-EXTRAS REGULAMENTUL INTERN Titlul V Elevii
Art.48. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cur surilor şi prin
participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare organizate.
Art. 49. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt
consideraţi absenţi la ora respectivă.
Art.50. În cazuri bine motivate elevii care întâr zie pot cere permisiunea
cadrului didactic să asiste la oră, a cesta putând motiva absenţa respectivă la
sfârşitul orei.
Art.51. Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală clasă, laborator, şcoală) în
timpul orelor de curs se realizează numai în cazuri de forţ ă majoră cu aprobarea
cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte.
Art.52. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau
alte cauze de forţă majoră dovedit e cu acte legale sunt motivate, conform
procedurii specifice.
Art.53 Motivarea absenţelor se efectuează de către diriginte pe baza
următoarelor acte:
 adeverinţe eliberate de medicul cabinetului liceului, medicul de familie sau
medicul specialist -ambele vizate de medicul cabinetului liceului;
 adeverinţă sau certific at medical eliberat în cazul în care elevul a fost
internat în spital - vizat de medicul cabinetului liceului;
 cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite
(cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea d irigintelui, ,
imediat după efectuarea absenţelor) - cu respectarea reglemen, MECŞ,
(1)adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi
parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul.
(2) motivarea absenţelor se realizează după consultarea părinţilor. În
cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar
elevul în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare.
(3)Motivarea absenţelor se realizează de profesorul diriginte în ma xim 7
zile de la reluarea activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe
tot parcursul anului şcolar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în
termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor.

Art.54. Pentru elevii apţi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel
judeţean, naţional, inte rnaţional, organizate în concursurilor, directorul liceului
poate aproba motivarea absenţelor, cu co ndiţia asumării de aceştia a
responsabilităţii de recuperare a materi ei.
Art.55. În vederea pregătirii intensive, elevii calificaţi la faza judeţeană şi
naţională ale olimpiadelor şcolare pot fi scutiţi de f recvenţă cu acordul
Consiliului clasei şi al Consiliului de administraţie ,
(1) profesorul coordonator asigură programul d e pregătire suplimentară,
(2) elevii au obligaţia de a recupera individual materia parcursă la toate
disciplinele.
(3)elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare nu
vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri.
V.1 Drepturile elevilor
Art.56. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuni versitar.
Art.57. Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de meri t Comisia de
burse va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc
îndeplinite şi actele necesare, conform metodologiei specifice .
(1) Profesorii d iriginţi vor comunica aceste condiţii elevilor,
(2) Elevii care îndeplinesc condiţiile de b ursă vor depune cerere însoţită
de actele corespunzătoare la secretariat (unde vor fi înregistrate
individual) în termen ul anunţat .
(3) Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă
Consiliului de administraţie . Cererile nedepuse în ter men sau
neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de
Comisia de burse.
Art.58 Elevii liceului au dreptul să utilizeze întreaga bază materială a
liceului.
(1) Elevii pot beneficia de cazarea la căminul liceului şi pot lua masa la
cantina liceului.Condiţiile de desfăşurare a activităţii căminului şi
cantinei liceului sunt prevăzute în ANEXA 1 -Regulamentul de
desfăşurare a activităţii căminului şi cantinei liceului .

(2) Elevii au acces la biblioteca liceului. Condiţiile de desfăşurare a
activităţii bibliotecii se regăsesc în ANEXA 2-Regulamentul de
desfăşurare a activităţii bibliotecii liceului.
Art.59. Elevii au dreptul să se transfere de la alt liceu / şcoală la liceul
nostru în conformitate cu prevederile Legii învăţământului şi a le
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar cu respectarea următoarelor condiţii :
1. pentru gimnaziu: de regulă în perioada vacanţelor (intersemestrială şi
anuală).
2. pentru liceu: de regulă în perioada vacanţelor, condiţionat d e promovarea
examenului de diferenţă /testare (specificat la punctele 4 şi 5);
3. cu respectarea condiţiilor impuse de nivelu l de studiu al limbilor străine ;
4. promovarea examenelor de testare la disciplinele matematică şi
informatică, pentru acelaşi profil ;
5. promovarea examenelor de diferenţă la fiecare disciplină de învăţământ cu
programa diferită de cea a profilului liceului - pentru transferul de la alt
profil;
6. în urma transferului, părinţii vor contribui la îmbunătăţirea bazei
materiale a liceului cu donaţii egale cu echivalentul în lei a 200 euro, în
contul Asociaţiei părinţi – profesori a liceului. Excepţie pot constitui
elevii premiaţi la etapele judeţene şi naţionale,internaţionale ale
concursurilor şcolare sau cazurile sociale ;
7. Consiliul de administraţie aprobă transferul de la o clasă la alta în cadrul
liceului, cu propunerea unei sponsorizări din partea părinţilor egală cu
echivalentul în lei a minimum 50 euro;
8. în cazul existenţei mai multor cereri, priorităţile vor fi legate de media la
disciplinele sp ecifice profilului, media de absolvire a ultimei clase, având
prioritate elevii care au absolvit gimnaziul liceului nostru:
Art 60 Consiliul şcolar al elevilor liceului funcţionează conform
reglememntărilor specifice (MECŞ; ISJ)
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului şcolar al
elevilor liceului se regăseşte în ANEXA 3.
Art.61.Liceul garantează libertatea de reuniune a elevilor conform
Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi Regulamentul ui de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar .
(1) Elevii au dreptul de a propune şi derula
educaţionale organizându -se într-un grup de iniţiativă.

activităţi /proiecte

(2) Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptă mâni
înainte) care conţine infor maţiile:

componenţa grupului (nume, prenume, clasa)
conducătorul activităţii -profesorul coordonator
data desfăşurării
locul desfăşurării acţiunii
garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor
angajamentul de a respecta prev ederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului
regulament.
(2)Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va
desemna un membru al consiliului elevilor care răspunde de acţiunea respectivă.
Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat ul liceului .
V.2 Responsabilităţile elevilor
Art.62. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie
pentru fiecare elev.
Art.63. Elevii au obligaţia să respecte preveder ile prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, la care se adaugă următoarele obligaţii :
1. pe teritoriul liceului elevii sunt obligaţi să poarte uniforma liceului; la
anumite activităţi extraşcolare reprezentative/ precizate elevii sunt obligaţi
să poarte ţinuta de gală.
2. în incinta liceului şi în afara lui elevilor le este interzis fumatul ,
consumul de băuturi alcoolice, droguri, substanţe etnobotanice sau care le
periclitează sănătatea şi integritatea
3. în incinta liceului elevilor le este interzis fumatul şi comportamentul
agresiv sau indecent; elevii care nu respectă această decizie vor fi
sancţionaţi şi cu contribuţie financiară de sponsorizare a activităţilor
extraşcolare echivalentă valorii de 5 euro.
4. elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul din
poziţia în picioare, aco rdarea priorităţii de trecere, etc ) profesorilor,
personalului şcolii, elevilor mai mari ;
5. elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev viz at şi a-l
prezenta la cererea profesorilor.
6. elevii au obligaţia de a purta ecusonul la loc vizibil; accesul zilnic la
cursuri se va realiza pe baza ecusonului şi a uniformei,
7. elevii nu au voie sa părăsească in timpul programului curtea scolii , decât
în cazuri excepţionale, cu aprobare din partea profesorului diriginte,
avizată de conducerea liceului;

8. elevii vor avea o ţinuta decenta (fără bluze prea decoltate sau transparente, bustiere,
machiaj excesiv, cu fuste cu o lungime decenta, nu vor purta pantaloni cu talia prea
joasa, astfel încât sa nu-si expună lenjeria intima, nu sunt permişi pantalonii scurţi)
9. este interzis piercing-ul .
10. sunt interzise: purtarea unor obiecte vestimentare care conţin mesaje sataniste, erotice,
antisociale, etc.; machiajele excesive, vopsirea părului în culori stridente, precum şi
purtarea unor bijuterii inadecvate.
11.elevii nu vor avea acces pe holul cancelariei fără a fi solicitaţi de
profesor,
12. elevii sunt obligaţi să-şi îndeplinească atribuţiile de elev de serviciu (cf
art. 22), în ziua în care este programat ,
13.este interzisă orice manifestare care der anjează desfăşurarea orelor
(telefoane mobile deschise, convor birile telefonice, filmările fără acordul
cadrelor did actice,alte dispozitive audio -video,etc);
14.elevilor nu le este permis accesul cu autoturismul in curtea liceului
15.este interzis să introducă şi/sau să realizeazăă uz de orice obiect
contondent (de ex. Kendama , etc) sau orice obiect care poate să afecteze
integritatea fizică sau pshică a unui elev sau angajat al şcolii;
16.Pe teritoriul liceului nu se asigură securitatea telefoanelor mobile sau a
altor obiecte personale ale elevilor decât în cazul în care acest ea au fost
predate unor salariaţi ai liceului spre p ăstrare.
V.3 Sancţiuni aplicate elevilor
Art.64. Sancţiunile aplicabile elevilor sunt cele prevăzute de Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ,la care se
adaugă cele precizate în acest regulament.
(1) Orice abater e va fi analizată de comisia de disciplină elevi(care derulează
cercetarea conform procedurii şi o finalizează cu un raport ce conţine şi
propunerea de sancţiune)
(2) Sancţiunile sunt decise de către Consiliul profesoral .
(3) Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare,
conform deciziei Consiliului profesoral .
Art.65 Este sancţionat orice comportament care nu respectă îndatoririle
elevilor sau care afectează integritatea unor elevi/angajaţi ai liceului sau
produce distrugeri de orie fe l, la care se adaugă:
1. actele de violenta, ameninţările si hărţuielile ,
2. perturbarea orelor, violenţa verbală , adresarea de mesaje agresive sau
obscene direct sau prin intermediul telefonului mobil sau al computerului.
3. distrugerea / furtul componentelor calculatoarelor, a perifericelor
(imprimante, scanner, etc.); în ac est caz se dispune sancţionarea şi
recuperarea prejudiciului;
4. distrugerea reţelei de calculatoare sau furtul unor componente (prize,
cabluri de legătura intre calculatoare, hubur i, switches, etc.) ;

5. distrugerea/furtul prizelor de reţea electrica,
6. modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresa a
profesorilor, virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau
cd-uri proprii sau prin navigare pe inter net fără acordul profesorului,
accesarea de pe calculatoarele scolii a site -urilor porno sau a altor site -uri
cu conţinut obscen sau care promovează violenta, consumul de droguri,
alcool, etc..
Art.66 În cazul în care nu se pot identific a persoanele care au prejudiciat
şcoala, întreaga clasă (respectiv clasele) care studiază în sala(zona) respectivă
contribuie la recuperarea pagubei produse.
Art.67. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 -5 zile constă în înlocuirea
activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip
de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ( în sala de
lectură, în sala de mese, etc). Activitatea pe care o desfăşoară elevul este
stabilită de către directoru l adjunct şi monitorizată de un angajat al liceului.
Art.68. Elevii sanctionati şi care pe parcursul semestrului desfăşoară
activităţi cu caracter educativ / participă şi coordonează proiecte educative ,
fără a mai comite alte abateri până la sfărşitul seme strului , pot fi repuşi în
discuţia Consiliului profesoral care, pe baza un ui raport scris al dirigintelui,
vizat de responsabilul comisiei diriginţilor poate reveni asupra deciziei de
sancţionare
Art.69. Profesorii diriginţi vor informa în scris familia ş i vor stabili pe cale
amiabilă modul de finalizare a sancţunii în interesul instituţiei , precum şi
graficul recuperării pagubelor.
(1)
Profesorul dirigintele are obligaţi a de a consemna sancţiunile în Registrul
de sancţiuni al liceului specificând motivele sancţionării, data acordării
sancţiunii, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii.
(2)
Sancţiunile vor fi consemnate în catalogul clasei şi în registrul matricol
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
Art.70. (1) Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se realizează de
către profesorul diriginte al clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul
tip este redactat în 3 exemplare: unul la secretariat, unul la diriginte şi unul
părintelui.

(2) Toate sancţiunile aplicate elevilor presupun elaborarea următoarelor
documente justificative:
-

notă eplicativă a elevului;
document de luare la cunoştinţă a tipului de sancţiune aplicat cu data şi semnătura celui
sancţionat şi semnătura părintelui/reprezentantului legal al părintelui celui sancţionat (sau
confirmarea de primire, pentru cazurile de imposibilitate a prezentării părinţilor la sediul
liceului) .

