de înregistrare video şi audio (telefon, mp3, reportofon, etc.),
fără acordul directorului şcolii şi cu excepţia situaţiilor oficiale, a
manifestărilor culturale.
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Abaterea va fi aspru sancţionată în Consiliul Profesoral, avându-se în
vedere prejudiciul de imagine ce poate fi adus şcolii.
4. Recompense acordate elevilor
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa
consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor
deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de
agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de
profil din ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul şcolii,
la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00;
pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi
extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute prin decizia Consiliului de
Administraţie sau a Consiliului Profesoral.
5. Sancţiuni aplicate elevilor.
Elevii care săvârşesc abateri de la normele legale, nu respectă îndatoririle
prevăzute în regulament, manifestă dezinteres faţă de învăţătură şi încalcă disciplina
şcolară, absentează nemotivat de la ore, comit fapte sau au manifestări care contravin
principiilor etice vor fi sancţionaţi.
Şcoala poate aplica elevilor, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite,
următoarele sancţiuni disciplinare:
- a). observaţia individuală
- b). observaţia şi mustrarea în faţa colectivului clasei
- c). mustrarea în faţa colectivului şcolii
- d). mustrare scrisă în faţa Consiliului profesoral
- e). retragerea temporară a bursei de şcolarizare (unde este cazul)
- f). retragerea defintivă a bursei de şcolarizare (unde este cazul)
- g). eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3 până la 5 zile
- h). mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă
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Sancţiunile prevăzuţe la literele c), d), e), f), g), h) sunt însoţite de scăderea
notei la purtare; se consemnează în registrul de procese verbale al Consiliului
profesoral; documentul se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către
dirigintele clasei.
Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancţiunea menţionată la art. c) - h) dă dovadă
de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni, prevederea
privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este
decisă de cel care a aplicat sancţiunea (diriginte, Consiliul clasei, director sau
Consiliul profesoral).
- i). scăderea notei la purtare (pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar)
se face la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de
studiu, sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o
disciplină.
- j). preavizul de exmatriculare (se aplică elevilor din învăţământul liceal);
sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; preavizul scris se
întocmeşte de diriginte pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore
la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură
disciplină, cumulate pe an şcolar (sau pe semestru); comunicarea se
înmânează personal părinţilor de dirigintele clasei, sub semnătură de luare
la cunoştinţă.
- k). exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate
de învăţământ, în acelaşi an de studiu (se aplică elevilor din învăţământul
liceal care comit abateri grave); sancţiunea se aplică şi pentru un număr de
cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin
30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe an
şcolar; sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, se
aprobă în Consiliul profesoral şi este condiţionată în prealabil de emiterea
preavizului de exmatriculare; se consemnează în registrul de procese
verbale al Consiliului profesoral şi comunicarea se înmânează personal
părinţilor , sub semnătură, de dirigintele clasei.
- l). exmatricularea din şcoală fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate
şcolară (se aplică elevilor din învăţământul liceal care comit abateri grave
apreciate ca atare de Consiliul profesoral); sancţiunea este însoţită de
scăderea notei la purtare sub 6,00, se consemnează în registrul de procese
verbale al Consiliului profesoral şi comunicarea se înmânează personal
părinţilor , sub semnătură.
- m). exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere
pentru o perioadă de timp sau pentru totdeauna (se aplică elevilor din
învăţământul liceal); aplicarea sancţiunii şi durata ei se face de către MEC,
la propunerea motivată a Consiliului profesoral.
- n). elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ vor plăti
toate lucrările necesare reparaţiilor sau vor suporta toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate, aplicându-li-se corespunzător sancţiunile
de la literele a) - m).
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Elevii care sunt surprinşi copiind în timpul tezelor şi al celorlalte lucrări scrise
sunt notaţi cu nota 1 (unu) la disciplina respectivă, fără scăderea notei la purtare.
Elevii dovediţi că au plagiat lucrări de atestat, comunicări ştiinţifice sau alte
forme de expresie profesională vor fi sancţionaţi cu eliminarea din concurs.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară pentru Elevi a fost adoptat în
Consiliul Profesoral şi a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administraţie al
Colegiului Naţional “G. Bariţiu”.
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