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REGULAMENTUL INTERN
pentru anul ºcolar
2015 – 2016

ARGUMENT
Orice persoana care activeaza în cadrul Liceului Teoretic “Bocskai István”
responsabila cu instruirea ºi educaþia, alãturi de elevii înscriºi aici, are datoria moralã ºi
profesionalã de a cunoaºte, de a respecta ºi de a aplica prevederile prezentului Regulament de
ordine interioara precum ºi prevederile Codului de conduitã eticã.
Scopul prezentului Regulament de ordine interioarã este de a compatibiliza Regulamentul de
Organizare ºi Funcþionare a Unitãþilor de Învaþamânt Preuniversitar cu prevederile specifice,
valorile promovate ºi tradiþia Liceului Teoretic “Bocskai István”.
Codul de conduitã etica este aplicabil tuturor persoanelor care, în conformitate cu prevederile
"Statutului personalului didactic" din Legea Educaþiei Naþionale 1/2011, îndeplinesc funcþia
de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat,
precum si funcþii de conducere, de îndrumare si control în cadrul unitãþilor/instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar, în inspectoratele ºcolare si casele corpului didactic.
Codul de conduita etica funcþioneazã atât ca un contract moral între parinþi/tutori legali, elevi,
comunitatea locala ºi diferitele categorii de personal din sistemul de învãþãmânt preuniversitar
responsabile cu instruirea si educaþia, cât ºi ca un sistem de standarde de conduitã colegialã
capabile sã contribuie la coeziunea instituþionalã ºi a grupurilor de persoane implicate în
activitatea educaþionalã, prin formarea si menþinerea unui climat bazat pe cooperare ºi
competiþie dupã reguli corecte.
Respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioara ºi a Codului de conduitã
etica reprezinta o garanþie a creºterii calitãþii activitãþii instructiv educative si prestigiului
Liceului Teoretic “Bocskai István”
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CAPITOLUL I, DISPOZITII GENERALE
♦ Art. 1. Prezentul regulament conþine norme ºi reguli privind organizarea ºi funcþioneazã
instituþiei în conformitate cu Legea Învãþãmântului nr. 1/ 2011, Ordin Nr. 4925/
08.09.2005, cu privire la Regulamentul de Organizare ºi funcþionare a unitaþilor de
învãþãmânt preuniversitar, a Ordinului Ministrului nr. 4106/ 11/06/2010, privind
modificarea art. Nr. 64 prin completarea alin. e), Art. 81. alin 5, precum ºi a Ordinului
Ministrului nr. 4714 / 28 / 08 / 2010 privind modificarea art. 33 din ROFUIP, ºi
Regulamentul Cadru de Ordine Interioara, elaborat potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul
Comun al M.A.P. nr. 4703, M.I. nr. 349 ºi M.E.C. nr. 5016 din 20. 11. 2002.
♦ Art. 2. Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru toþi angajaþii ºcolii:
directori, profesori, personal didactic auxiliar ºi nedidactic, elevi, parinþi ºi toate
persoanele care vin în contact cu ºcoala.
♦ Art. 3. Regulamentul intern se revizuieºte anual ºi se pune în concordanþã cu
documentele legislative emise de forurile ierarhic superioare.

CAPITOLUL II, ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT
♦ Art. 3. Liceul Teoretic. Bocskai Istvan funcþioneazã conform Legii nr. 1/2011 a
educaþiei naþionale, in forma de învãþãmânt zi ºi postliceal.
♦ Art. 4. La înscrierea in clasa a IX - a se asigura continuitatea studiului limbilor straine
în funcþie de oferta educaþionalã a unitãþii de învãþãmânt . Directorul unitãþii de învãþãmânt
poate aproba, la solicitarea pãrinþilor ºi cu acordul elevilor, inversarea ordinii de studiere
a celor doua limbi strãine sau chiar schimbarea lor.
♦ Art. 5. Clasele aprobate prin planul de ºcolarizare se constituie în funcþie de oferta
educaþionalã a unitãþii de învãþãmânt ºi de criteriile stabilite la începutul anului çcolar.
♦ Art. 6. In unitatea de învãþãmânt cursurile se desfãºoarã astfel: Clasele: a IX– a, a XIIa, funcþioneazã între 7:30 - 15:00; cu pauza de 10 minute la 10:50 este pauza mare de 20
minute
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♦ Art. 7. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar ºi nedidactic
1. Personalul didactic auxiliar îºi desfaºoarã de regulã programul între orele 7.30-15.30.
Pentru bibliotecar se va stabili cel puþin o zi pe sãptãmâna cu program dupa amiaza,
astfel încât sa fie asigurat accesul la biblioteca pentru cursanþii de la învãþãmântul
postliceal.
2. Serviciul de secretariat ºi contabilitate îºi desfãºoarã „programul cu elevii” zilnic în
pauza mare între orele 10.50-11.10;
3. Personalul de pazã, responsabilul pentrucentrala termica, îngrijire ºi întreþinere
lucreazã conform graficului stabilit de serviciul administrativ;
4. Fiecare angajat este obligat sã-ºi cunoascã atribuþiile ce îi revin ca salariat în
învãþãmânt în conformitate cu fiºa postului, procedurile de activitate ºi legislaþia în
vigoare.
♦ Art. 8. Accesul ºi circulaþia elevilor
Elevii liceului ºi întregul personal angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) au
obligaþia de a purta ecusonul, pe tot parcursul activitãþilor desfãºurate în ºcoala ºi în afara
acesteia atunci când participã la activitãþi cu elevii ºi când reprezintã ºcoala.
Pentru siguranþa elevilor, intrarea în ºcoalã se va face pe baza carnetul de elev, iar
plecarea din ºcoalã în timpul programului dupa ora 13 se va face doar cu bilet de voie
semnat de dirigintele clasei sau profesorul de serviciu. Orice altã iniþiativã a elevilor de
pãrãsire a ºcolii nu este admisã fãrã pãrinte.
Elevii care întârzie de la cursuri datorita întârzierii mijloacelor de transport în comun pot
fi lãsaþi sa intre la ore, motivarea o face profesorul cu care sa þinut ora, cu semnul
întârziat.
În timpul pauzelor, pâna ce soseºte profesorul de serviciu la poarta, poarta este încuiatã
de personalul de serviciu / întreþinere.
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CAPITOLUL III, PERSONALUL DIDACTIC
♦ Art. 9. Cadrele didactice reprezintã principala resursa umana dupã elevi în procesul
educaþiei.
Personalul didactic de predare ºi didactic auxiliar rãspunde disciplinar pentru încãlcarea
îndatoririlor ce le revin potrivit Contractului individual de muncã, precum ºi pentru
încãlcarea normelor care aduc atingere interesului învãþãmântului ºi prestigiului instituþiei
pentru:
Absenþe nemotivate repetate de la ore, accesul în institute sub influenþa
bauturilor alcoolice sau a drogurilor, comportament agresiv faþã de colegi,
de restul personalului ºi faþã de elevi;
declaraþii publice ce se refera la fapte neprobate, referitoare la personalul
unitãþii ºcolare.
Sancþiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la Art. 13. (a), in
raport cu gravitatea abaterilor, sunt cele prevazute la Art. 280 din Legea nr. l/ 2011,
capitolul privind Statutul personalului didactic, cu respectarea procedurilor elaborate de
conducerea ºcolii.
Participarea la ºedinþele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate
cadrele didactice, indiferent de norma didactica a angajatului, absenþele nemotivate la
aceste ºedinþe se considera abateri disciplinare. Acestea se consemneaza in procesulverbal al ºedinþei ºi constituie criteriu de evaluare anuala.
Efectuarea serviciului pe ºcoala, conform planificarii, este obligatorie, directorul
ºcolii fiind singurul care aproba excepþiile, in funcþie de interesele majore ale ºcolii sau
ale organelor ierarhic superioare.
Participarea la activitaþile educative, cuprinse in planul de activitate al ºcolii sau
al Inspectoratului ºcolar este obligate ºi este cuprinsa in norma didactica, la fel ºi examene
finale.
Încheierea situaþiilor ºcolare la sfârºitul semestrelor sau anuale constituie sarcinã
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obligatorie, pentru fiecare cadru didactic de predare, aceasta fiind consideratã o finalitate
importanta in demersul didactic.
♦ Art. 10. Cadrele didactice vor manifesta loialitatea faþã de politica ºcolii ºi vor acþiona
pentru promovarea imaginii ºcolii in comunitatea localã. Cadrele didactice vor avea o
þinutã decentã ºi un comportament adecvat calitãþii de dascãl.
FUMATUL ESTE INTERZIS ÎN ªCOALA . Pentru profesori exista o locaþie separatã.
♦ Art. 11. Cadrele didactice vor prezenta la sfârºitul fiecarui semestru un raport de
activitate precum ºi fiºa de autoevaluare la sfârºitul anului ºcolar, in vederea obþinerii
calificativului anual. Cadrele didactice care organizeaza activitaþii extra curriculare vor
prezenta spre aprobare un plan de activitate. Activitãþile extracurriculare sunt trecute în
caietul de evidenþa extracurricularã. Activitãþile extra curriculare se vor organiza in afara
programului ºcolar cu avizul conducerii liceului.
♦ Art. 12. Dirigintele îºi proiecteazã ºi îºi desfãºoarã activitatea potrivit sarcinilor
prevazute de planul anual al unitãþii de învãþãmânt ºi în acord cu particularitãþile
educaþionale ale clasei respective.
Dirigintele întocmeºte, dupã consultarea profesorilor clasei, a pãrinþilor ºi a elevilor,
planificarea semestrialã ºi anualã care va cuprinde componentele activitãþii educative, în
acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum ºi cu programa elaboratã
de Ministerul Educaþiei, Cercetarii ªtiinþifice.
Diriginþii se propun de cãtre directorul ºcolii ºi se aproba in C.A., cu respectarea
urmatoarelor cerinþe aprobate de membrii C.A. din Liceului Teoretic Bocskai Istvan :
•

solicitarea în scris a cadrului didactic, care doreºte sa fie diriginte;

•

sã aibã cel puþin definitivatul în învãþãmânt;

•

sa fie apreciat de colectivul de cadre didactice, de pãrinþi ºi elevi, precum ºi de
conducerea ºcolii;
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CRITERII PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU FOST DIRIGINÞI

I

SOLICITÃ ÎN CONTINUARE ACEASTÃ FUNCTIE EDUCATIVÃ:
•

sã fi dovedit competenþe manageriale la clasa unde au fost diriginte;

•

sã fi avut clasa a XII-a în anul anterior (excepþie fac cazurile in care planul de
ºcolarizare este mai mic sau interesele instituþiei impun preluarea unei clase din
ciclurile superioare);

Dirigintele are urmatoarele atribuþii:
• coordoneazã activitatea consiliului clasei;
• prelucreazã la clasa:
-

Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Unitãþilor din învaþamântul
Preuniversitar;

-

Regulamentul Intern aprobat;

-

Normele de protecþie ºi securitate in ºcoala, in caz de calamitate, de
epidemii, de prevenire a incendiilor etc.;

-

alte reglementari ºi prevederi interne ce vizeazã comportamentul civilizat
in ºcoalã ºi în afara acesteia;

• informeaza elevii despre profesorii clasei, conducerea ºcolii, poliþistul de proximitate ºi sarcinile
clasei in îndeplinirea obiectivelor educative de la nivelul organizaþiei;
• încheie proces-verbal, pe care îl prezintã în copie la coordonatorul educativ;
• numeºte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizeazã sarcini ºi
organizeazã împreunã cu acesta colectivul de elevi al clasei;
• colaboreaza cu toþi profesorii clasei ºi, dupa caz, cu consilierul ºcolar in vederea
armonizãrii influenþelor educative ºi asigurãrii coeziunii clasei de elevi;
• preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îºi desfãºoarã activitatea elevii
cãrora le este diriginte ºi rãspunde de pãstrarea ºi modernizarea acesteia;
• organizeazã, împreuna cu consilierul ºcolar, acþiuni de orientare ºcolarã ºi
profesionalã;
• informeazã elevii din clasele terminale ºi pe pãrinþii acestora cu privire la prevederile
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referitoare la bacalaureat ºi organizeazã împreunã cu profesorii care predau discipline
de bacalaureat activitãþi de pregãtire suplimentarã pe baza unor planificãri aprobate de
directorul de studii;
• urmãreºte frecvenþa elevilor, cerceteazã cauzele absenþelor unor elevi ºi informeazã
familia elevului, sãptãmânal, în cadrul orelor de consultaþii cu pãrinþii;
• motiveazã absenþele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al
ºcolii sau, dupa caz, eliberate de medicul de familie, precum ºi în baza cererilor
personale, motivate, ale pãrinþilor acestora (maxim 7 zile / semestru I, 7 semestrul II);
actele pe baza cãrora se face motivarea absenþelor vor fi prezentate în termen de
maxim 7 zile, de la reluarea activitãþii elevului ºi vor fi pãstrate de catre diriginte pe
tot parcursul anului çcolar; cererile de învoire (cele 7 zile pe semestru) vor fi
prezentate numai de cãtre pãrinte sau de cãtre susþinãtorul legal ºi vor fi acceptate doar
cu documente doveditoare. În urma hotarârii Consiliului Profesoral o învoire de la 1
sau 2,3 ore reprezintã o zi calendaristicã. Pentru cazurile de îmbolnãvire va fi prezentat
documentul medical vizat de medicul de familie ºi nu se vor încadra în cele 7 zile,
prevãzute de Regulament. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenþelor
nemotivate; in cazul elevilor minori, pãrintele / tutorele legal are obligaþia de a
prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor;
• prelucreazã elevilor Ordinul comun al M.S. ºi M.E.C.T.S.I., cu privire la scutirile de
efort la educaþie fizica (nr.520/aprilie/2007);
• Profesorii care au în normã grupe de elevi (limbi straine, religie, informaticã, educaþie
fizicã) au obligaþia de a trece sãptãmânal notele elevilor in cataloagele oficiale.
• analizeazã periodic situaþia la învãþãtura a elevilor, monitorizeazã îndeplinirea
îndatoririlor ºcolare de cãtre toþi elevii, iniþiazã cu consiliul clasei programe de
consultãrii cu pãrinþii;
• sprijinã organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor elevilor in afara clasei ºi a unitãþii de
învãþãmânt;
• informeazã, în scris, familiile elevilor în legãturã cu situaþiile de corigenþã, Sancþiuni
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disciplinare, neîncheierea situaþiei ºcolare sau repetenþie;
• stabileºte, împreunã cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev ºi prezintã în
scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au
savârºit abateri grave ;
• completeaza SCRISORILE PENTRU PÃRINTI; ANUNTÃ, ÎN SCRIS, PÃRINÞII
ELEVILOR MINORI referitor la: corigente anuale, peste 20 nemotivãri ,abateri
disciplinare ce atrag dupa sine sancþiuni, pâna la încetarea calitãþii de elev;
• propune Consiliului de administraþie acordarea de alocaþii ºi burse elevilor,
in conformitate cu legislaþia în vigoare;
• aplicã, pe baza consultãrii cu directorul, sancþiunile elevilor prevãzute în prezentul
regulament;
• completeazã catalogul clasei ºi rãspunde de exactitatea datelor înscrise ºi de starea
fizicã a acestuia;
• calculeazã media generalã, semestrialã ºi anualã a fiecarui elev, stabileºte clasificarea
elevilor la sfârºitul anului ºcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor ºi a
distincþiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioarã; consemneazã în
carnetele de elev mediile semestriale ºi anuale.
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Diriginþii claselor în anul ºcolar 2015/2016 sunt :

Nr.crt.

Clasa

Specializarea

Diriginte

1

9A

GEOGRAFIE

BAKI ERIKA

2

9B

ISTORIE

OLTYAN CSABA ATTILA

3

9C

TEHNOLOGIE

CSIKI LEVENTE

4

9D

MATEMATICÃ

HATHAZI DANIEL CSABA

5

9E

MAISTRU

LASZLO LASZLO

6

10A

ED. FIZICA

DOMO LORÁNT

7

10B

LIMBA GERMANÃ

MOLNÁR HORTENZIA

8

10C

LB.ªI LIT. ROMÂNÃ

ISZLAI MESTER MÁRIA

9

10D

MAISTRU

FAZAKAS EDIT

10

11A

CHIMIE

CSIKI JUDIT

11

11B

BIOLOGIE

OLTYÁN JUDIT

12

11C,D

INFORMATICA

LÁSZLÓ ERIKA

13

12A

LB. ªI LIT. ENGLEZÃ

FÜLÖP EMESE

14

12B

LB. ªI LIT. ROMÂNÃ

LOVÁSZ J. I. ZSUZSANNA

15

12C.D

MAISTRU

BÉRES IRMA TÜNDE
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CAPITOLUL IV, CONDUCEREA UNITÃÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT
♦ Art. 13. Conducerea unitãþii ºcolare este asiguratã de Consiliu de Administraþie, ca
organ colectiv, ales in baza prevederilor Legii Educaþiei Naþionale (L. 1 / 2011) ºi de
director in baza deciziei I.S.J Mureº, nr 1270/19.08.2015 ºi a contractului managerial
semnat de acesta.
♦ Art. 14. Directorul este sprijinit in activitatea managerialã de cãtre Coordonatorul
pentru proiecte ºi programe educative ales in Consiliu Profesoral din data de 02/09/2015,
precum ºi de Consiliul de Evaluare ºi Asigurare a Calitaþii validat in acelaºi Consiliu
Profesoral.
♦ Art. 15. Aceºtia formeaza Consiliul Director ºi se consultã ori de câte ori apar probleme
noi, rezolvându-le in limitele cadrului legislativ ºi a fiºei postului.
• Directorul:
exercita conducerea executivã a unitãþii de învãþãmânt în conformitate cu
atribuþiile conferite de lege, cu hotãrârile Consiliului de administraþie ºi cu alte
reglementãri legale;
este ales Preºedintele Consiliului de administraþie pentru anul ºcolar 2015-2016 ºi
este numit de drept Preºedintele Consiliului Profesoral în temeiul legii, în faþa
cãrora prezintã anual rapoarte privind starea învãþãmântului din ºcoalã;
interzice aplicarea unor hotãrâri ilegale ale acestor organisme ºi informeazã pe
inspectorul general;
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 reprezintã unitatea de învãþãmânt în relaþiile cu persoane juridice ºi fizice, cu
comunitatea localã ºi cu forurile ierarhic superioare;
 are drept de îndrumare ºi control asupra activitãþii întregului personal salariat al
unitãþii de învãþãmânt ºi rãspunde de calitatea actului educativ din ºcoalã;
 aproba vizitarea unitãþii de învãþãmânt ºi asistentele la ore, a altor persoane din afara
unitãþii, cu excepþia organelor de control ale Inspectoratului ºcolar;
 elaboreazã fiºele posturilor pentru coordonatorul de proiecte ºi programe educative,
ºefii de compartimente administrative ºi auxiliare, care sunt în directã subordonare a
acestuia;
 emite decizii ºi note de serviciu care vizeazã dezvoltarea instituþional;
 asigurã prin ºefii de catedre ºi consilierul educativ aplicarea planului de învãþãmânt , a
programelor ºcolare ºi metodologia de evaluare, precum ºi instrumentele necesare
evaluãrii;
 Încheie contracte individuale de munca ale personalului angajat, aproba concediile de
odihna ºi învoieºte personalul din subordine, în conformitate cu prevederile
Contractului Colectiv de munca;
 numeºte ºi elibereazã din funcþie personalul didactic auxiliar ºi nedidactic, conform
legislaþiei în vigoare;
 elaboreazã proiectul de buget local ºi bugetul propriu (extrabugetar);
 urmareºte execuþia bugetarã ºi angajeazã credite bugetare in limita bugetului aprobat ºi
se preocupã de dezvoltarea bazei tehnico-materiale, prin solicitarea de noi investiþii
sau prin modernizarea ºi reabilitarea spatiilor de învãþãmânt ;
 raspunde de integritatea patrimoniului ºi de funcþionarea acestuia;
 este singurul care are drept de semnãturã în documentele de execuþie bugetarã,
diplome de studii, carnetele de muncã, statele de funcþii ºi de platã;
 încheie contracte ºi parteneriate cu pãrinþii, cu agenþi economici, contracte de
sponsorizare, de reparaþii ºi modernizãri, achiziþii ºi asigurã sãnãtatea ºi securitatea
elevilor ºi a personalului din subordine;
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 rãspunde de încadrarea corectã a personalului didactic ºi semneazã contractele
individuale de muncã;
 aplica sancþiuni personalului in conformitate cu prevederile legale, dar ºi elevilor
pentru încãlcarea prezentului regulament;
 asigurã paza unitãþii ºcolare întocmind împreunã cu organele de poliþie. Planul de pazã,
care va fi avizat anual, la începutul anului çcolar;
 se va asigura prin toate comisiile ºi compartimentele din ºcoalã ca personalul cunoaºte
prevederile Regulamentelor, ale metodologiilor ºi ale procedurilor emise ºi va acþiona
în vederea asigurãrii unei educaþii de calitate a elevilor, in mod responsabil ºi
conºtient, în acest sens, prin prezentul Regulament

CAPITOLUL V, ELEVII
♦ Art.16. Elevii beneficiazã de toate prevederile legilor þãrii, având acces la toate
utilitãþile ºi echipamentele ºcolii in timpul programului ºcolar ºi beneficiazã de asistenþa
psio-pedagogica ºi medicala gratuita. Pentru unele din activitãþi se pot percepe taxe ºi
contribuie potrivit Legii 84/ 1995.

DREPTURILE ºi RECOMPENSELE ACORDATE ELEVILOR
♦ Art.17. Elevii din învãþãmântul de stat beneficiazã de învãþãmânt gratuit; pentru unele
activitãþi se pot percepe taxe ºi contribuie potrivit Legii învãþãmântului nr. 84/1995
republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
• Elevii pot beneficia de burse sau credite pentru studii, acordate de bani în condiþiile
legii. Statul îi sprijinã material, cu precadere pe cei care obþin rezultate foarte bune la
învãþãtura sau la activitãþi artistice ºi sportive, precum ºi pe elevii cu greutãþi materiale
sau situaþie socialã dificilã.
(Vezi R.O.F.U.I.P. Art. 98)
•

în baza acestui articol “Comitetul de pãrinþi" a instituit urmãtoarele forme de

premiere pentru elevii cu rezultate deosebite la învãþãtura, disciplina, concursuri ºcolare:
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•

cãrþi pentru primele 3 clasaþi la învãþãtura;

•

Premiul pentru ºeful de promoþie al seriei (Premiul de excelenþã);
Beneficiazã de aceste premii elevii ai cãror pãrinþi contribuie la fondul
Comitetului ºi donaþii ºi ale cãror rezultate sunt foarte bune atâta la învãþãturã,
disciplina cât ºi la activitãþile educative, extraºcolare ºi extra curriculare.
Sunt scutiþi de orice fel de contribuie elevii cu burse de tip social ºi elevii din alte
þãri care beneficiaza de burse de la statul român.
Elevii beneficiazã ºi de alte forme de ajutor sau recompense prevãzute în ROFUIP
sau alte programe, cum ar fi: burse de merit, sprijin financiar pentru achiziþia de
calculatoare-programul Euro 200 sau burse de studiu în cadrul programului-bani
de Liceu.

♦ Art. 18. Elevii care obþin rezultate remarcabile în activitatea ºcolarã ºi extraºcolarã ºi se
disting prin comportare exemplarã pot primi urmatoarele recompense: (Vezi
R.O.F.U.T.P. Art. 115)
• evidenþiere în faþa colegilor clasei, de cãtre diriginte, la propunerea directorului ºcolii;
• evidenþiere de cãtre director în faþa colegilor de ºcoalã sau în faþa Consiliului
profesoral;
• comunicare verbalã sau scrisa adresatã pãrinþilor, cu menþionarea faptelor deosebite
pentru care este evidenþiat;
• acordarea de burse de merit, studiu sau alte recompense materiale acordate de stat,
agenþi economici sau sponsori;
• premii, diplome, medalii;
• recomandarea trimiterii, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil în þarã ºi în
strãinatate;
• premiul de onoare al unitãþii de învãþãmânt.
♦ Art. 19. Acordarea premiilor elevilor la sfârºitul anului ºcolar se face la nivelul unitãþii
de învãþãmânt, la propunerea dirigintelui, a Consiliului clasei, a directorului unitãþii de
învãþãmânt. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 116) Se pot acorda premii elevilor care:
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au obþinut primele trei medii generale pe clasa, dar nu mai mici de 8,50 ºi media
10 la purtare. Pentru urmatoarele 3 medii se pot acorda menþiuni (doar cu media
10 la purtare);
s-au distins la unul sau mai multe discipline de studiu;
au obþinut performante la concursuri, festivaluri, expoziþii ºi alte activitãþi
extraºcolare desfãºurate la nivel local, judeþean, naþional ºi internaþional;
s-au remarcat prin fapte de înaltã þinutã moralã ºi civicã;
au avut la nivelul clasei cea mai buna frecvenþã pe parcursul anului çcolar.
La propunerea Consiliului de administraþie cu ocazia, “Zilelor Bocskai“ din localitate
sunt recunoscute în mod public meritele, performanþele elevilor al acestui liceu , ca o
contribuþie la creºterea prestigiului instituþiei de învãþãmânt.
♦ Art.20. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materiala de care
dispun unitãþile de învãþãmânt la care sunt înscriºi.
• Elevii trebuie sã utilizeze cu grijã manualele primite gratuit ºi sã le restituie la sfârºitul
anului ºcolar. Manualele deteriorate sau pierdute vor fi înlocuite sau va fi achitata de 5
ori contravaloarea lor de cãtre elevii care le-au avut spre folosinþã.
• Liceul Teoretic “Bocskai Istvan” pune la dispoziþia elevilor urmãtoarea baza materialã:
• 16 de sãli de clasa;
• sala de sport, teren de sport gazon artificial;
• bibliotecã cu peste 16524 mii de volume;
• 1 laborator de chimie;
• 2 cabinete de informaticã (cu acces la Internet);
• cabinete;
• cabinet de consiliere psio-pedagogicã;
• reþea intra-net pentru cabinete ºi laboratoare;
• sala festivã, cu o capacitate de 100 de locuri
♦ Art. 21. În Liceul Teoretic “Bocskai Istvan” se constituie Consiliul elevilor, format din
liderii elevilor de la fiecare clasã, care îºi aleg la interval de 1 ani un PREªEDINTE.
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Consiliul elevilor funcþioneazã pe baza unui regulament propriu (parte a regulamentului
intern). Consiliul elevilor îºi desemneazã reprezentantul in Consiliul de Administraþie al
unitãþii de învãþãmânt. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 105)
♦ Art. 22. Elevii au dreptul sã participe la activitãþile extraºcolare organizate de
învãþãmânt , precum ºi la cele care se desfãºoarã în palatele ºi cluburile elevilor, bazele
sportive, de agrement, tabere ºi unitãþile conexe inspectoratelor ºcolare, in cluburile ºi
asociaþiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcþionare ale
acestora. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 106)
♦ În cazul în care clasa organizeazã activitãþi extra curriculare - teatru, balul bobocilor,
carnaval cu scenete - cu 7 zile înaintea evenimentului elevi implicaþi activ, pot participa
la probe de la orele 13.
♦ Art. 23. Elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat le este garantatã, conform legii,
libertatea de asociere in cercuri ºi asociaþii ºtiinþifice, culturale, artistice, sportive sau
civice care se organizeazã pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitãþii de
învãþãmânt, sub îndrumarea cadrelor didactice desemnate in consiliul profesoral, la
propunerea coordonatorului educativ. Drepturi la reuniune se exercita în afara orarului
zilnic, iar activitãþile pot fi susþinute în unitatea de învãþãmânt numai cu aprobarea
directorului, la cererea grupului de iniþiativã (...) (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 107)
♦ Art. 24. - În unitãþile de învãþãmânt de stat este garantata, conform legii, libertatea de a
redacta ºi difuza reviste/ publicaþii ºcolare proprii, în cazul in care aceste reviste/
publicaþii conþin elemente care afecteaza siguranþa naþionalã, ordinea publica, sãnãtatea
ºi moralitatea sau drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, prevederile prezentului regulament
ºi ale Regulamentului de ordine interioara al unitãþii de învãþãmânt , directorul va
suspenda editarea ºi difuzarea lor. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 108) în baza acestui articol în
cadrul colegiului nostru sunt editate mai multe publicaþii, dintre care putem aminti:
• Suli Újság
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TRANSFERUL ELEVILOR
Se va efectua cu respectarea Art. 135 - Art. 149 din R.O.F.U.T.P.
ÎNDATORIRILE ELEVILOR

♦ Art. 25 . Elevii din învaþamântul de stat au datoria de a frecventa cursurile, de a se
pregãti la fiecare disciplinã de studiu, de a-ºi însuºi cunoºtinþele prevãzute de programele
ºcolare. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 110)

SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR
♦ Art. 26. Elevii care sãvârºesc fapte ce aduc atingere legilor sau care nu respectã
regulamentele ºcolare in vigoare vor fi sancþionaþi în funcþie de gravitatea faptelor
prevazute in articolele urmatoare. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 118-128,130,133)
♦ Art. 27. Sancþiunile care se pot da elevilor sunt urmatoarele:
• Observaþia individualã
• Sancþiunea nu atrage ºi alte mãsuri disciplinare.
• Aplicarea ei poate fi efectuata de diriginte sau director.
• Mustrarea în faþa clasei sau / ºi în faþa Consiliului clasei sau / ºi în fata Consiliului
profesoral
• Sancþiunea este însoþitã de scaderea notei la purtare.
• Aplicarea ei poate fi efectuatã de diriginte sau director.
• Mustrare scrisa
• Sancþiunea este însoþita de scaderea notei la purtare.
• Sancþiunea se înregistreazã în catalogul clasei ( ........)
• Aplicarea ei poate fi efectuatã de Consiliul clasei sau director.
• înscrisul semneaza personal parinþilor , sub semnatura, de catre dirigintele clasei.
• Eliminarea din unitatea de învãþãmânt pe o perioada de 3 - 5 zile
• Sancþiunea este însoþitã de scãderea notei la purtare.
• Absentele din toata perioada se consemneazã în catalogul clasei. Acestea se motiveazã de cãtre dirigintele
clasei, dupã ce prezenta elevului la activitãþile hotãrâte de CP, a fost confirmata în scris de persoanã
desemnatã.
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• Sancþiunea se înregistreazã în catalogul clasei ( ........)
• înscrisul semneazã personal pãrinþilor , sub semnãtura, de cãtre dirigintele clasei.
• Mutarea disciplinarã la o alta clasa paralelã ,în aceeaºi specializare.
• Sancþiunea este însoþita de scãderea notei la purtare.
• Sancþiunea se înregistreazã în catalogul clasei ( ........)
• înscrisul semneazã personal pãrinþilor, sub semnãtura, de cãtre dirigintele clasei.
• Preaviz de exmatriculare, pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a
• Sancþiunea este însoþitã de scãderea notei la purtare.
• Sancþiunea se înregistreazã în catalogul clasei ( ........)
• înscrisul semneazã personal pãrinþilor, sub semnatura, de cãtre dirigintele clasei.
• Exmatricularea poate fi cu drept de înscriere ºi fãrã acest drept, în funcþie de
gravitatea faptelor,repetarea acestora etc.
• Sancþiunea se înregistreazã în catalogul clasei ( ........)
• înscrisul se înmâneazã personal pãrinþilor, sub semnãtura, de cãtre dirigintele clasei.
♦ Art. 28. Sancþiuni care se aplicã elevilor sunt corelate ºi cu alte regulamente (Vezi
R.O.F.U.T.P. Art. 125 -131)
Sanc iuni pentru absenþe
•

Pentru toþi elevii din învãþãmântul preuniversitar, la fiecare 10 absenþe nejustificate, pe

semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenþe nejustificate din numãrul de ore
pe semestru la o disciplina, va fi scãzutã nota la purtare cu un punct. ( Vezi R.O.F.U.T.P.
Art. 131)
•

Pentru clasele a XI-a ºi a XII-a se acorda preavizul de exmatriculare - Preavizul scris

se întocmeºte de diriginte pentru elevii care absenteazã nejustificat 20 de ore la diferite
discipline de studiu sau 30% din totalul orelor la o singura disciplinã. Cumulate pe un an
çcolar elevii din învãþãmântul obligatoriu vor primi primul avertisment scris pentru cel
puþin 20 de absenþe nemotivate cumulate pe un an ºcolar (sau semestru). Dirigintele
anunþã în scris pãrintele sau tutorele legal al elevului, având obligaþia sa
înmâneze
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avertismentul/înºtiinþarea sub semnatura. Dupa 40 de absenþe se trimite preavizul de
exmatriculare.
OBSERVAÞIE: Avertismentul ºi preavizul de exmatriculare se consemneazã in registrul
de evidenþa a elevilor ºi in catalogul clasei, cu numãr de înregistrare, precizând numãrul
de absenþe nemotivate ºi se menþioneazã în raportul consiliului clasei, la sfârºit de
semestru/ an çcolar.
O ultima sancþiune care se poate acorda unui elev este: exmatricularea-pentru
clasele a XI-a ºi a XII-a.
•

Sancþiunea se aplicã ºi pentru un numãr de cel puþin 40 de absenþe nejustificate

din totalul orelor de studiu sau cel puþin 30% din totalul orelor la o singurã disciplinã de
studiu cumulate pe un an ºcolar.
Sancþiunea este însoþitã de scãderea notei la purtare sub 6,00.
♦ Art. 28. Elevii trebuie sa aibã un comportament civilizat ºi o þinuta decenta atât in
unitatea de învãþãmânt cât ºi în afara ei. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art.111). Elevii trebuie sã
cunoascã ºi sã respecte:
•

legile statului;

•

regulamentul ºcolar ºi cel de ordine interioarã;

•

regulile de circulate rutierã ºi cele cu privire la apãrarea sãnãtãþii;

•

normele de tehnicã securitãþii muncii, de prevenire ºi stingere a incendiilor;

•

normele de protecþie civilã;

•

normele de protecþia mediului.
Elevii trebuie sa aibã un comportament civilizat atât faþã de cadrele didactice,

personalul administrativ ºi de serviciu, cât ºi faþã de colegi atât ºcoala cât ºi în afara ei;
sunt interzise formele violente de comportament fizic ºi cele verbale. Elevii care s-au
fãcut vinovaþi de astfel de atitudini vor fi sancþonaþi de cãtre Consiliul profesoral, la
propunerea Consiliului clasei sau al Directorului, în conformitate cu sancþiunile din
Regulamentul intern, ajungând pâna la exmatriculare.
Elevii vor avea pe toatã durata anului ºcolar o þinuta vestimentara decentã, lipsitã
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de extravaganþe în cadrul colegiului;
Elevele nu vor purta o vestimentaþie provocatoare (fuste sau pantaloni scurþi,
bluze decoltate sau transparente, mai scurte în talie), un machiaj strident, o coafura
extravaganta sau alte accesorii care se încadreazã cu þinuta de elevã.
Profesorul diriginte, profesorul de serviciu pe ºcoala sau oricare alt profesor din
cadrul colectivului de cadre didactice, poate sesiza neregulile menþionate mai sus.
Profesorul diriginte are obligaþia sã înºtiinþeze pãrinþii dupa orice abatere dupã modelul
din anexa. Profesorul diriginte va lua la cunoºtinþã de acestea ºi va aplica sancþiunile din
Regulamentul intern.
În cazul în care un elevi are trei abateri disciplinare, consemnate în caietul
profesorului de serviciu, la sfârºitul anului la propunea profesorilor se poate scãdea nota
la purtare.
♦ Art. 30. ESTE INTERZIS ELEVILOR: (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 112)
• Sa distrugã documentele ºcolare ( cataloage, foi matricole, etc.)
• Sancþiunea este exmatricularea.
• Sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitãþii de învãþãmânt:
• Sa rupã, sa mâzgâleascã, sã stropeascã cu apa mobilierul, lambriul ºi parchetul,pereþii;
• Sa distrugã uºile ºi accesoriile lor;
• Sa arunce sau sã lipeascã guma de mestecat consumata pe parchet, mobilier, lambriu,
pereþi,...
• Elevii rãspunzãtori de deteriorarea bunurilor unitãþii de învãþãmânt vor plãti toate
lucrarile necesare reparaþiilor sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea
bunurilor deteriorate, într-o perioada de maxim 2 sãptãmâni de la constatarea faptelor.
• în cazul în care vinovatul nu se cunoaºte, raspunderea materiala devine colectivã (a
claselor/ei) (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 132)
• Sã aducã ºi sã difuzeze în unitatea de învãþãmânt materiale care, prin conþinutul lor,
atenteazã la independenþa, suveranitatea ºi integritatea naþionala, care cultiva violenþã ºi
intoleranþã.
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• Sã foloseascã materiale inflamabile care pot provoca incendii.
• Elevii care vor fi gãsiþi cu astfel de materiale, vor fi exmatriculaþi (vor fi notaþi cu note
sub 6 la purtare) ºi se vor aduce cazurile la cunoºtinþã organelor de poliþie.
• Sã organizeze ºi sã participe la acþiuni de protest care afecteazã desfãºurarea activitãþii
de învãþãmânt sau care afecteazã frecvenþa la cursuri a elevilor.
• Acei elevi care se fac vinovaþi de astfel de fapte vor fi eliminaþi 3-5 zile;
• studiul la biblioteca colegiului;
• alte activitaþi conexe în folosul elevului;
• activitãþi în folosul comunitãþii ºcolare.
• Sã blocheze cãile de acces în spaþiile de învãþãmânt ºi sã staþioneze pe terenul de sport
în afara orelor de educaþie fizicã sau a altor activitãþi organizate.
• Sã fumeze în incinta ºcolii ºi în spaþiile aferente (teren de sport, intrare în ºcoalã, intrare
în bufet ºi bibliotecã, corpul B al clãdirii,fostul grup sanitar, în spatele salii de sport)
• Acei elevi care se fac vinovaþi de astfel de fapte vor fi sancþionaþi cu munca in folosul
ºcolii(ex: sã mãture curtea ºcolii în ziua respectivã) sau sã fie eliminaþi 3-5 zile;
•

Sã întroducã ºi sã consume în perimetrul unitãþii de învãþãmânt droguri, bãuturi
alcoolice, sã participe la jocuri de noroc.

•

Elevii care vor introduce sau / ºi consuma droguri în perimetrul unitãþii vor fi
sancþionaþi de cãtre consiliul profesoral al ºcolii mergând pâna la exmatricularea
din ºcoalã ºi aducerea cazului la cunoºtinþã organelor de poliþie.

•

Cei care sunt surprinºi consumând bauturi alcoolice în preajma unitãþii ºcolare sau
vin în ºcoala dupã ce au consumat aceste bãuturi, vor fi sancþionaþi conform
prevederilor Regulamentului.

•

La prima abatere, dirigintele clasei are obligaþia sã aducã fapta la cunoºtinþã
pãrinþilor ºi sã-i invite sa participe la ºedinþa consiliului profesoral al clasei.
Totodata dirigintele clasei va propune consiliului clasei aplicarea sancþiunii
elevului de eliminare de la cursuri pentru trei zile. Pãrinþi elevului vor semna o
declaraþie de luare la cunoºtinþã a acestei sancþiuni.
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•

La repetarea faptei, cazul va fi adus în discuþia consiliului profesoral al ºcolii, care
poate da urmãtoarele sancþiuni:

- exmatricularea din ºcoalã cu drept de reînscriere în anul urmãtor în aceeaºi ºcoalã sau în
altã ºcoalã;
• Administraþia ºi conducerea instituþiei au obligaþia sã avertizeze prin afiºe expuse în
spaþiile de învãþãmânt ºi în locurile unde elevii obiºnuiesc sã fumeze asupra interdicþiei
ºi a sancþiunilor care vor fi date în situaþia când vor fi surprinºi asupra faptului.
• Elevul va fi sancþionat cu o amendã în concordanþã cu prevederile pazei contra
incendiilor ºi a legii împotriva fumatului.
• Practicarea jocurilor de noroc de cãtre elevi va fi sancþionatã astfel:
•

La prima abatere, elevul va fi sancþionat cu mustrare scrisa ( ºi scãderea notei la
purtare cu doua puncte); în caz de recidivã, consiliul profesoral al clasei va aplica
elevului o eliminare de trei zile. Cumularea absenþelor nemotivate cu aceste
eliminãri poate conduce la exmatriculare.

• Sã întroducã în perimetrul unitãþii de învãþãmânt orice tipuri de arme sau alte
instrumente (muniþie, petarde, pocnitori etc.) care prin acþiunea lor pot afecta
integritatea fizicã ºi psihicã a colectivului de elevi ºi a personalului ºcolii. Elevii care
sãvârºesc astfel de fapte, vor fi sancþionaþi astfel:
■La prima abatere, elevul va fi sancþionat cu mustrare scrisa ( ºi scaderea notei la
purtare cu doua puncte);
■în caz de recidiva, consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de
trei zile. Cumularea absenþelor nemotivate cu aceste eliminari poate conduce la
exmatriculare.
• Sa posede ºi sã difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. Elevii care vor
intra în incidentul acestui articol vor fi sancþionaþi astfel:
■La prima abatere, elevul va fi sancþionat cu mustrare scrisa (ºi scaderea notei la
purtare cu doua puncte);
■în caz de recidiva, consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de
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trei zile. Cumularea absenþelor nemotivate cu aceste eliminari poate conduce la
exmatriculare.
• Sa utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor ºi concursurilor.
■La prima abatere, elevul va fi sancþionat cu observaþie individuala. La a doua
abatere, elevul va fi sancþionat cu mustrare scrisa (ºi scãderea notei la purtare cu
doua puncte).
■în caz de recidiva, consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de
trei zile. Cumularea absenþelor nemotivate cu aceste eliminari poate conduce la
exmatriculare.
• Sã lanseze anunþuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul unitãþii de învãþãmânt. Consiliul profesoral al clasei va aplica elevului o
eliminare de trei zile ºi vor fi anunþate organele competente. Orele neefectuate din
cauza acestor false anunþuri se vor recupera.
• Sa aduca jigniri ºi sã manifeste agresivitate de limbaj ºi comportament faþã de colegi ºi
faþã de personalul unitãþii de învãþãmânt. La prima abatere, elevul va fi sancþionat cu
mustrare scrisa (ºi scaderea notei la purtare cu doua puncte). în caz de recidiva, consiliul
profesoral al clasei va aplica elevului o eliminare de trei zile. Cumularea absenþelor
nemotivate cu aceste eliminari poate conduce la exmatriculare.
♦ Art. 31. Elevii au obligaþia sã poarte asupra lor carnetul de elev, sã-l prezinte
profesorilor pentru consemnarea notelor, precum ºi pãrinþilor. (Vezi R.O.F.U.T.P. Art.
113)
Accesul elevilor în incinta Liceului Teoretic Bocskai Istvan se va face pe baza carnetului
Elevii pot pãrãºi unitatea de învãþãmânt, în timpul desfãºurãrii programului ºcolar, numai
cu aprobarea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu în cazuri excepþionale.
Cu Adeverinþã scrisã.
ÎNCETAREA CALITÃÞII DE ELEV

♦ Art. 32. Calitatea de elev înceteazã în urmãtoarele situaþii: (Vezi R.O.F.U.T.P. Art. 150)
• La absolvirea studiilor învãþãmântului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
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• în condiþiile exmatriculãrii;
• în condiþiile abandonului ºcolar;
• La cererea scrisã a elevului major ( a pãrinþilor sau a susþinatorilor legali, în cazul
elevilor minori);
• în cazul în care elevul înscris / admis în învãþãmântul secundar superior nu se prezintã
la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor, fãrã sã justifice absenþele;
• Acest articol nu se aplica în învãþãmântul obligatoriu.

CAPITOLUL VI , EVALUAREA
1. Evaluarea de parcurs a rezultatelor la învãþãtura se realizeazã în mod ritmic. Notele sunt
consemnate în catalogul clasei, în catalogul electronic pe adresa www.notis.ro, ºi în carnetul
elevilor ºi eventual în registre provizorii ale profesorilor.
2. Numãrul de note acordate fiecãrui elev, la fiecare disciplinã de studiu, exclusiv nota de la
tezã, trebuie sã fie cel puþin egal cu numarul sãptãmânal de ore de curs prevãzut în planul de
învãþãmânt. Fac excepþie disciplinele cu o ora de curs pe sãptãmânã, la care numarul minim
de note/calificative este de doua.
3. Notele vor fi înregistrate în catalog, respectând modelul „NOTA / ziua . luna”. Notele
acordate se înregistreazã obligatoriu ºi în carnetul elevului.
4. Disciplinele din care se dau teze începând cu a doua parte a semestrului sunt stabilite de M
E N ºi vor fi afiºate în timp util.
5. Media semestriala se calculeazã ca medie aritmetica pentru disciplinele fãrã tezã (M) ºi
dupã formula ( 3M + T ) : 4 la cele cu tezã.
6. Media anuala, este media aritmetica a celor doua semestre , fãrã rotunjire cu doua zecimale.
7. La educaþie fizicã , în cazul elevilor scutiþi pe un semestru, media celuilalt semestru este ºi
media anualã. Elevul scutit e obligat sã participe la ore.
8. În cazul predãrii modulare, media unui modul este similarã cu media anualã a unei
discipline.
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9. Sunt declaraþi amânaþi, semestrial sau anual, elevii cãrora nu li se poate definitiva situaþia
ºcolarã la una sau la mai multe discipline de studiu/module din urmãtoarele motive:
a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puþin 50% din numãrul de ore de curs prevãzut
într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predã
disciplina respectivã, poate decide încheierea situaþiei ºcolare a elevilor care absenteazã
motivat, din cauza unor afecþiuni grave, menþionate ca atare în documente medicale, sau din alte
cauze, pe care consiliul clasei le apreciazã ca fiind justificate, cu condiþia ca dupã revenirea la ºcoalã
aceºtia sã participe regulat la cursuri ºi sã poata fi evaluaþi. Deciziile luate în aceste cazuri se
menþioneazã într-un proces-verbal, care rãmâne la dosarul care conþine anexele proceselor-verbale
ale consiliului profesoral;

b) au fost scutiþi de frecvenþa de cãtre directorul unitãþii de învãþãmânt, în urma unor
solicitãri oficiale, pentru perioada participãrii la festivaluri ºi concursuri profesionale, culturalartistice ºi sportive, cantonamente ºi pregãtire specializatã, interne ºi internaþionale;
c) au beneficiat de bursã de studiu în strãinãtate, recunoscutã de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii;
d) au urmat studiile, pentru o perioadã determinatã de timp, în alte þãri.
10. Pentru elevii declaraþi neîncheiaþi la una sau mai multe discipline, încheierea situaþiei
ºcolare pe semestrul I se va face în primele 4 sãptãmâni de la revenirea la ºcoalã, iar cea
anualã înaintea sesiunii de corigenþe din toamnã.
11. Elevii amânaþi care nu se prezintã la sesiunea de încheiere a situaþiei ºcolare în perioada
stabilitã sunt declaraþi repetenþi.
12. Repetenþi sunt ºi elevii cu mai mult de 2 corigenþe, cei cu media anualã sub 6 la purtare, ºi
cei care nu promoveazã corigenþa la o disciplinã.
13. În învãþãmântul de stat, în ciclul superior al liceului ºi în învãþãmântul postliceal cu
frecvenþã elevii se pot afla în situaþia de repetenþie de cel mult douã ori. Anul de studiu se
poate repeta o singurã datã.
14. Elevii din ciclul superior al liceului, care nu îndeplinesc condiþiile prevazute la alin. (13),
îºi pot continua studiile numai la învãþãmântul seral sau cu frecvenþã redusa, cu achitarea
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unei taxe, stabilita de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, cu avizul
inspectoratului ºcolar judeþean.
15. Elevul care nu frecventeazã cursurile de zi ale unei clase din învãþãmântul obligatoriu,
depãºind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se aflã în situaþia de abandon ºcolar.
Elevul aflat în situaþia de abandon ºcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învãþãmânt
seral, cu frecvenþã redusa sau la distanþã, pentru care se constituie formaþiuni aparte.
16. Situaþia ºcolarã a elevilor corigenþi, amânaþi sau repetenþi se comunicã în scris
pãrinþilor de cãtre diriginþi în termen de 10 zile, prin secretariatul ºcolii.
17. Diriginþii consemneazã în catalog situaþia ºcolarã dupã hotãrârile Consiliului Profesoral ºi
sesiunea de corigenþe.
Evaluarea finalã, la sfârºitul unui ciclu de instruire se face prin examinare în scris, oralã,
practicã precum ºi prin elaborare ºi susþinerea unor proiecte. Examenele pentru obþinerea
certificarii competenþelor profesionale precum ºi examenul de Bacalaureat se desfãºoarã pe
baza unei metodologii ºi a unui grafic, stabilite prin ordin de ministru.

CAPITOLUL VII, PÃRINÞII
♦ Art. 33. Pãrinþii vor manifesta loialitate faþã de politica ºcolii ºi vor acþiona pentru
promovarea imaginii acesteia în comunitatea localã conform art. 152 - 160 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar;
♦ Art. 34. Pãrinþii se organizeazã potrivit legii în comitetul de pãrinþi ºi pot face parte din
Asociaþia de Pãrinþilor - Profesori din C. N. M. B., cu personalitate juridicã, la nivelul
ºcolii.
La nivelul claselor, pãrinþii se organizeazã în Comitete de pãrinþi, ai cãror preºedinþi
devin membri ai Consiliului Reprezentativ al Pãrinþilor, conform art.50.alinl din ROFUIP
♦ Art. 35. Accesul pãrinþilor în ºcoalã este permis în baza verificãrii identitãþii acestora ºi,
unde se va afla ºi registrul cu numele, prenumele, seria ºi numarul actului de identitate al
tuturor pãrinþilor elevilor din unitatea ºcolarã.
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CAPITOLUL VIII, ASIGURAREA SECURITÃÞII ªI A SIGURANÞEI
ELEVILOR ÎN PERIMETRUL UNITÃÞILOR ªCOLARE
• Accesul cadrelor didactice ºi personalului tehnico-administrativ in unitatea ºcolara este
permis numai in baza cartelei sau carnetului de elev, care va fi prezentat obligatoriu în
momentul intrãrii.
• Personalul de pazã ºi profesorii de serviciu pe ºcoalã au obligaþia sã supravegheze
comportarea vizitatorilor ºi sã verifice sãlile în care aceºtia sunt invitaþi, pentru a nu fi
lãsate sau abandonate obiecte care prin conþinutul lor pot produce evenimente
deosebite.
• în situaþia organizãrii ºedinþelor cu pãrinþii sau a altor întruniri cu caracter
comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc. prevãzute a se desfãºura în incinta
unitãþilor ºcolare, conducerea unitãþii va asigura întocmirea ºi transmiterea la punctul
de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate sã participe la aceste
manifestãri, în baza carora se va permite accesul dupã efectuarea verificãrii identitãþii
persoanelor nominalizate.
• în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, precum ºi sãrbãtorile legale, accesul personalului este
permis numai cu aprobarea Directorului, pe baza unor motivãrii justificate
♦ Art. 36. Profesorul de serviciu
• Programul profesorului de serviciu:
• 8:00 -11:00
• 11:00-15:00
• Planificarea profesorilor de serviciului pe ºcoala se face de cãtre o persoana desemnatã
de consiliul profesoral, cu avizul directorului .
• Profesorul de serviciu scrie în caietul de evidenþã numele elevului de serviciu care nu
îndeplineºte funcþia de serviciu.
• Profesorul de serviciu din schimbul de dimineaþã va lua în primire baza materialã,
cataloagele ºi documentele de evidenþã de la secretariat ºi la sfârºitul serviciului, o va
preda celui de dupã-amiazã, consemnând acest lucru în procesul-verbal din caietul special
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al profesorului de serviciu .
• Profesorul de serviciu este 2 în curte, 1 la intrarea principala, 1 la poartã.
• Profesorul de serviciu va verifica dacã un coleg lipseºte ºi este înlocuit de un alt
profesor .
• Profesorul de serviciu va convoca cei 3 elevi de serviciu, pe schimb, ºi le va trasa
sarcinile ce le au de îndeplinit pe parcursul zilei.
• Profesorul de serviciu va veghea la respectarea strictã a programului ºcolar ºi
consemneazã orice abatere disciplinarã, probleme în caietul prof. de serviciu.
• Lasã sã între elevii din pauzã, ordonat în prezenþa profesorului cu care au orã în
clasele în care îºi þin activitatea.
• Profesorul de serviciu va controla spaþiile comune în timpul pauzelor - în curte/ .
• Profesorul de serviciu va consemna neregulile apãrute pe timpul serviciului sau în
condica proceselor - verbale - caietul prof. de serviciu.
• Profesorul de serviciu este obligat sã poarte ecuson.
• Profesorul de serviciu rãspunde de bunul mers al procesului instructiv educativ din
ºcoalã, alãturi de directorul.
• Poate învoi elevii în lipsa dirigintelui cu acordul profesorului clasei, dupã ºi-a luat
toate mãsurile necesare, informând conducerea ºcolii ºi eventual pãrinþii acestora. Se vor
folosi telefoanele elevilor care solicita învoirea pentru a comunica cu pãrinþi sau tutorii
legali.

CAPITOLUL IX, PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ªI
NEDIDACTIC
Personalul angajat într-o instituaþie de învãþãmânt trebuie sã aibã o þinutã moralã demnã, o
vestimentaþie decentã ºi un comportament responsabil.
Agresarea verbalã sau fizicã a elevilor reprezintã o gravã abatere disciplinarã a personalului
ºcolii. Abaterea se sancþioneazã conform legilor în vigoare.
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Drepturile ºi obligaþiile angajatorului ºi ale personalului:
• a. Dreptul la salarizare pentru munca depusã
• b. Dreptul la repaus zilnic ºi sãptãmânal
• c. Dreptul la concediu de odihnã anual
• d. Dreptul la egalitate de ºanse ºi de tratament
• e. Dreptul la demnitate în muncã
• f. Dreptul la securitate ºi sãnãtate în muncã
• g. Dreptul la acces la formarea profesionalã
• h. Dreptul la informare ºi consultare
• i. Dreptul de a lua parte la determinarea ºi ameliorarea condiþiilor de muncã ºi a
mediului de muncã
• j. Dreptul la protecþie în caz de concediere
• k. Dreptul la negociere colectivã ºi individualã
• l. Dreptul de a participa la acþiuni colective
• m. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat
Salariatului îi revin, în principal, urmãtoarele OBLIGAÞII:
• a) Obligaþia de a îndeplini atribuþiile ce îi revin conform fiºei postului;
• b) Obligaþia de a respecta disciplina muncii;
• c) Obligaþia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în
contractul colectiv, de muncã aplicabil, precum ºi în contractul individual de muncã;
• d) Obligaþia de fidelitate faþã de angajator în executarea obligaþiilor de serviciu;
• e) Obligaþia de a rãspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vinã ºi
în legaturã cu munca sa;
• f) Obligaþia de a respecta mãsurile de securitate ºi sãnãtate a muncii în unitate;
Pentru personalul didactic, didactic auxiliar ºi nedidactic sunt stabilite urmãtoarele reguli
privind disciplina muncii în unitate:
• 1. Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este
gãsit sub influenþa alcoolului, acest fapt se constata pe loc, prin proces-verbal semnat de
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persoanã care a efectuat controlul, ºi de persoanã în cauzã, iar sancþiunea se va stabili
în Consiliul de Administraþie, dupã ancheta Comisiei disciplinare, numitã conform
legii;
• 2. Se interzice fumatul în incinta ºcolii. Fumatul este permis numai în locuri special
amenajate ºi în niciun caz în prezenþa elevilor;
Personalul angajat are dreptul de a se adresa conducerii ºcolii cu cereri sau reclamaþii;
Cererile sau reclamaþiile vor fi înregistrate ºi discutate în Consiliul de Administraþie. În
funcþie de conþinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de investigare a
abaterilor disciplinare ale personalului pentru stabilirea adevãrului. În termen de 30 zile se va
da solicitantului rãspunsul în scris.
Sancþiunile disciplinare care se pot aplica personalului în raport cu gravitatea abaterilor, sunt
conforme cu prevederile Codului Muncii.

CAPITOLUL X, DISPOZITII FINALE
♦ Art. 37. Criteriile conþinute in REGULAMENTUL INTERN, ce au in vedere stabilirea
regulilor de acces ºi realizarea securitãþii obiectivului, in scopul înlãturãrii riscurilor
producerii unor fapte care pot aduce atingere integritãþii ºi demnitãrii persoanei, avutului
privat ºi public:
•

Accesul persoanelor ºi autovehiculelor în incinta unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a
permite organizarea supravegherii acestora la intrarea ºi ieºirea din unitate. Este
permis numai accesul autovehiculelor care aparþin unitãþii de învãþãmânt,
salvãrii, pompierilor, porþiei, salubrizãrii sau jandarmeriei, precum ºi a celor care
asigurã intervenþia operativã pentru unele defecþiuni ale reþelelor interioare
(electrice, gaz, apa, telefonie) sau a celor care aprovizioneazã unitatea cu
produsele sau materialele contractate; în caz de intervenþie sau aprovizionare, în
registrul de acces se vor face menþiuni referitoare în unitate a acestor autovehicule
(ora, marca, numar de înmatriculare, durata staþionãrii, scopul) ºi pentru
identificarea conducãtorului auto.
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•

Accesul

altor

persoane
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numai

dupa

obþinerea aprobãrii

conducerii unitãþii de învãþãmânt, Personalul de paza / profesorul de serviciu/
femeia de serviciu are obligaþia de a þine o evidenþa riguroasa a persoanelor
strãine unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar care intrã în incinta acestora ºi de a
consemna în registru.
•

Este interzis accesul în institute a persoanelor aflate sub influenþa bãuturilor
alcoolice sau a celor turbulenþe, precum ºi a celor care au intenþia vãditã de a
deranja ordinea ºi liniºtea publicã. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor
însoþite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanþe toxice, explozive pirotehnice, iritante - lacrimogene sau uºor inflamabile, cu publicaþii având
caracter obscen sau instigãtor, precum ºi cu stupefiante sau bãuturi alcoolice.

•

Se interzice totodata comercializarea acestor produse în incinta ºi imediatã
apropiere a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar.

• Dupa terminarea orelor de program ºi în timpul nopþii, cladirea ºcolii se va încuia de
cãtre personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea mãsurilor adoptate
pentru paza contra incendiilor ºi siguranþei imobilului.
• Personalul de pazã este obligat sa cunoascã ºi sa respecte îndatoririle ce îi revin, fiind
direct raspunzãtor pentru pazã ºi integritatea obiectivului, bunurilor ºi valorilor
încredinþate, precum ºi pentru asigurarea ordinii în incinta unitãþii de învãþãmânt.
♦ Art. 38. Nerespectarea regulamentului intern de cãtre personalul didactic, auxiliar,
nedidactic, elevi, pãrinþi, reprezentanþi al instituþiilor cu care ºcoala este in parteneriat,
atrage

dupa

ºine,

sancþionarea

persoanelor

vinovate

conform

prevederilor

Regulamentului de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar.
♦ Art. 39. Pãtrunderea fãrã drept în sediile instituþiilor publice de învãþãmânt
preuniversitar se pedepseºte conform prevederilor art. 2 din Decretul Lege nr. 88 /
1990.
♦ Art. 40. Având in vedere Ordonanþa de Urgenþã nr. 141-2001 pentru sancþionarea unor
acte de terorism ºi a unor fapte de încãlcare a ordinii publice-art.2, alin.(l) ºi art.5 ºi
Legea nr.398-2002 referitoare la sistemul unic pentru apeluri de urgenþã, art. 18, alin .(1),
lit.(a) çi adresa I.S.M.B. nr.22772-05.12.2007:
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• Constituie acte de terorism ºi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani ºi
interzicerea unor drepturi faptele de a introduce sau rãspândi în atmosfera, pe sol, în
subsol sau în apã produse, substanþe, materiale, microorganisme sau toxine de naturã
sã punã în pericol sãnãtatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurãtor,
precum ºi ameninþãrile cu bombe sau cu alte materii explozive,dacã acestea au ca scop
tulburarea gravã a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei
stãri de panicã.
• Alarmarea, fãrã un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor
specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menþinere a ordinii
publice, prin corespondent, prin telefon sau orice alte mijloace de transmitere la
distanþã, care priveºte raspândirea sau folosirea de produse, substanþe, materiale,
microorganisme sau toxine dintre cele prevãzute la art.4, se pedepseºte cu închisoare
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã.
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ANEXA NR. 1
LICEUL TEORETIC „BOCSKAI ISTVAN”
MIERCUREA NIRAJULUI
Str. NIRAJULUI, Nr. 3
TEL/FAX:0265/576-057
E-mail: gsbocskai@gmail.com
Nr. ………../ …………………………

Proces verbal

Încheiat astãzi, ....... , de cãtre profesorul ( diriginte)......................................., cu
prilejul serviciului pe ºcoalã/ în timpul orelor.
Pe baza regulamentului ºcolar pe anul 2015/2016 , înºtiinþezi pãrinþii
elevului/ei.............................................. ca în data de ..........................., profesorul
de serviciu a constatat faptul:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................................................................................
ªi cã dupa trei abateri disciplinare consemnate în caietul profesorului de serviciu va
putea fi scãzut cu un punct nota de la purtare.

Prof., diriginte:…………………………
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ANEXA NR. 2
LICEUL TEORETIC „BOCSKAI ISTVAN”
MIERCUREA NIRAJULUI
Str. NIRAJULUI, Nr. 3
TEL/FAX:0265/576-057
E-mail: gsbocskai@gmail.com

Nr. ………../ ………………………

Cãtre,

.........................................................
Prin prezenþa vã informãm cã fiica dvs. ........................................... din clasa a
.................. la data de ..............................., a fost sancþionatã conf. Art.125 din Regulamentul
de Organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, cu PREAVIZ DE
EXMATRICULARE pentru acumularea unui numãr de .............. absenþe nemotivate, pentru
comportare ºi atitudine necorespunzãtoare ºi pentru consemnãrile în Registrul de evidenþã a
abaterilor disciplinare întocmite de profesorii de serviciu. Menþionãm cã eleva a fost deja
sancþionatã conf. Art.118 çi Art.120 din Regulamentul de Organizare ºi funcþionare a
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar: observaþii individuale, mustrare în faþa clasei ºi în faþa
Consiliului Profesoral.
Pentru clarificarea situaþiei vã invitãm la ºcoalã unde împreunã cu dirigintele clasei
veþi stabili mãsurile de remediere.

DIRECTOR:
Prof. Fülöp László
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ANEXA NR. 3
LICEUL TEORETIC „BOCSKAI ISTVAN”
MIERCUREA NIRAJULUI
Str. NIRAJULUI, Nr. 3
TEL/FAX:0265/576-057
E-mail: gsbocskai@gmail.com

Nr. ………../ …………………………

Cãtre,

...........................................................
Prin prezenta va informãm ca fiul/fiica dvs. .................................................... din
clasa a .................... la data de ........................., a fost sancþionat conf. Art.120 din
Regulamentul de Organizare ºi funcionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, cu
MUSTRARE în faþa Consiliului Profesoral pentru acumularea unui numãr de .....................
absenþe nemotivate, pentru comportare ºi atitudine necorespunzãtoare ºi pentru consemnãrile
în Registrul de evidenþa a abaterilor disciplinare întocmite de profesorii de serviciu.
Menþionam cã elevul a fost deja sancþionat conf. Art.118 din Regulamentul de Organizare ºi
funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar: observaþii individuale, mustrare în faþa
clasei ºi a fost la audiere individualã la Consilierul educativ din unitatea noastrã. Dirigintele
elevului a trimis înºtiinþare pãrinþilor în data de ..................................
Pentru clarificarea situaþiei vã invitãm la ºcoalã, unde împreunã cu dirigintele clasei
veþi stabili mãsurile de remediere.
DIRECTOR:
Prof. Fülöp László
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ANEXA NR. 4
LICEUL TEORETIC „BOCSKAI ISTVAN”
MIERCUREA NIRAJULUI
Str. NIRAJULUI, Nr. 3
TEL/FAX:0265/576-057
E-mail: gsbocskai@gmail.com
Nr. ………../ …………………………..

ÎNªTIINTARE
Direcþiunea Liceului Teoretic “Bocskai Istvan” din Miercurea Nirajului prin prezenta va
aduce la cunoºtinþa, ca fiul (fiica) dvs.
clasa

a .............-a,

a

rãmas

corigent/

elev(ã) în
repetent

la

urmãtoarele

discipline

º colar………………. Se menþioneazã ca nota de purtare este : ................

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Director,

Diriginte,

Prof. Fülöp László
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pe

anul

LEGISLAÞIE RECOMANDATÃ:
- Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011,
- Regulamentul Organizare ºi Funcþionare a Unitãþilor de Învãþãmânt Preuniversitar OMEC
4925 /2005,
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitãþii,
- OMECTS 6152/07.11.2012 privind transferul elevilor,
- Nota MECTS nr. 67843/09.11.2012, referitoare la mãsuri privind reglementarea accesului
persoanelor în unitatea de învãþãmânt
- Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicatã în 18.05.2011 în M.O. nr. 345.
- Acord de Cooperare privind asigurarea climatului de siguranþã publicã în incinta ºi în zona
adiacentã unitãþii de învãþãmânt (nr. 6309/20.09.2012 IªJ Mureº),
- OMECTS nr. 4247/21.06.2010 Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al Consiliului
Naþional al Elevilor
- Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Învãþãmânt
Preuniversitar nr. 59276/02.11.2012.
- Legea nr. 35 / 2007 privind creºterea siguranþei în unitãþile de învãþãmânt;
- O.U.G. nr 34, 37 / 2009 – Ordonanþa de urgenþã privind asigurarea calitãþii educaþiei
nr.75/12.07.2005;
- Regulamentul de organizare si funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar aprobat
prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;- O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea
Metodologiei continuãrii studiilor dupã finalizarea învãþãmântului obligatoriu;
- Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe ºcolare pentru discipline de
studiu din învãþãmântul liceal;
- Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activitãþile specifice, funcþii de diriginte;
- HG 1062/ 30.10.2012. privind modalitatea de subvenþionare a elevilor care frecventeazã
învãþãmântul profesional prin programul naþional de protecþie sociala ” Bursa profesionalã”.
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