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Prezentul Regulament conține norme privind organizarea și funcționarea  Școlii

Gimnaziale „Sfântu Ilie” Toplița - Harghita, denumită în continuare unitate de

învățământ/Școală, în conformitate cu:

● Legea educației naționale nr.1/2011

● O.M.E.C.Nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum

și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

● O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare

a unităților de învățământ preuniversitar

● O.M.E.C.Nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru

prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2

● O.U.G. Nr. 141/19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a

sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale

nr. 1/2011

● O.M.S. pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile de învățământ pentru ocrotirea,

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, publicat în M.O., Partea I,

Nr. 787128/28.08.2020

● Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea

Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ

preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP

● Legea 86/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității

● Legea nr. 53/ 2003, actualizată - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

● OMEN nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014

● O.M.E.N.C.S nr. 4742/ 2016 pentru aprobarea Statutului Elevului

● O.M.E.N.C.S. nr. 6134/ 2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de

învățământ preuniversitar

● Legea nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
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● Ordin M.E.N. nr.4831/30 august 2018 privind aprobarea Codului - cadru de etică al

personalului didactic din învățământul preuniversitar

● Contractului colectiv de muncă nr.651/28.04.2021

● ORDIN nr. 4.343/27.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying.

Scopul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Școlii este de a avea prevederi

specifice unității de învățământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prevederile actualului Regulament de Organizare și Funcționare, denumit în continuare

ROF, vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza

propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.
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CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

A. DISPOZIŢII GENERALE

Şcoala Gimnazială Sf. Ilie din Topliţa denumită în continuare unitate de

învățământ/școală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele

stabilite de către Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, aplicând în acelaşi

timp prevederile Contractului colectiv de muncă și legislația în vigoare.

Regulile de disciplină stabilite prin aceste documente sunt obligatorii pentru toţi angajaţii

și beneficiarii direcți ai educației oferite de școală. Pe întreaga durată a anului școlar, angajații

trebuie să acţioneze pentru aplicarea lor întocmai.

Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al

școlii. Părinţii sunt solicitaţi să sprijine şi să ajute şcoala, să prezinte propuneri în vederea

creşterii calităţii muncii, a ordinii şi a disciplinei în şcoală şi în afara ei, pentru realizarea

obiectivelor educaționale ale Școlii.

B. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ

Programul de lucru în cadrul şcolii este următorul:

Art.1 - Centru:

(1) Programul de lucru al elevilor este între orele 8:00-15:10 ora este de 50 de minute,

pauza de 10 minute.

(2) Clasele din sălile nr.1,2,3,4, vor avea pauză de la 7:50-8:00 respectându-se acest

program până la ora 15:00.

(3) Clasele din sălile nr.5,6,7,8 vor avea pauză de la ora 8:00-8:10 respectându-se acest

program pe tot parcursul zilei până la orele 15:10.

(4) În anul școlar 2021-2022 nu mai există pauză mare datorită regulilor de prevenire a

îmbolnăvirii cu virusul Sars Cov-2.

(5) Clasele din sălile 9,10 (învățământ primar) vor avea pauza într-un interval orar diferit

decât al claselor de la învățământul gimnazial.

(6) Orarul pauzelor este stabilit de doamnele învățătoare de la clase, comunicat la

începutul anului școlar și aprobat de directorul unității.
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(7) Intrarea elevilor în şcoală se face pe uşa principală, iar ieșirea elevilor se face prin ușa

secundară din spatele școlii(destinată elevilor).

Art.2 - La structura Zencani:

(1) Programul de lucru în grădiniţă este următorul: 08:00 – 13:00.

(2) Programul de lucru la clasele primare: începe la ora 09:00, ora este de 45 minute şi

pauza de 15 minute.

(3) Intrarea elevilor în şcoală se realizează pe uşa de acces principală și ieșirea pe ușa

secundară (destinată elevilor).

Art.3 - La structura Cornișa:

(1) Orele de curs se desfășoară în intervalul 08,00 – 12,45, iar pauza dintre ore fiind de 15

minute.

(2) Nu există pauză mare.

(3) Intrarea elevilor în şcoală se realizează pe uşile de acces.

(4) Orele de consultaţii acordate elevilor şi/sau părinţilor se vor desfăşura pe baza unui

program stabilit şi aprobat de conducerea şcolii.

Art.4 - Secretariat:

(1) Programul de lucru este zilnic între orele 07:30–15:30;

(2) Program cu publicul: luni - vineri între orele 07,45-08,45 și 14,15-15,15;

(3) Program cu elevii: 10,50-11,10;

(4) Program de lucru pentru angajați: zilnic 07,50-09,00 și 12,30-14,00;

(5) Telefon/fax secretariat: 0266.341.700
(6) Contact e-mail: toplita@scoalasfilie.ro

Art.5 - Direcțiune:

(1) Contact e-mail: director@scoalasfilie.ro

(2) Telefon: 0753.472.682

(3) Program de audiențe: luni, miercuri, vineri ora: 14:15-15:00.

(4) Planificarea unei audiențe se realizează prin trimiterea unui e-mail/sms/whatsapp la

datele de contact menționate mai sus.
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(5) Audiența se consideră planificată prin confirmarea de către director prin răspunsul

oferit pe e-mail/sms/whatsapp.

Art.6 - Contabilitate:

(1) Program de lucru 07:30 - 15:30.

(2) E-mail contact: toplita@scoalasfilie.ro

Art.7 - Bibliotecă:

(1) Program de lucru: 07:30-15:30.

(2) Program cu elevii:

(a) Biblioteca - corp Centru: luni - joi, orele 10:00-15:00, vineri 11:00-14:30.

(b) Biblioteca - corp Zencani: vineri, orele 08:00-10:00.

Art.8 - Informatician:

(1) Program de lucru: luni, marți, miercuri, vineri în intervalul 07:00-17:00.

Art.9 - Pauza de masă:

(1) Pauza de masă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic este în intervalul

10:20-10:40

C. MĂSURI DE SECURITATE ÎN ŞCOALĂ

Art.10 - Accesul elevilor din ciclul gimnazial în şcoală se face pe uşile principale

destinate accesului în unitatea de învățământ.

Art.11 - Accesul elevilor din ciclul preșcolar/primar se realizează pe ușile principale.

Art.12 - La sfârşitul programului precum și în timpul pauzelor, elevii vor părăsi şcoala pe

uşile secundare destinate elevilor.

Art.13 - În cazul unei situaţii de urgenţă profesorul de serviciu sau orice altă persoană

angajată a unității declanșează soneria de alarmare prin apăsarea butonului roșu. La grădinița din

Zencani educatoarea declanșează soneria de alarmare prin apăsarea butonului roșu.

Art.14 - Este interzisă elevilor părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze.

Art.15 - Părăsirea de către elevi a unității școlare pe durata cursurilor se realizează în

situații de excepție prin respectarea Procedurii specifice.

Art.16 - În cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul

programului şcolar, elevii vor solicita un bilet de învoire obţinut de la profesorul
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diriginte/învățător, profesorul de serviciu sau de la directorul şcolii. Biletul de învoire va trebui

contrasemnat de părintele/tutorele legal, în maximum 2 zile de la prezentarea elevului la școală.

Art.17 - Se interzice folosirea barelor de protecţie de la scări ca mijloc de

deplasare/coborâre sau de joacă.

Art.18 - Se interzice urcarea pe porțile de fotbal ale școlii, pervazuri, dulapuri sau orice

fel de zone care pot provoca accidente;

Art.19 - Se interzice intrarea sau părăsirea incintei școlii prin spații existente în gardul

împrejmuitor sau escaladarea și trecerea gardului împrejmuitor.

Art.20 - Se interzice elevilor autoînchiderea în sala de clasă, Sala de sport sau în orice

altă încăpere existentă în incinta/perimetrul școlii.

Art.21 - Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a

materialelor explozive, a spray-urilor lacrimogene - paralizante, a materialelor pirotehnice, a

altor obiecte şi substanţe care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a

personalului angajat.

Art.22 - Se interzice elevilor sa folosească prizele sau să conecteze aparate la acestea fără

acordul cadrelor didactice.

Art.23 - Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor

materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ.

Art.24 - Este interzis elevilor transmiterea, sub orice formă, de mesaje eronate cu scop de

dezinformare.

Art.25 - Accesul persoanelor străine în unitatea de învățământ  este strict interzis.

Art.26 - Accesul persoanelor străine în unitatea de învățământ este stabilit pe baza unei

Proceduri specifice.

Art.27 - Nu este permis accesul părinţilor în şcoală, în sălile de clasă sau pe coridoare în

timpul programului de lucru al elevilor, decât cu permisiunea conducerii unității.

Art.28 - Accesul părinților în școală este permis doar  în timpul programului cu publicul.

Art.29 - Părintele care dorește să discute cu un cadru didactic va solicita telefonic lucrul

acesta la numărul de telefon al secretariatului unității: 0266.341.700 sau va solicita o programare

la adresa de mail toplita@scoalasfilie.ro.
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Art.30 - Orice situaţie de urgență sau situații care pun în pericol integritatea/securitatea

elevilor/angajaților, apărută în şcoală sau incinta școlii, va fi comunicată conducerii şcolii, care

va lua măsurile cuvenite.

Art.31 - Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului și

documentelor legale în vigoare.

Art.32 - Întregul personal angajat şi elevii au obligația de a cunoaşte şi de a respecta

normele de securitate şi de prevenire a incendiilor şi accidentelor.

Art.33 - Din motive de securitate și siguranță a elevilor și personalului angajat al școlii,

pe perioada desfășurării cursurilor porțile unității sunt încuiate.

Capitolul II. DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

A. ELEVI

1. Frecvenţa elevilor

Art.34 - Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie.

Art.35 - Părintele/tutorele legal al elevilor din ciclul primar şi gimnazial poate solicita în

scris învoirea acestuia, în limita a 20 de ore de curs pe semestru.

Art.36 - Cererile scrise se prezintă învăţătorului sau dirigintelui, în maxim 7 zile de la

reluarea activităţii.

Art.37 - Recuperarea materiei pierdute revine elevului.

Art.38 - Pentru preşcolari, părintele/tutorele legal poate solicita învoirea acestuia în limita

a 3 zile lunar.

Art.39 - Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepţia cazurilor de participare la

diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc).

Art.40 - În aceste situaţii, învoirea se face de către conducerea şcolii, la solicitarea

profesorului care îndrumă elevii respectivi, cu acordul părintelui/tutorelui/reprezentant legal.

Art.41 - În cazul îmbolnăvirilor, părintele/tutorele/reprezentantul legal este obligat prin

preşcolar/elev sau personal să prezinte adeverinţe medicale, în maximum 7 zile de la reluarea

activităţii elevului și sunt păstrate de către învățător/diriginte pe tot parcursul anului școlar.

Art.42 - Nerespectarea acestei prevederi atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Art.43 - În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor

justificative, conform prevederilor Statutului Elevului.
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Art.44 - Directorul unității aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la

olimpiadele și concursurile școlare organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional,

național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

2. Ținuta elevilor

Art.45 - Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente, decoltate sau cu

spatele gol, pantaloni scurți, pantaloni tăiați, fuste foarte scurte, maieuri/bluze fără mânecă .

Art.46 - Este interzis să poarte piercing, să folosească farduri stridente, manichiură

extravagantă (unghiile aplicate/gel considerate prea lungi, culori stridente) şi accesorii care nu se

pretează mediului şcolar (specifice anumitor grupuri sau grupări antisociale, etc).

Art.47 - Elevii sunt obligați să aibă o ținută curată și decentă specifică mediului școlar.

Art.48 - Învățătorul/dirigintele are obligația de a discuta la clasă cu părinții și elevii ce este

specific mediului școlar din unitatea noastră de învățământ.

Art.49 - Profesorul/învăţătorul care în timpul orelor constată la un elev/la mai mulţi elevi o

ţinută neconformă cu prevederile actualului regulament va informa în scris dirigintele.

Art.50 - Învățătorul/dirigintele are obligația de a înştiinţa în scris familia elevului în

termen de 2 zile şi va lua măsurile disciplinare ce se impun.

Art.51 - Este obligatoriu (recomandat) ca elevii să poarte uniforma/semnul distinctiv al

școlii.

3. Obligaţiile elevilor

3.1. Obligaţiile elevilor în şcoală:

Art.52 - Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind prin aceasta respect

pentru numele şcolii în care învaţă.

Art.53 - Elevii nu au voie să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în

comportament sau atitudini ostentative şi provocatoare faţă de colegi şi faţă de personalul angajat

al unității de învăţământ.

Art.54 - Elevii care au consultaţii vor intra în şcoală şi în sala de clasă numai însoţiţi de

cadrul didactic care realizează consultația/pregătirea suplimentară.

Art.55 - Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine, să

intre în altă clasă decât cea în care se află înscris, fără ca acest lucru să îi fie solicitat de un
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angajat al școlii sau să fie aşteptat de persoane în şcoală sau în curtea şcolii, dacă acestora nu le

este permis accesul în unitatea de învățământ.

Art.56 - Gustarea se serveşte numai în timpul pauzelor, iar hârtiile şi ambalajele resturilor

de mâncare se aruncă în containerele din curte sau în coșurile de gunoi din incinta unității.

Art.57 - În situații excepționale ce presupun consumul de alimente în timpul orelor,

părintele/elevul are obligația de a solicita acest lucru cadrului didactic la care se desfășoară

cursurile/profesorului diriginte. Aceste situații vor fi aduse la cunoștința conducerii unității.

Art.58 - Se interzic cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri,

substanţe psihotrope (etnobotanice) în incinta școlii.

Art.59 - Se interzice furtul şi utilizarea diverselor obiecte fără acordul proprietarului.

Art.60 - Elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul

lor cultivă violenţa şi intoleranţa, discriminarea, rasismul, xenofobia.

Art.61 - Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale - auditive cu caracter

obscen şi imoral, precum şi folosirea telefonului mobil pentru aceleaşi scopuri.

Art.62 - Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor.

Art.63 - La corpul învățământului gimnazial, după terminarea orei de curs elevii vor ieși

din clase în pauză în curtea şcolii, unde vor fi supravegheați de profesori.

Art.64 - Dacă în timpul pauzelor vremea este nefavorabilă, elevii stau pe coridoare,

protejând pereţii acestora şi materialele expuse sau în clase sub supravegherea obligatorie a unui

cadru didactic.

Art.65 - Se va permite accesul elevilor în sala de clasă pe parcursul pauzei doar cu

acordul scris al dirigintelui/profesorului de serviciu, aprobat de director.

Art.66 - După terminarea pauzei, elevii vor intra în școală, deplasându-se în direcția

semnelor indicate pe podea și la nivelul pereților.

Art.67 - La intrarea în sala de clasă se va așeza fiecare în banca lui neavând voie să se

deplaseze inutil prin clasă sau să se așeze la banca altui coleg.

Art.68 - În eventualitatea în care profesorul întârzie peste 5 minute, responsabilul clasei

se va deplasa la secretariatul unității informând despre acest lucru; secretarul unității va informa

conducerea școlii pentru desemnarea unei persoane care să supravegheze colectivul de elevi.

Art.69 - Elevii nu au voie să alerge pe holurile şcolii.
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Art.70 - Când sună de intrare, elevii intră în şcoală numai sub supravegherea

învăţătorului sau a profesorului.

Art.71 - Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte

învăţătorului/ profesorului/directorului școlii ori de câte ori li se solicită.

Art.72 - Elevul are obligația de a preda carnetul de elev profesorilor imediat după

primirea unei note, pentru consemnarea acesteia.

Art.73 - Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le

restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Art.74 - În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi

tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

Art.75 - Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică,

profesorul putând atribui acestora sarcini organizatorice.

Art.76 - Elevii care nu participă la orele de religie se vor prezenta la biblioteca şcolii

unde sub supravegherea doamnei învățătoare/bibliotecar vor desfăşura alte activităţi (lectură,

desen, etc).

Art.77 - Dacă orele de religie sunt la începutul/sfârşitul programului, elevii vor veni/pleca

la/de la şcoală cu o oră mai târziu/devreme faţă de programul zilei numai la solicitarea scrisă a

părintelui.

Art.78 - Este interzisă folosirea de către elevi a toaletelor destinate profesorilor.

Art.79 - Este interzis jocul cu mingea în incinta clădirii şcolii. Jocul cu mingea este

permis doar pe terenul de sport (suprafața asfaltată – Corpul din Centru, suprafață cu iarbă

Structura Cornișa și Zencani).

Art.80 - Stricăciunile provocate de elevi în clase, pe coridoare sau în curte vor fi

sancţionate, iar reparaţiile/contravaloarea acestora vor fi suportate de părinţii celor vinovaţi în cel

mai scurt timp.

Art.81 - În situația în care nu se poate stabili vinovatul atunci contravaloarea este

împărțită în mod egal între cei implicați.

Art.83 - Dacă vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială este colectivă (a clasei).
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Art.84 - Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs. Dacă, în cazuri excepţionale

(boală, participarea la o competiţie organizată de şcoală, etc) elevul trebuie să părăsească şcoala,

el este obligat să solicite permisiunea profesorului/a învăţătorului care predă la ora respectivă,

care îl poate învoi pe propria răspundere pe baza unui bilet de învoire, și va consemna absenţa în

catalog.

Art.85 - Profesorul-diriginte/învăţătorul va motiva absenţa numai după ce va lua legătura

cu familia elevului, iar biletul de învoire este contrasemnat de părintele/tutorele/reprezentantul

legal al elevului.

Art.86 - Dacă o clasă părăseşte şcoala înaintea terminării programului fără aprobarea

conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc absenţă nemotivată la ora la care au lipsit.

Art.87 - Este interzis elevilor să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete

de elev, foi matricole și să deterioreze bunuri din patrimoniul şcolii.

Art.88 - Elevii care distrug baza materială a şcolii vor fi sancţionaţi disciplinar şi sunt

obligați să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse în maxim 30 zile.

Art.89 - Dacă elevul deține asupra lui telefon mobil, acesta va trebui să fie închis în

întregul perimetru al școlii.

Art.90 - Este permisă utilizarea acestuia în cazuri obiective și de urgență doar cu acordul

dirigintelui/profesorului de serviciu/învățătoarelor/profesorilor sau a conducerii școlii.

Art.91 - Utilizarea telefonului mobil la ore este permisă doar la solicitarea cadrului

didactic care conduce ora și doar în scop pedagogic și îndrumat de cadrul didactic.

Art.92 - Telefoanele mobile ale elevilor vor fi depozite pe toată durata cursurilor într-un

spațiu stabilit de comun acord cu învățătoarea/profesorul diriginte al clasei.

Art.93 - Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a coridoarelor, a

grupurilor sanitare.

Art.94 - Este interzis să se scrie pe bănci, pe uşi, pe pereți și mobilierul şcolii.

Art.95 - Elevii sunt obligați să folosească semnul distinctiv al școlii - ecuson.

3.2. Obligaţiile elevilor în timpul orelor

Art.96 - Se interzice utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor

şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor
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mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în

procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.

Art.97 - Este interzisă fotografierea, înregistrarea sau filmarea în incinta şcolii sau în

curtea școlii, fără acordul conducerii unităţii de învăţământ.

Art.98 - Când este solicitat, elevul este obligat să prezinte învăţătorului/profesorului

caietul de lucru şi carnetul de elev.

Art.99 - Toţi elevii clasei ascultă cu atenţie răspunsurile colegilor şi nu intervin decât cu

permisiunea învăţătorului/profesorului.

Art.100 - Şoptitul cu scopul de a ajuta un/o elev/ă ascultat/ă este cu desăvârşire interzis.

Copiatul/tentativa de a copia se pedepsesc cu nota 1 (unu) și cu scăderea unui punct la purtare.

Art.101 - În timpul lecţiilor, elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile

învăţătorului/profesorului, să ia notiţe şi să nu aibă preocupări sau manifestări de natură să

perturbe buna desfăşurare a lecţiei.

Art.102 - Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte

activităţi diferite de cele instructiv-educative vor fi sancţionaţi conform regulamentului intern.

Art.103 - Se interzice cu desăvârşire mestecatul gumei în timpul orelor.

Art. 104 - Nu se aruncă nici un fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci, nu

se stoarce buretele de la tablă pe parchet, nu se aruncă apa folosită la ora de desen prin clasă sau

pe holuri.

Art.105 - La intrarea profesorului la oră, elevii se ridică din bancă (prin excepţie, elevii

cu diverse forme de handicap) şi răspund la salutul profesorului.

Art.106 - La sfârşitul orei, elevii îşi vor aşeza lucrurile în bancă, se vor ridica (prin

excepţie, elevii cu diverse forme de handicap), pentru a saluta învăţătorul/profesorul, apoi, cu

permisiunea acestuia, vor ieşi în pauză.

Art.107 - Se interzice tuturor preşcolarilor/elevilor să se apropie, să manipuleze sau să

folosească instalaţiile electrice, aparate şi materiale de laborator, instalaţii de apă, aparatură

sportivă, în absenţa cadrelor didactice.

Art.108 - Elevii au obligația de a avea la ore manualul, caietul/caietele și instrumentele de

lucru specifice fiecărei discipline. La orele de sport echipamentul sportiv este obligatoriu.
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Art.109 - Elevii au obligația de a sta așezați în bănci, pe parcursul activității didactice,

exceptând situația când este solicitat de cadrul didactic pentru efectuarea anumitor sarcini.

3.3. Obligaţiile elevilor în timpul pauzelor

Art.110 - În condiții favorabile ale vremii, elevii vor ieşi în curtea şcolii.

Art.111 - Pe coridoare nu se aleargă, nu se ţipă/fluieră, nu se aruncă resturi de mâncare

sau de hârtii.

Art.112 - Pe coridoare elevii se vor deplasa pe partea dinspre perete pe coridorul

desemnat pentru acest lucru, celălalt culoar fiind destinat pentru deplasarea spre ușa de ieșire sau

toaletă.

Art.113 - Se interzice introducerea zăpezii în incinta şcolii, aruncarea cu bulgări pe pereții

instituției sau clădirilor de lângă școală, „spălarea cu zăpadă a fetelor/băieților” sau alte jocuri

care pot produce accidentări sau lezări ale personalității și integrității elevilor.

Art.114 - Este interzisă folosirea obiectelor de orice fel care pot cauza accidente sau a

tipurilor de jocuri care pot fi periculoase.

Art.115 - Elevii sunt obligați să aibă un comportament decent și un limbaj adecvat

mediului școlar.

3.4. RESPONSABILITĂŢI

3.4.1. Elevul de serviciu în clasă

Art.116 - Elevul de serviciu se identifică prin purtarea unui ecuson ”Elev de serviciu”.

Art.117 - Se prezintă cu 10 minute înainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul

clasa, asigurând lăsarea acesteia în condiţii de ordine.

Art.118 - Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei

şi sesizează învățătoarea/dirigintele/profesorul de serviciu despre neregulile constatate.

Art.119 - Elevul de serviciu urmărește prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi

comunică profesorilor, la începutul fiecărei ore, lista elevilor absenţi în ordine alfabetică.

Art.120 - Asigură cretă/marker şi buretele pentru tablă, întreţinând curăţenia tablei.

Art.121 - Supraveghează păstrarea curăţeniei în clasă și atenționează colegii dacă este

cazul.
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Art.122 - Verifică împreună cu şeful clasei dacă uşa clasei a fost încuiată atunci când

elevii se deplasează la sala de sport.

Art.123 - Verifică dacă s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat

dirigintele sau conducerea şcolii dacă este cazul.

Art.124 - Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă.

Art.125 - La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar.

3.4.2. Responsabilul clasei:

Art.126 - Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase,

păstrarea integrităţii bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi,

diriginte, profesori și conducerea unităţii şcolare, se instituie funcţia de responsabil al clasei şi

cea de locţiitor al responsabilului clasei.

Art.127 - Responsabilul clasei este numit de dirigintele clasei  în urma consultării

colectivului de elevi .  În absenţa responsabilului  clasei, dirigintele numeşte operativ un

înlocuitor al acestuia.

Art.128 - Atribuţiile resposabilului clasei sunt:

a. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă.

b. Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţă de colegi, deteriorează

bunurile din sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri.

c. Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele,

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi.

d. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă.

e. Păstrează Caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea acestuia ori de câte ori

este necesar.

f. Este membru în Consiliul clasei.

g. Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile/noutățile conducerii şcolii sau ale

dirigintelui/cadrelor didactice.

3.4.3. Reprezentantul elevilor în Consiliul Școlar al Elevilor
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Art.129 - Fiecare clasă își va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor, o dată pe an, la

începutul primului semestru. Votul este secret iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei

elevilor.

Art.130 - La nivelul unității de învățământ se constituie Consiliul Școlar al Elevilor

format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.

4.  RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

4.1. Recompense acordate elevilor:

Art.131 - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se

disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a. evidenţiere, de către profesor/director, 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 sau 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.

4.2. Sancţiuni aplicabile elevilor

Art.132 - Toate sancțiunile aplicate elevilor se comunică individual în scris

(online/letric), atât elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică

din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Art.133 - Elevii care săvârşesc fapte care aduc atingere regulamentului şcolar vor fi

sancţionaţi la propunerea Comisiei de disciplină din şcoală, dacă faptele s-au petrecut în

perimetrul şcolii sau în cadrul activităţilor extraşcolare organizate de şcoală, după cum urmează:

4.2.1. Observaţia individuală:

Art.134 - Se aplică elevilor de către învăţători/diriginţi/director şi se consemnează în

caietul dirigintelui.
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Art.135 - Observația individuală se va realiza sub forma unui avertisment scris de

învățător/diriginte și semnat de luare la cunoștință de către elev/ă.

Art.136 - Avertismentul va fi înregistrat la secretariatul unității și pus în dosarul

dirigintelui.

Art.137 - Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

4.2.2. Mustrarea scrisă:

Art.138 - Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul

pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat

sancțiunea;

Art.139 - Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia

s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare.

Art.140 - Sancțiunea se consemnează în Registrul de procese-verbale al consiliului clasei

și într-un Raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul/profesorul pentru

învățământul primar sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului.

Art.141 - Documentul scris va fi înmânat elevului și părinţilor/tutorilor legali sub

semnătură sau sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau sub formă

electronică.

Art.142 - Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul

documentului.

Art.143 - Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de

diminuarea calificativului, în învățământul primar.

4.2.3. Retragerea temporară sau definitivă a bursei (unde este cazul):

Art.144 - Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la

propunerea consiliului clasei aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

Art.145 - Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea

calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral.

4.2.4. Mutarea disciplinară:

Art.146 - Se realizează în condițiile în care este posibil, dacă elevul/a comite în mod

repetat 3 abateri disciplinare grave, sancționate cu mustrare scrisă.
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Art.147 - Măsura va fi însoțită de consilierea psihopedagogică a elevului de către

profesorul psihopedagog al școlii, cu acordul părintelui.

4.2.5. Mutarea disciplinară într-o altă clasă:

Art.148 - Abaterile disciplinare grave pot fi considerate următoarele: ieșirea de la ore fără

acordul profesorului, realizarea de filmări/înregistrări/fotografii în incinta unității de învățământ

fără acordul cadrelor didactice, postarea acestora pe diferite site-uri de socializare, acte de

violență fizică sau verbală, alte abateri constatate de comisia de disciplină/personalul angajat al

Școlii.

Art.149 - Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se consemnează într-un document care

se înmânează de către învățător/diriginte/director, sub semnătura părintelui, tutorelui sau

susținătorului legal al elevului.

Art.150 - Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului

sau al anului şcolar.

Art.151 - Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul

clasei şi în registrul matricol.

Art.152 - Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare.

Art.153 - Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se realizează pentru o perioadă de 5 zile

lucrătoare.

4.2.6. Scăderea notei la purtare pentru absențe nemotivate:

Art.154 - Se scade nota la purtare cu un punct la fiecare 10 absențe nejustificate pe

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe

semestru la o disciplină.

5. Anularea scăderii notei la purtare

Art.155 - După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul

se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune dă dovadă de un comportament fără

abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a

anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.

Art.156 - Anularea, în condițiile stabilite la alin.156, a scăderii notei la purtare se aprobă

de către entitatea care a aplicat sancțiunea.

6. Contestarea sancțiunilor
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Art.157 - Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează de către

părinte/tutore/susținător legal al elevului Consiliului de Administrație în termen de 5 zile

lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.

Art.158 - Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la

secretariatul unității. Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată

ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform

legii.

7. Abateri disciplinare sancționate de Regulamentul Intern

Art.159 - Observație, avertisment și mustrare scrisă individuală pentru:

(1) perturbarea orelor de curs;

(2) ținută vestimentară sau comportament care încalcă Regulamentul Intern;

(3) manifestări zgomotoase în săli de clasă, holuri, gesturi brutale și distructive.

Art.160 - Mustrare scrisă înmânată părinților/tutorilor/reprezentanților legali

pentru:

(1) folosirea unui limbaj trivial în relațiile cu colegii sau personalul unității;

(2) lovirea şi distrugerea tablelor de scris, mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor din săli și

laboratoare;

(3) fumatul în incinta și perimetrul şcolii.

Art.161 - Retragerea temporară a bursei pentru:

(1) manifestări agresive față de colegi și/sau cadre didactice;

(2) alte acte grave constatate de comisia de disciplină.

Art.162 - Pierderea definitivă a bursei pentru:

(1) jigniri aduse personalului didactic şi nedidactic;

(2) abateri repetate de la disciplina şcolară.

Art.163 - Mutarea disciplinară la altă clasă paralelă sau trecerea în online:

(1) practicarea jocurilor de noroc;

(2) abateri grave repetate de indisciplină școlară;

(3) prezentarea la cursuri sub influenţa băuturilor alcoolice/drogurilor;

(4) folosirea tutunului;

(5) alte acte grave constatate de comisia de disciplină.
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Art.164 - Situaţii când elevul primeşte observaţie individuală sau avertisment:

(1) Elevul care nu participă la orele de educație fizică cu echipamentul adecvat primește

observație individuală. Dacă situația se repeta, elevul va primi un avertisment scris.

(2) Elevul care nu arată respect în orice împrejurare față de conducerea școlii, profesor,

pedagog, personalul auxiliar sau alte persoane și față de elevi primește mustrare scrisă.

(3) Elevul care aduce prejudicii noțiunilor de prieten, familie, națiune, religie și societate

primește observație individuală.

(4) Elevul nu are voie să folosească nici un tip de vopsea sau să ude cu apă pereții,

mobilierul școlii sau colegii. Fapta se sancționează cu observație individuală și achitarea tuturor

daunelor provocate.

(5) Elevul care nu își respectă colegii (își bate joc de ei, îi deranjează, îi jignește, îi

porecleşte etc) primește avertisment.

(6) Elevul care se constată că nu spune adevărul (minte) primește observație individuală.

(7) Elevul care aruncă cu diverse obiecte, punând astfel în pericol integritatea fizică a

colegilor sau a profesorilor, primește avertisment.

(8) Elevul care aleargă prin școală primește observație individuală (poate provoca

accidente).

(9)Elevul care aduce în incinta școlii roți – helly – skateboard, trotinete electrice și

animale primește observație individuală.

(10) Elevii care nu au relații de bună cuviință și depășesc relația de colegialitate primesc

observație individuală. La a doua abatere, primesc avertisment.

(11) Elevul care servește mâncare sau bautură de orice tip, mestecă gumă în timpul orelor

primește observație individuală.

(12) Elevul care nu menține curățenia în clasă, pe coridorul școlii, în toalete, în curtea

școlii sau în oricare alt loc în care își desfașoară activitatea, primește avertisment.

(14) Elevul care nu adoptă un comportament decent, folosind expresii și atitudini vulgare

în perimetrul școlii primește observație individuală.

(15) Telefonul mobil și/sau tableta se folosesc în timpul programului strict în scop

educativ, la solicitarea profesorului.
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(16) Elevul care utilizează în alte scopuri telefonul mobil și/sau tableta în incinta școlii

primește mustrare scrisă.

(17) Pentru a-și contacta părinții în situații de urgență, elevul va utiliza telefonul oricărui

profesor sau învățător, cu acordul acestuia.

(18) Elevul care deranjează profesorul și/sau colegii în timpul cursurilor primește

observație individuală.

(19) Elevul care nu aduce la cursuri materialele necesare (caiet, manual, bloc de desen,

acuarele, etc) orei respective primește observație individuală.

(20) Elevul care distruge și/sau deterioarează lucrurile personale ale elevilor primește

avertisment și achită integral daunele.

(21) Calculatorul și internetul din școală pot fi utilizate doar în scop educațional; oricare

altă utilizare se pedepseşte prin observaţie individuală.

(22) Elevul care utilizează calculatoarele, laptopurile, videoproiectoarele și prizele din

clasă fără acordul unui angajat al școlii.

(23) Elevul nu are voie să circule prin școală în timpul orei de curs fără acordul

profesorului de la clasă sau al administrației; fapta se pedepsește cu observație individuală.

(24) Elevul care nu arată respect față de personalul școlii primește observație individuala.

Art. 165 - Situaţii când elevul primeşte mustrare scrisă:

(1)Elevului care aduce și deține orice fel de arme în incinta școlii (arme albe, baston

telescopic, arme de foc, aparat de șoc etc) primește mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la

purtare.

(2) Elevului care aduce la școală și/sau folosește produse toxice și inflamabile și

explozibile de orice tip (chibrituri, brichetă, petarde etc.) primește mustrare scrisă, însoțită de

scăderea notei la purtare.

(3) Elevul trebuie să folosească cu atenție instrumentele de lucru (compas, foarfecă, riglă,

ac de cusut, pensulă etc.) specifice fiecărei ore de curs numai în timpul acesteia. Dacă

nerespectarea regulii nu produce consecințe grave, elevul primește observație individuală, iar

dacă periclitează integritatea corporală a celor din jur, primește mustrare scrisă.
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(4) Elevul care organizează și/sau participă la acțiuni de orice tip, care afectează

desfășurarea activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a altor elevi

primește mustrare scrisă.

(5) Elevul care deține, consumă, comercializează sau cumpără produse din tutun, țigări

electronice, alcool, droguri, etnobotanice sau alte substanțe interzise prin lege primește mustrare

scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare.

(6) Elevul care participă la activități sau întruniri periculoase care nu sunt permise de

legislație, utilizează embleme, afișe, insigne și publicații specifice unor astfel de activități, aduce,

produce sau vizualizează materiale sau publicații cu caracter obscen în incinta școlii, primește

mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare.

(7) Elevul care nu îndeplinește și/sau refuză sarcinile care îi sunt date de către profesor,

primește mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare.

(8) Elevul care aduce amenințări la adresa colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar

primește mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare.

(9) Elevul care aduce injurii în incinta școlii, în mod direct, indirect sau cu subînțeles,

care folosește cuvinte sau desene obscene, la adresa direcțiunii, profesorilor, elevilor sau

personalului auxiliar și personalului nedidactic primește mustrare scrisă, însoțită de scăderea

notei la purtare.

(10) Elevul care agresează fizic sau care are atitudine și comportament violent față de

direcțiune, profesori, elevi și personal auxiliar si nedidactic primește mustrare scrisă, însoțită de

scăderea notei la purtare.

(11) Elevul care distruge, modifică sau falsifică documente școlare, precum cataloage,

carnete de elev, foi matricole, lucrări, caiete, cărți, primește mustrare scrisă, însoțită de scăderea

notei la purtare.

(12) Elevul care părăsește clasa, perimetrul școlii, grupul de elevi (exemplu: în excursii,

ieșiri cu dirigintele/profesorul) fără permisiune primeşte mustrare scrisă şi îi este scăzut un punct

la purtare.

(13) Elevul care lezează imaginea școlii, uniforma școlii și însemnele școlii în orice fel,

primește mustrare scrisă însotiță de scăderea notei la purtare.
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(14) Elevul care sustrage lucruri de la elevi sau profesori, primește mustrare scrisă

însotiță de scăderea notei la purtare.

(15) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de

învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357 si 1374 din Codul

Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie

bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(16) Părinții elevilor vinovați de deteriorarea bunurilor unității de învățământ plătesc

toate lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor

deteriorate.

(17) În cazul în care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă,

revenind întregii clase.

(18) În situația în care vinovatul/vinovații menționați la art.165 alin.(16) și (17) refuză

plata reparațiilor sau a înlocuirii de bunuri deteriorate ce aparțin școlii (inclusiv manuale, cărți,

etc ce aparțin școlii), instituția nu va emite documentele școlare necesare înscrierii, transferului

sau în alte scopuri solicitate.

8. TRANSFERUL ELEVILOR

Art.166 - Se interzice transferul elevilor dintr-o clasă în alta, în timpul şcolii. În situaţii

excepţionale, probate cu documente, Consiliul de Administraţie aprobă transferul doar în

perioada vacanţelor, fără a se depăşi însă numărul maxim legal de elevi din clasă, cu excepția

prevederilor din  prezentul Regulament.

Art.167 - Elevii care frecventează cursurile altor şcoli şi doresc să se transfere la Şcoala

Gimnazială “Sf. Ilie”, dar nu aparţin circumscripţiei noastre şcolare, vor fi admişi, în limita

locurilor disponibile, cu condiţia să aibă în anul şcolar anterior nota 10, respectiv calificativul

FB, la purtare.

Art.168 - Conducerea unității poate solicita școlii de unde dorește transferul elevul/a o

descriere a activității și comportamentului elevului/ei, care poate sta la baza acceptării/refuzului

transferului de către Consiliul de Administrație.

9. ÎNVOIREA ELEVILOR

Art.169 - Elevul informează profesorul diriginte/profesor de serviciu asupra motivului

învoirii.
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Art.170 - Profesorul diriginte/profesor de serviciu informează tutorele/părintele. Părintele

va comunica persoana care va însoți copilul la părăsirea incintei școlii pe durata programului

școlar.

Art.171 - Profesorul diriginte/profesorul de serviciu completează biletul de

învoire/trimitere.

Art.172 - Elevul solicita avizul medical de la medic sau asistent medical, dacă este cazul.

Art.173 - Elevul va prezenta biletul de învoire directorului pentru avizare.

Art.174 - Profesorul diriginte verifica avizele eliberate pe biletul de învoire/ trimitere.

Art.175 - Elevul depune biletul de învoire /trimitere completat și avizat la secretariatul

unității.

Art.176 - Elevul așteaptă părintele/tutorele/reprezentantul legal sau persoana desemnată

de părinte care îl va însoți și părăsește astfel incinta școlii.

Art.177 - Profesorul diriginte/profesorul de serviciu verifică dacă elevul în cauză

părăsește incinta școlii, după semnarea biletului de către director, în prezența și însoțit de către

părintele/ tutorele /adultul desemnat de către părinte.

10. DREPTURILE ELEVILOR

Art.178 - Drepturile elevilor se regăsesc în Statutul elevului aprobat prin Ordin MENCS

nr. 4742 din 10.08.2016.

Link de accesare:

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-

cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea

B. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL

1. Obligaţii ale conducerii şcolii:

Art.179 - Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de

administrație şi director.

Art.180 - Conducerea şcolii răspunde în faţa M.E. şi a Inspectoratului Şcolar Județean, a

colectivului didactic, de organizarea judicioasă a întregii activităţi din instituţie, de organizarea

ştiinţifică a procesului de învăţământ, de modul cum sunt realizate planurile şi programele

adoptate, de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi întreţinerea ei.
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Art.181 - Conducerea şcolii este obligată:

(1) să respecte atribuţiile ce-i revin potrivit articolelor 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 30, 31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar;

(2) să organizeze munca personalului didactic, didactic - auxiliar şi

nedidactic, potrivit legislaţiei în vigoare;

(3) să stabilească orarul, activităţile profesionale, cultural-artistice şi sportive

extraşcolare;

(4) să constituie şi să urmărească activitatea comisiilor constituite;

(5) să organizeze, să îndrume şi să controleze întregul proces instructiv-educativ;

(6) să repartizeze judicios sarcinile permanente pe fiecare membru al

colectivului, conform cu fişa postului;

(7) să colaboreze în permanenţă cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, ceilalţi

factori implicaţi în desfăşurarea procesului de învăţământ;

(8) să examineze, să ia în considerare observaţiile, propunerile şi sugestiile persoanelor

încadrate în unitate;

(9) să asigure păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii;

(10) să urmărească, cu ajutorul colectivelor comisiilor metodice, parcurgerea

integrală a materiei cuprinse în programele şcolare, organizarea şi desfăşurarea etapelor de

evaluare sumativă;

(11) să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, P.S.I. și S.S.M.

2.Valori, principii și norme de conduită ale personalului didactic:

Art.182 - Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în

conformitate cu următoarele valori şi principii:

1. imparţialitate şi obiectivitate;

2. independenţă şi libertate profesională;

3. responsabilitate morală, socială şi profesională;

4. integritate morală şi profesională;

5. confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private;

6. primatul interesului public;

7. respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei;
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8. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;

9. respectarea autonomiei personale;

10. onestitate şi corectitudine;

11. atitudine decentă şi echilibrată;

12. toleranţă;

13. autoexigenţă în exercitarea profesiei;

14. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea

calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar,

precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;

15. implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.

Art.183 - În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are

obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

(1) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:

(a) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi

în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;

(b) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor

direcţi ai educaţiei;

(c) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz,

neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

(d) combaterea oricăror forme de abuz;

(e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;

(2) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

(a) fraudarea examenelor;

(b) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani,

cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai

educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar

fi acestea;
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(c) favoritismul;

(d) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la

care este încadrat;

(e) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

(f) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al

educaţiei.

Art.184 - În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai

educaţiei, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

(1) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;

(2) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă

privată şi de familie;

(3) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile

educaţionale oferite, în condiţiile art. 5 lit. b) pct. (ii) din Ordin MEN nr.4831/30 aug. 2018;

(4) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor

deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.

Art.185 - Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate,

solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie

loială.

Art.186 - În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme

de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei

intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Art.187 - Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de

control sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respectă şi

norme de conduită managerială prin care se asigură:

1. promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

2. aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

3. evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din

fişa postului;

4. prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;
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5. prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a

beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art.188 - În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului

didactic îi este interzis:

(1) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de

beneficii materiale personale directe sau indirecte;

(2) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori

vizuale;

(3) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor

direcţi ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;

(4) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;

(5) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către

beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;

(6) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.

Art.189 - În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi

reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin

care:

1. asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

2. manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de

stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi

nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru;

3. personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate în

vederea realizării sarcinilor ce îi revin în domeniul pregătirii şi educării

multidimensionale a elevilor;

4. profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de

rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor;

5. cadrele didactice sunt organizate în comisii metodice, îndrumate de către responsabili

numiţi de director și aprobați de Consiliul de Administraţie;
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6. cadrele didactice se preocupă de perfecţionarea activităţii didactice şi pedagogice, de

amenajarea şi dotarea cabinetelor/laboratoarelor, precum şi de organizarea diferitelor

activităţi cuprinse în calendarul de acţiuni/activități al şcolii.

3. Obligații ale personalului didactic:

Art.190 - Cadrele didactice sunt obligate:

(1) să aplice prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Statutului Elevului nr.4742/10

august 2016, Codului-cadru de etică nr.4831/30 august 2018, precum și alte reglementări

organizatorice și legislative;

(2) să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional;

(3) să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării

profesionale continue;

(4) să îşi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială, conform metodologiilor

aprobate de MEN; acestea vor fi avizate de conducerea şcolii și responsabilul comisiei metodice;

(5) să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică unităţii de învăţământ (fişa postului,

orar, regulament intern, etc.);

(6) să completeze corect şi la termen documentele solicitate;

(7) să parcurgă integral programa şcolară la toate clasele;

(8) să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, consemnând zilnic în

condica de prezenţă conţinutul activităţilor desfăşurate;

(9) să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă;

(10) să efectueze serviciul pe şcoală şi să îşi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin;

(11) să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen

lucrările elevilor, caietele de teme, etc.;

(12) să organizeze ore de consultaţii/meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate

slabe şi a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de final);

(13) să realizeze pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare;

(14) să folosească cu responsabilitate materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare, să se

preocupe de îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în

amenajarea de cabinete şi săli de clasă, să confecţioneze material didactic nou, adecvat
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programelor şcolare, conform prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi comisiilor

metodice;

(15) să participe activ la activităţile metodice în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor

pedagogice, consfătuirilor, schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării permanente;

(16) să participe la cursurile de perfecţionare organizate periodic și să îşi realizeze toate

obligaţiile primite în acest cadru;

(17) să îmbunătăţească permanent activitatea de diriginte, organizând şi conducând efectiv

activitatea din clasa respectivă;

(18) să consemneze în catalog absenţele elevilor;

(19) să fie atent la ținuta elevilor și să sesizeze dirigintele în cazul încălcării regulamentului;

(20) să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile și solicitările

stabilite; neîndeplinirea la termen trebuie justificată în scris și depusă la secretariatul unității, în

termen de 5 zile de la data expirării termenului, putând fi considerată abatere disciplinară.

(21) să nu scoată sub nici un motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii;

(22) să asigure transparenţa privind activitatea şcolară, precum şi a documentelor şcolare

primare;

(23) să prelucreze elevilor prevederile Regulamentului Intern;

(24) să urmărească respectarea acestor prevederi, să propună sancţionarea elevilor la care se

înregistrează abateri;

(25) să acorde note elevilor în raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat

fiecărui obiect de studiu;

(26) să analizeze lucrările semestriale scrise, să realizeze un Raport scris cu privire la

rezultatele constatate, depus la secretariatul unității în termen de 10 zile de la evaluarea lucrărilor

şi să consemneze notele în catalog cu cel puţin două săptămâni înainte de încheierea semestrului;

(27) să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către

cele recreativ-educative (vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau organizând excursii,

participări la manifestaţii științifico-culturale, etc.

(28) să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi

educarea copiilor;

(29) să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii;
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(30) să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi de

propagare a ideilor care pot conduce la ură de rasă sau discriminare;

(31) să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul

profesiei de cadru didactic;

(32) să evite discuţiile critice sau contradictorii cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de

specialitate sau pedagogie a altor cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ale vieţii

personale a acestora;

(33) să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, şedinţe cu părinţii, lectorate,

vizite la domiciliu;

(34) să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală;

(35) să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de

educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător;

(36) să aibă în permanență o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului

şcolii;

(37) să nu fumeze în incinta școlii sau perimetrul acesteia;

(38) să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice;

(39) să se prezinte la program cu cel puțin 5 minute înainte de începerea cursurilor;

(40) să suplinească absenţa neprevăzută a unui profesor dacă se află în acel moment în

școală;

(41) să nu învoiască elevii de la participarea la programul şcolar, decât în situaţia de urgenţă

medicală sau activități ce pot implica elevii școlii, altele decât cele din orarul clasei, cu aprobarea

directorului;

(42) să participe la întâlnirile educative planificate  prin calendarul comisiei sau planificate

ulterior de responsabilii de comisii și să răspundă prompt la solicitările responsabililor,

respectând termenele fixate de aceștia;

(43) să informeze în scris responsabilul comisiei de imposibilitatea participării la întâlnirile

educative planificate prin calendarul comisiei sau planificate ulterior;

(44) să încalce demnitatea personală a altor angajați, aceasta putând fi considerată abatere

disciplinară;
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(45) să aplice pedepse corporale, precum şi agresiuni verbale, fizice sau emoţionale

asupra elevilor.

4. Norme privind modul de completare a condicii de prezenţă

Art.191 - Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară

zilnic (pe ore) cadrele didactice.

Art.192 - Completarea condicii se realizează de secretariatul şcolii conform orarului

aprobat de directorul unităţii la începutul anului şcolar.

Art.193 - Completarea se va face cu multă grijă, în format electronic, fără a se omite ore

din programul profesorilor, iar directorii vor semna sub ultima rubrică.

Art.194 - Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă la terminarea orelor.

Art.195 - Nu se admit ştersături, adăugiri nejustificate, alte semne şi modificări sau

semnături ale altor persoane în locul celor în cauză.

Art.196 - Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate

numai de directorul şcolii, care va opera cu cerneală roşie.

Art.197 - Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului unităţii, care

răspunde de calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea orelor

însemnând abatere de la respectarea Regulamentului intern, a nerespectării sarcinilor din fişa

postului şi a prevederilor Statutului cadrelor didactice, atrăgând după sine sancţionarea prin

neplata acestor ore.

Art.198 - Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii vor fi neplătite.

Art.199 - Plata orelor de predare - învățare - evaluare desfășurate cu elevii/preșcolarii în

clasă aferente normei didactice de bază desfășurată în regim de plata cu ora se realizează în baza

semnării și completării condicii de prezență la unitatea de învățământ.

Art.200 - Programul activităților desfășurate în regim de plata cu ora nu trebuie să se

suprapună celui corespunzător activităților funcției de bază, având în vedere că activitatea

personalului didactic de predare, pentru funcția de bază, se realizează de regulă 8 ore/zi,

respectiv 40 de ore/săptămână.

Art.201 - Evidența lunară a orelor se realizează pe baza fișei Evidența orelor de muncă

pentru personalul didactic, aprobată de Consiliul de Administrație al unității. Cadrul didactic va
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ține cont la completarea acesteia de prevederile art.262 alin. ('l) din Legea educaliei nr.1/2001, cu

modificările și completările ulterioare.

5. Obligaţii ale educatorului//învățătorulu/diriginteluii:

Art.202 - Profesorul diriginte răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi.

Art.203 - Dirigintele are următoarele obligaţii:

(1) să cunoască situaţia familială a elevilor;

(2) să completeze fişele de observaţie psihopedagogică pentru toţi școlarii/ preșcolarii

din clasă/grupă;

(3) să consilieze şi să răspundă de toate problemele care apar la nivel de clasă; relaţiile

dintre diriginte şi elev trebuie să fie deschise și de colaborare;

(4) să ţină legătura permanent cu familiile elevilor, să-i ţină la curent pe părinţi cu

întreaga activitate şcolară şi extraşcolară a elevilor și să facă recomandări, unde este cazul,

pentru consiliere psihologică;

(5) prezintă în Consiliul Profesoral materiale scrise în legatură cu situaţii de amânare,

privind încheierea situaţiei la învățătură sau corigenţă, precum şi abaterile grave ale elevilor, care

se comunică şi în scris părinţilor prin secretariatul şcolii;

(6) completează numele elevilor şi celelalte date în cataloage şi în carnetul de elev după

certificatul de naştere al elevilor;

(7) răspunde de corectitudinea mediilor generale;

(8) urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage, sesizate de conducerea şcolii;

(9) numără săptămânal absenţele elevilor şi trimite avertismentele la timp părinţilor

acestora;

(10) la încheierea cursurilor anului şcolar, dirigintele prezintă clasamentul pe medii;

(11) fiecare diriginte prezintă elevilor și părinților, sub semnatură, prevederile

Regulamentului Intern.

6. Obligaţiile profesorului de serviciu în unitatea şcolară:

Art.204 - Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea unităţii prin responsabilul

desemnat prin decizie şi se desfăşoară zilnic, între orele 7.50 - 15.10.

Art.205 - Profesorii responsabili întocmesc anual graficul cu profesorii de serviciu pe

şcoală. Graficele vor fi afişate în timp util.
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Art.206 - Obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală o au toate cadrele didactice ale şcolii,

prin excepție liderul de sindicat al unității.

Art.207 - În învăţământul preşcolar şi primar, să supravegheze şi să însoţească elevii pe

durata pauzelor atât în clasă cât şi în curte.

Art.208 - Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:

(1) Este informat de director asupra evenimentelor/problemelor deosebite ce se vor

desfăşura în ziua în care este de serviciu;

(2) Deschide la începutul programului de lucru dulapul pentru cataloage, pe care le

verifică;

(3) Ia măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli;

(4) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de problemele conflictuale care

apar între elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau alte nereguli apărute

în şcoală şi încearcă rezolvarea lor operativă; pentru faptele deosebite solicită sprijinul

conducerii şcolii.

(5) Consemnează în condică eventualele abateri disciplinare sau evenimente neprevăzute.

(6) Nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor

străine; dă îndrumările necesare celor care doresc să ia legătura cu profesorii şcolii;

(7) Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice

sau a drogurilor în şcoală;

(8) Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I. şi de SSM; ia măsuri

operative în caz de necesitate;

(9) Informează conducerea şcolii despre aspectele importante petrecute în timpul

efectuării serviciului şi propune măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a

activităţii şcolare;

(10) Profesorul de serviciu pe şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de

întreţinere în scopul remedierii diverselor probleme ce apar în timpul serviciului său;

(11) Verifică cataloagele la sfârşitul programului şi închide dulapul destinat cataloagelor,

predând cheia dulapului cu cataloage la secretariatul unității.

7. Sancţiuni disciplinare
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Art.209 - Încălcarea obligaţiilor de serviciu se consideră abateri disciplinare şi se

sancţionează de către o Comisie de disciplină stabilită prin Decizie a directorului unității.

Art.210 - Sancțiunile disciplinare au un rol preventiv şi umanitar.

Art.211 - Sancțiunile se iau în considerare la stabilirea calificativelor anuale.

Art.212 - Se consideră abateri disciplinare:

(1) absenţele nemotivate de la activităţi.

(2) nerespectarea programului zilnic de lucru.

(3) încălcarea disciplinei de serviciu.

(4) neîndeplinirea obligaţiilor din ROFUIP, Regulamente, alte documente specifice și

cele din fişa postului cu atribuţiile de serviciu, note de serviciu, note interne sau dispoziții.

(5) încălcarea demnității personale a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt

definite în Contractul Colectiv de Muncă și la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

(6) Răspunderea disciplinară și patrimonială este aplicată prin Legea 1/2011, art. 280,

Codul muncii, titlul XI, cap.2, art.247-252, Contractul colectiv de muncă.

C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

ŞI NEDIDACTIC:

1. Obligaţii cu caracter general:

Art.213 - Tot personalul este obligat să respecte întocmai ordinea şi disciplina,

prevederile legale, dispoziţiile M.E., ale Inspectoratului Şcolar şi ale conducerii şcolii.

Art.214 - Fiecare angajat este obligat să își cunoască atribuţiile ce le revin ca angajaţi în

învăţământ conform fişei postului, pe linia muncii, ordinii, disciplinei și îndeplinirii sarcinilor de

serviciu, prevăzute în normele ce le reglementează.

Art.215 - Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie,

schimbările normărilor şi măsurile stabilite de Consiliul de administraţie sau forurile superioare.

Art.216 - Semestrial se vor afişa la avizier, principalele documente care direcţionează

activităţile în perioada următoare, cadrele didactice având astfel posibilitatea, în permanenţă, să

urmărească modul de organizare a activităţii şi participarea lor la aceasta.
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Art.217 - În cancelarie se va afişa graficul serviciului pe şcoală al profesorilor.

Art.218 - Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, intrând în clasă imediat ce a sunat.

Art.219 - Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie.

Art.220 - Nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau nerealizări ale orelor prevăzute

în programul zilnic.

Art.221 - Pentru eventualele învoiri, este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii,

cu obligativitatea celui învoit de a asigura suplinirea orelor.

Art.222 - În cazul în care cadrele didactice doresc să realizează alte activităţi decât cele

prevăzute în orar este necesară aprobarea conducerii şcolii.

Art.223 - În cazuri cu totul deosebite, orice absenţă de la ore va fi anunţată de unul din

profesorii de serviciu la secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul

necesar, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate.

Art.224 - Se interzice utilizarea telefonului mobil în scopuri personale de către cadrele

didactice în timpul orelor de curs.

Art.225 - Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile,

atitudinea şi comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala

noastră, la ridicarea continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a

comunităţii locale.

Art.226 - Se interzice personalului școlii discreditarea sub orice formă a colegilor și a

instituției angajatoare.

Art.227 - Se interzice lovirea elevilor, atitudinea violentă în limbaj și manifestare,

folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, ameninţări, persecuţii de orice fel,

răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca.

2. Obligații ale personalului angajat

Art.228 - Personalul angajat este obligat:

(1) să respecte atribuţiile prevăzute de Regulamentele aplicabile la nivelul școlii.

(2) să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de lucru stabilit prin

obligaţiile generale de serviciu.

(3) timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel:

(a) pentru personalul didactic, conform orarului şi atribuţiilor stabilite de conducerea şcolii;
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(b) pentru ceilalţi angajaţi, în conformitate cu atribuţiile speciale prezentate de conducerea

şcolii la începutul anului şcolar.

Art.229 - Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic semnează în condica de

prezenţă aflată la secretariat/Responsabilul de structură.

Art.230 - Prezenţa la activitate şi respectarea programului de muncă stabilit sunt

obligatorii.

Art.231 - Învoirea parțială sau integrală de la programul de lucru se acceptă pe baza

cererii scrise, cu condiția menționării scrise sub semnătură a persoanei care suplinește activitatea

şi aprobată de conducerea şcolii, iar întârzierea sau absenţa de la program se va comunica din

timp conducerii, pentru a se lua măsurile organizatorice ce se impun.

Art.232 - Concediile medicale se anunţă la secretariatul şcolii în 24 ore de la obţinere;

secretarul unității are obligația de a anunța imediat directorul; certificatele medicale se depun la

secretariatul şcolii în timp de maximum 30 zile de la emitere dar astfel încât să poată fi luate în

calculul salariului din luna respectivă (se vor depune până la sfârşitul lunii pentru care au fost

emise).

Art.233 - Pentru absenţele nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină

îndepărtarea elevilor de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunii.

Art.234 - Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa

întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog pentru toţi elevii absenţi, li se

va/vor reţine din salariu ora/orele astfel neefectuate. În astfel de situaţii, cadrele didactice au

obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor.

Art.235 - Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se

va desfăşura prin implicarea de cadre didactice şi elevi și care nu se regăsește în calendarul

semestrial/anual aprobat va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 5 zile înainte de

desfăşurarea evenimentului pentru a obţine aprobarea conducerii. Solicitările vor fi depuse la

secretariatul unității. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat

acţiunea respectivă.

Art.236 - Toate activitățile educative cu caracter extrașcolar se realizează în afara orelor

de curs.
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Art.237 - Personalul școlii va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările

ce-i aparţin în conformitate cu atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului şi a notelor de

serviciu.

Art.238 - Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea

spaţiilor şcolare, a curţii şi a instalaţiilor anexe, a împrejmuirilor şcolii.

Art.239 - Toate persoanele încadrate în muncă vor avea o comportare corectă în cadrul

relaţiilor de serviciu, promovând întrajutorarea cu toţi membrii colectivului.

Art.240 - Notele de serviciu, dispozițiile, notele interne, solicitările și respectarea

termenelor au gradul de obligativitate şi vor trebui respectate întocmai.

Art.241 - Hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii.

Art.242 - Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să

încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă,

privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

D. Prevederi privind programarea și efectuarea concediului de odihnă:

Art.243 - Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

Art.244 - În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau

parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul

persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o

perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de

odihnă anual.

Art.245 - Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în

cazul încetării contractului individual de muncă.

Art.246 - Salariatul este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a

fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive

obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Art.247 - În eventalitatea în care nu poate efectua concediul de odihnă conform

planificării va informa în scris conducerea unității motivele pentru care nu poate efectua

concediul programat.

Art.248 - Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni,

renunţări sau limitări.
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Art.249 - Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor

şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de

învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru

munca depusă.

Art.250 - Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se

stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză,

dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

Art.251 - Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în

vacanţele anului şcolar următor.

Art.252 - Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în

vacanţele anului şcolar următor.

Art.253 - Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări

colective sau individuale stabilite cu consultarea reprezentantului/reprezentanţilor

organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea/instituţia de învăţământ, afiliate la federaţiile

sindicale reprezentative, sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările

colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.

Art.254 - Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului

şcolar de către consiliul de administraţie.

Art.255 - Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se

stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.

Art.256 - Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului

unităţii.

Art.257 - Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la
concediul de odihnă este nulă de drept.

Art.258 - Neefectuarea concediului de odihnă în perioada programată, în lipsa unor

motive obiective, poate fi considerată abatere disciplinară și sancționată.

Art.259 - Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă

în funcţie de vechimea în muncă, astfel:

(1) până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;

(2) între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
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(3) peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.

Art.260 - Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu

de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului

suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii.

Art.261 - La planificarea concediului personalul didactic auxiliar și nedidactic va urmări

evitarea, în măsura în care este posibil, suprapunerii zilelor de concediu între angajați.

Art.262 - Personalul unității va depune în scris/format electronic la secretariatul unității

cu cinci zile lucrătoare anterioare efectuării concediului o cerere tip prin care solicită efectuarea

zilelor legale de concediu.

E. Prevederi privind timpul de muncă și de odihnă al personalului unității:

Art.263 - În funcţie de condiţii, comisia paritară convine asupra unui program flexibil de

lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.

Art.264 - Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin

regulamentul intern.

Art.265 - Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în

contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art.266 - În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariații au

dreptul de a beneficia de modificări ale programului de lucru stabilit.

Art.267 - Prin documente justificative se înțelege orice document emis de o autoritate

publică sau de o persoană juridică de drept privat, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, pe baza

căruia se face dovada imposibilității respectării, de către salariat, a programului de lucru al

unității.

Art.268 - Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de

muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.

Art.269 - Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor.

Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu

poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Art.270 - Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe

săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe

o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
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Art.271 - Orele suplimentare prestate pot fi compensate prin ore libere plătite în

următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

Art.272 - În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător

nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti

cu un spor aplicat la salariul de bază, în condiţiile legii sau cu zile libere plătite stabilite de

Comisia Paritară.

Art.273 - Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de

ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar

acordul sindicatului afiliat uneia dintre federaţiile sindicale semnatare, al cărui membru este

salariatul.

Art.274 - Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în

condiţiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.

Art.275 - Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul

cuprins între orele 22.00-06.00.

Art.276 - Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt

supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.

Art.277 - Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate

recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Art.278 - Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de

masă de 20 minute, care se include în programul de lucru.

Art.279 - Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații

personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire

colegială.

Art.280 - Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și

asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat.

Art.281 - Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu

indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea

se soluționează în maximum 24 de ore.

F. Sigla școlii și semnul distintiv
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Art.282 - Sigla școlii cuprinde denumirea Școlii: Școala Gimnazială Sfântu Ilie Toplița și

simbolul Eco - School.

Art.283 - Sigla școlii va fi utilizată în antetul documentelor realizate de către școală.

Art.284 - Semnul distinctiv al școlii este ecusonul care cuprinde următoarele elemente:

(1) sigla școlii;

(2) numele, inițiala tatălui, prenumele elevului;

(3) numărul matricol;

(4) pe verso: an școlar, ștampila unității.

H. Cadru didactic coordonator de structură

Art.285 - Competenţe specifice postului:
(1) Cunoaşterea specificităţii şi identităţii învăţământului preuniversitar;
(2) Cunoaşterea actelor normative specifice funcţionării unităţii şcolare;
(3) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar cu deosebire în

domeniul managementului şcolar, evaluării şi dezvoltării instituţionale;
(4) Acordarea de consultanţă de specialitate;
(5) Monitorizarea informaţiei/acţiunilor la nivelul structurii unităţii de învăţământ;
(6) Competenţe de analiză – diagnoză – prognoză, evaluare a stării învăţământului din

structura unității de învăţământ.

Art.286 - Responsabilităţi implicate de post:
(1) Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul-verificarea şi

comunicarea în domeniul de competenţă;
(2) Responsabilitate privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi

corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative;
(3) Responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale;
(4) Responsabilitatea propunerilor decizionale.

Art.287 - Sfera de relaţii - Ierarhice:
(1) De subordonare faţă de directorul unităţii şcolare cu personalitate juridică.

(2) De coordonare a cadrelor didactice din structură.

(3) De colaborare cu directorii altor unităţi, cu administraţia locală, cu CCD, cu biblioteci
şi alte instituţii de cultură, cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din structură.

Art.288 - ATRIBUŢII GENERALE:
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(1) Exercită conducerea executivă a structurii unității de învăţământ, în conformitate cu
atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Este subordonat şcolii cu personalitate juridică de care aparţine, reprezentat de
director.

(3) Reprezintă structura unitate de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi
juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

(4) Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor; încurajează şi susţine colegii, în vederea

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării

procesului de învăţământ.

(5) Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al

structurii unitate de învăţământ.

(6) Aprobă vizitarea structurii unitate de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la

activităţi şcolare/extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, cu

respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie reprezentanţii instituţiilor cu drept de

control asupra unităţilor de învăţământ.

(7) Prezintă rapoarte semestriale, anuale şi alte situaţii solicitate Consiliului de

Administraţie al unităţii şcolare cu personalitate juridică de care aparţine.

(8) Participă la programe de formare continuă în management educaţional.

Art.289 - ATRIBUŢII SPECIFICE:
(1) În realizarea funcţiei de conducere:

(a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare al structurii școlii;

(b) este direct responsabil, alături de director, de calitatea educaţiei furnizate de structura

unitate de învăţământ;

(c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană sau din

alte zone;

(d) emite note de serviciu, aprobate de director, care vizează realizarea obiectivelor politicii

educaţionale şi de dezvoltare instituţională;

(e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu.
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(f) face propuneri privind numirea şefilor de catedră şi ai comisiilor metodice, comisiei

pentru curriculum, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului

profesoral al unităţii şcolare cu personalitate juridică cu privire la programele de

activitate ale acestora;

(g) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii

de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;

(h) face parte din Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare cu personalitate juridică;

(i) stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii

din structura unitate şcolară;

(j) elaborează, după consultarea şefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare

pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;

(k) asigură, prin responsabilii comisiilor, aplicarea planului de învăţământ, a programelor

şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

(l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în structura unitate de învăţământ.;

(m) instrumentele respective se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ

cu personalitate juridică, cu avizul consultativ al sindicatului reprezentat la nivelul

unităţii şcolare;

(n) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

(o) în cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal 1-2 asistenţe la orele de curs,

astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele

efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul poate fi însoțit de cadrul didactic

coordonator de structură;

(p) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic - auxiliar

şi nedidactic;

(q) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile

acestora sunt precizate în regulamentul intern al structurii unitate de învăţământ;

(r) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale, dacă este cazul;
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(s) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate

deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi

festivaluri naţionale şi internaţionale.

(2) In calitate de evaluator:

(a) informează directorul cu privire la rezultatele de excepţie/nerealizările personalului

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor/aplicarea

dispoziţiilor legale ce se impun;

(b) apreciază, alături de director, personalul didactic de predare şi de instruire practică, la

inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de

merit.

Art.290 - Coordonatorul de structură îndeplinește și alte roluri precum:
(1) răspunde, alături de director, de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

(2) răspunde, alături de director, de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi

modernizarea bazei materiale şi sportive a structurii unitate de învăţământ;

(3) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

(4) propune, spre aprobare, directorului, supunerea în consiliul reprezentativ al părinţilor a

unei listă de priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi

modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al

bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu

situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;

(5) răspunde, alături de director, de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din

învăţământul obligatoriu;

(6) asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor

pentru elevi;

(7) stabilește prin învățători necesarul de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul structurii

unitate de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

(8) răspunde, alături de director, de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele

de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor,

în structura unitatea de învăţământ;
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(9) propune directorului sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare

al școlii şi de regulamentul intern;

(10) anual, elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din

structura unitate şcolară pe care o coordonează. Raportul general privind starea şi

calitatea învăţământului din structura unitate şcolară este prezentat în consiliul profesoral

şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în vederea includerii acestuia în Raportul

general al unităţii şcolare cu personalitate juridică;

(11) îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, stabilite de

director sau de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita

I. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI, INCLUSIV A VIOLENȚEI
PSIHOLOGICE - BULLYING ŞI CYBERBULLYING

Art.291 - Climatul din unitatea de învățământ trebuie să fie bazat pe respectarea

persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine a

preșcolarului/elevului, dar și a personalului.

Art.292 - Prevenirea violenței psihologice - bullying în mediul educațional din unitate se

realizează în conformitate cu prevederile în vigoare, respectiv cele cuprinse în Ordinul nr.

4343/2020 din 27 mai 2020.

Art.293 - În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, școala se

obligă să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile

de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor

transmite inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării.

Art.294 - Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează în

școală prin:

(1) implementarea unui plan şcolar de prevenire şi combatere a violenţei, a unor

programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a comunităţii

copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea

cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de

comportamente;

(2) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte

instituţii sau specialişti cu competenţe în domeniu;
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(3) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente

şi suportive între membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea

empatiei, a interacţiunilor între aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării

preşcolarilor/elevilor de toate vârstele la toate deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor

de la egal la egal între preşcolari/elevi;

(4) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect,

incluziune şi solidaritate;

(5) implementarea de măsuri administrativ - organizatorice, care să contribuie la crearea

unui mediu securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de

învăţământ, precum montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei

spaţiilor educaţionale, dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii,

promovarea lucrului în echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale;

(6) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de

disciplină pozitivă.

Art.295 - Școala are ca obiectiv „toleranţă zero la violenţă", ce va fi adus la cunoştinţa

personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor.

Art.296 - Persoanele care interacţionează cu preşcolarii/elevii sunt obligate să aibă o

comunicăre empatică, non-violentă și adoptarea unui comportament/limbaj lipsit de

etichete/umilitor.

Art.297 - La începutul fiecărui an şcolar, școala are responsabilitatea de a-şi întocmi

propriile strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de

calitate, condiţie esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului.

Art.298 -  Implementarea planului antibullying al școlii va cuprinde:

(1) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru

personalul şcolii, copii şi părinţi;

(2) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire

la procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul

şcolar;

(3) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;
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(4) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de

bullying semnalate sau identificate;

(5) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării

respectării valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau

raportarea situaţiilor de bullying;

(6) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la

bullying;

(7) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a

eficienţei grupului de acţiune;

(8) activități specifice care au scopul de a preveni bullyingul.

Art.299 - Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii/elevii trebuie să participe

la cursuri, seminare, programe de dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea

abilităţilor de comunicare nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în

diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile

de prevenire şi răspuns la bullying.

Art.300 - La nivelul școlii se înființează la începutul anului școlar un grup de iniţiativă

antibullying, coordonat de către directorul unităţii și cadre didactice, profesorul consilier şcolar,

un reprezentant al părinților, un reprezentant al comunității, un 2 reprezentanți ai elevilor, alţi

specialişti. Grupul iniţiază şi derulează programe de prevenire a bullyingului, împreună cu

parteneri de la nivelul comunităţii, poliţia, autorităţi locale.

J. COMBATEREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ
prin intervenţie integrată, prin identificare şi semnalare

Art.301 - Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă

psihologică - bullying face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în

anturajul preşcolarului/elevului, respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un

adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ:

educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director sau personal auxiliar și nedidactic.

Art.302 - Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă

psihologică - bullying asupra unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă
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din unitatea de învăţământ: educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă

persoană din şcoală.

Art.303 - Cadrul didactic/Personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de

bullying este obligat să informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia

de a convoca, pentru analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei,

inclusiv a bullyingului.

Art.304 - Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra

preşcolarului/elevului în unităţile de învăţământ se realizează de către cadrele didactice care

interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, pe baza propriilor evaluări şi a completării unui

formular de risc.

Art.305 - În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii

unităţii de învăţământ, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al

preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un comportament agresiv.

Art.306 - Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări

fizice/emoţionale asupra preşcolarului/elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul

legal al preşcolarului/elevului-victimă, cât şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia

copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, după caz.

Art.307 - După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice

sunt integrate în echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare

fizică, psihologică şi de reintegrare socială a preşcolarului/elevului-victimă, a

preşcolarului/elevului martor, precum şi a preşcolarului/elevului cu comportament agresiv.

Art.308 - Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o

situaţie de violenţă asupra unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către

cadrele didactice din unitatea de învăţământ, DGASPC, Serviciul public de asistenţă

socială/Direcţia de asistenţă socială, abilitate să ia măsuri în interesul

preşcolarului/elevului-victimă, martor sau preşcolarului/elevului cu comportament agresiv şi a

asigura/facilita accesul acestuia la servicii specializate în vederea reabilitării;

Art.309 - Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei

psihologice - bullying se realizează de către cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ,
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prin completarea şi transmiterea către DGASPC a fişei pentru semnalarea obligatorie a situaţiei

de violenţă asupra copilului.

Art.310 - În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice

bullying, al identificării unor metode practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a

unor metode de dezvoltare a comportamentelor nonviolente în şcoală, aceste teme sunt discutate

în consiliul de administraţie, consiliul profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de părinţi,

asociaţiile de părinţi.

K. REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATE SI APLICAREA
MASURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR CU

SARS-COV- 2 IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA

Art.311 - În perioada 28.08.2021 – 04.09.2021 se realizează instruirea tuturor categoriilor

de personal aflate în activitate și în perioada 04 - 10.09.2020 pentru restul personalului, privind

prevederile legale în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă și măsurilor de

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS C0V-2 contextul pandemiei declarate .

Art.312 - Accesul în unitate se realizează pe poarta dinspre strada principală, persoanele

se vor îndrepta spre zona de intrare în clădire respectând marcajele trasate cu culoare albă,

parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu

bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică.

Art.313 - La intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar,

nedidactic şi a elevilor , în situaţia în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea

că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu

recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de

tratament nu se va permite prezența la locul de muncă al persoanelor care prezintă

simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

Art.314 - La intrarea în unitatea de învăţământ toate persoanele vor fi indrumate si

monitorizate pentru utilizarea materialelor şi echipamentelor de protecţie (covoraşe

dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.), în mod obligatoriu.

Art.315 - Masca de protecție este obligatorie în incinta școlii. Nepurtarea măștii de

protecție în incinta școlii și în spațiile aglomerate din perimetrul școlii reprezintă abatere

disciplinară.
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Art.316 - Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic precum și orice alte

persoane care se vor afla în unitate vor purta mască de protecţie și îşi vor igieniza regulat mâinile

cu substanţe dezinfectante sau săpun.

Art.317 - Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi

pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod

obligatoriu la începutul , pe perioada programului școlar și la finalizarea programului.

Art.318 - În interiorul școlii (corpul Centru și Zencani) sunt organizate două fluxuri

pentru desfășurarea activităților și realizarea intrărilor/ieșirilor.

Art.319 - Intrarea în clădire se face pe ușa principală, ieșirea din clădire se va realiza pe

ușa secundară(ieșirea elevilor) – pentru toate aceste trasee de intrare/ieșire se urmăresc și se

respectă marcajele cu înscrisuri colorate ( galben/negru pentru intrare și roșu/alb pentru ieșire) )

de pe pardoseala holurilor.

Art.320 - Toate persoanele care intră în unitate (cu motive întemeiate și aprobate de către

conducerea școlii) vor fi informate și îndrumate să urmărească și să respecte marcajele cu

înscrisuri colorate care se regăsesc la toate nivelurile clădirii.

Art.321 - În sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum permis de elevi,

situaţi la 1 metru distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării

activităţilor din unitatea de învăţământ.

Art.322 - În perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi

programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic. Clasele de

elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor.

Art.323 - Colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate

corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ, la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte

o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

Art.324 - Se va realiza/ asigura o distanță de minimum 1 între angajații care lucrează la

birouri  care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool.

Art.325 - Dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore

inclusiv aerisirea periodică a încăperilor și aerisirea birourilor minim 1 dată de zi.

Art.326 - Toate ședințele/întrunirile care presupun grupuri mai mari de 3 persoane se vor

desfășura în condițiile respectării normelor în vigoare (măști, distanțarea fizică, etc).
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Art.327 - Vizitatorii au obligația de a folosi aparatele cu dezinfectant de la intrare, portul

obligatoriu măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere

atât gura, cât și nasul.

Art.328 - NU va fi permis accesul persoanelor care nu poartă mască.

Art.329 - Pentru vizitatori va fi permisă intrarea unei singure persoane într-un birou cu

asigurarea distanțării sociale. Restul persoanelor urmând a aștepta pe hol cu asigurarea distanțării

sociale.

Art.330 - Pe cât este posibil circulația documentelor în unitate să se realizeze

preponderent prin mijloace electronice.

Art.331 - Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ

preuniversitar/conexe se dispune la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul

SARS-CoV-2 în conformitate cu prevederile în vigoare.

Art.332 - Hotărârile privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se

actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Art.337 - La nivelul unității este desemnat ca responsabil, care coordonează activitățile de

prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității, doamna bibliotecar Szasz Anna Maria .

Aceasta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții

inspectoratelor școlare județene.

Art.338 - Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între

elevi, ceea ce implică următoarele: eliminarea mobilierului care nu este necesar; dispunerea

mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea

de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; stabilirea modurilor de

ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); băncile vor fi

poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie

blocat accesul în sala de clasă.

Art.339 - Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba

clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii

din grupe/clase diferite va fi evitat; Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată

prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare.

Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă".
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Art.340 - Locurile din clasă sunt fixe ; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai

schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor ; vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât

posibil; este interzis schimbul de obiecte personale, întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în

perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care

poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea.

Art.341 - Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice,

pentru păstrarea distanțării fizice; elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor

îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt); nu vor fi

practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte ; vor fi

evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; nu

vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje,

dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare

adaptată; Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu

respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; elevii nu vor

consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință

personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

Art.342 - Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în

aer liber; nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau

manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o

dezinfectare adaptată; orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la

activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice

de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat; pentru desfășurarea orelor de

educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii,

nasul cu mâinile neigienizate; la începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie

să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; se vor efectua curățenia,

dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; activitățile

sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și al cluburilor sportive școlare se vor desfășura în

conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al

ministrului sănătății.
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Art.343 - La nivelul unității de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale

personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari

a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

Art.344 - Măsuri de protecție la nivel individual --- Mesaje importante: Spălați-vă des pe

mâini! Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! Utilizați un șervețel de unică

folosință, după care aruncați-l! Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! Nu vă strângeți în brațe!

Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul

școlii!

Art.345 - Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: imediat după

intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauza/pauzele de masă; înainte și

după utilizarea toaletei; după tuse sau strănut; ori de câte ori este necesar.

Art.346 - Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din ciclul primar și gimnazial

și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul

recreației (atunci când se află în interior și în exterior) ; schimbul măștii de protecție între

persoane este interzis.

Art.347 - Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor

comune (holuri, săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă se va respecta astfel :

de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția

pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior

de depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea

dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor,

dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.;

materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (deproduse de curățenie, produse biocide

avizate pentru suprafețe etc.); tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune; frecvența

curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului: în clasă, imediat

după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după

fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; în cancelarie, imediat după ieșirea din

cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un

grup diferit de profesori; pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de

câte ori este necesar ; persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea
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conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării ( tabel cu cine a efectuat, ora și cine

a controlat); frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi ( după

curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de

clasă cu geamul rabatat; în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil,

graficul de curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție,

frecvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care

verifică.

Art.348 - Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de

unitatea de învățământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de

sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza

informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena

respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare

și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare. Cadrele didactice au

obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în

cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de

exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături,

diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea

aplicării protocolului de izolare.

Art.349 - Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe

săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de

protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.

Art.350 - Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea

copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să

monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.

Art.351 - Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte

boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina

muncii;

Art.352 - Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare,

boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu
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avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru

aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.

Art.353 - Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și

părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în

privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță.

Art.354 - Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un

grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite

cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective

și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate

recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la

școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor

identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;

Art.355 - Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de

adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

Art.356 - Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta

măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în

special: asigurarea distanței fizice de minimum 1 m, purtarea măștii. Șoferul microbuzului școlar

va respecta măsurile generale de protecție. Microbuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după

fiecare cursă.

Art.357 - Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au

absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze

diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele

vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul

în care școala nu beneficiază de cabinet medical;

Art.358 - Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă

simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,

dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie

și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.
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Art.359 - Protocol de izolare a copiilor bolnavi Se aplică în cazul în care elevii prezintă în

timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație)

sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi

supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de

protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; Vor

fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului medical

școlar; Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și

dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; Nu

se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie,

farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt

severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112; Persoana care ajută elevul izolat trebuie

să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; Igienizarea

încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a

transmite infecția la alte persoane; Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de

medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

Art.360 - Asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:

(1) asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre,

scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin ștergere cu apă și detergent,

apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;

(2) aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;

(3) la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă

pentru mâini;

(4) stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri și între

rânduri, de 2 metri;

(5) pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei

conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii,

strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Art.361 - Asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de

curs/examen:
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(1) asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea

în toaletă;

(2) asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

(3) asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;

(4) asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

(5) asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe,

pardoseala).

F. DISPOZIŢII FINALE

(1) Prezentul Regulament este aprobat de către Consiliul de Administraţie al şcolii.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se consideră abatere disciplinară şi se

sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) De respectarea prezentului Regulament răspunde întregul personal didactic, didactic -

auxiliar şi nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în şcoală.
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G. Anexa 1. Model Cerere de învoire:

Școala Gimnazială Sf. Ilie Toplița - HR

Cerere de învoire

Subsemnatul ……………………………………….. părinte/tutore/reprezentant legal al

elevului/ei …………………………………………………… din clasa a ………-a solicit

învoirea:

a. începând cu data de …………………………….. până la data de ……………………………..;

b. de la ora/orele …………………………...…………………………………… din data/datele

de …………………………………. .

Motivul cererii de învoire este

……………………………………………………………………………………………………. .

Data ………………………..

Semnătura părinte/turore/reprezentant legal …………………………………………………….

Nume, prenume educator/învățător/profesor diriginte …………………………………………..

Data primirii solicitării de învoire ……………………………………………………………….

Semnătura educator/învățător/profesor diriginte   ……………………………………………….

Avizat,

Director
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Prof. Tun Daniel-Liviu

Anexa 2.

Solicitare de învoire

Domnule Director,

Subsemnatul/a ………………………………………………………………. elev/ă în

clasa a ……..-a…. solicit învoirea de la ora/orele

………………………………………………………. .

Motivez prezenta solicitare: ………………………………………………………………..

.

Vă rog să informaţi părintele/tutorele/reprezentantul legal

………………………………… la numărul de telefon …………………………………………. .

Data:                                                  Semnătura elevului

Subsemnatul/a …………………………………………………………în calitate de

profesor diriginte/profesor de serviciu am informat pe părintele/tutorele/reprezentantul legal

………………………………………. al elevului/a la solicitarea de învoire.

Am/Nu am verificat dacă elevul ce a solicitat învoirea a primit avizul de învoire al

Directorului  şi a părăsit unitatea şcolară îsoţit de părinte/tutore/reprezentant legal.

Observaţii: ……………………………………………………………………………… .

Data:                                                 Semnătura profesorului:

Avizat,

Director

Prof. Tun Daniel-Liviu

Anexa 3.
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LISTA SANCŢIUNILOR CARE SE APLICĂ ELEVILOR CE ÎNCALCĂ

PREVEDERILE DIN R.O.F. ŞI R.I.

Nr. crt. ABATERE SANCŢIUNE

1. ABSENŢE NEMOTIVATE 10 - 1p la media la purtare

20 - 2p la media la purtare

40 - 4p la media la purtare

2.
Ţinută necorespunzătoare

Observaţie individuală

3. Lipsa semnului distinctiv al şcolii Observaţie individuală

4. Violenţă verbală sau psihologică manifestată
faţă de elevi, profesori, personalul şcolii (ton
răstit, atitudine violentă, ameninţare,
înjurături)

-1p

-2p
-3p

Observatie individuala

Mustrare scrisă
Mutare în online

Mutarea disciplinară in altă clasă
cu scăderea notei la purtare cu/

până la 3p

5. Violenţă fizică Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare cu/până la 5 p

Cazuri grave: Anunţarea Poliţiei

6. Fumatul în incinta sau împrejurimile şcolii Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 2p

7. Deţinere şi/ sau consum de alcool şi de substanţe
interzise în incinta şi împrejurimile şcolii

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 2p
Mutare disciplinara la alta şcoală

Anunţarea poliţiei

8. Neîndeplinirea sarcinilor de elev de serviciu în clasă
Observaţie individuală
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9. Distrugere, falsificare documente şcolare (scutiri,
carnet de note, catalog ...)

Scăderea notei la purtare cu/ până
la 3p

Mutare disciplinară în altă clasă

10. Furtul din bunurile şcolii sau din proprietate
individuală

Scăderea notei la purtare cu/ până
la 4p

11. Distrugerea bunurilor şcolii Înlocuirea obiectului distrus/
plătirea costului aferent

Scăderea notei la purtare 1p-4p
(pentru distrugere intenţionată)

12. Difuzarea/ deţinerea de materiale antinaţionale,
obscene sau care încurajează consumul de droguri,
alcool, tutun

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 3p

13. Nu păstrează curăţenia în sălile de clasă,
laboratoare, sala şi terenurile de sport, curtea şcolii
şi împrejurimile acesteia; aruncarea de obiecte pe
geam și escaladarea pereților și geamurilor clădirii
școlii

Observaţie individuală

Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 1p

14. Utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orei/pauzelor fără permisiunea profesorului,
utilizarea aparatelor audio, camerelor digitale,
camere video, căşti, laptop, smartphone, tablete cu
scopul de a înregistra sau filma neautorizat

Confiscare gadget (cu PV, ridicare
de la direcțiune de către părinţi)

Scăderea notei la purtare cu/ până
la 3p

Mutare disciplinară

15. Nepurtarea măștii de protecție în mod repetat  în
incinta/perimetrul școlii

Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 1p

16. Introducerea în școală a materialelor cu conținut
politic, pornografic, de instigare la violență

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p

17. Introducerea în școală/ posesia de arme, cuțite,
obiecte contondente, spray lacrimogen

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p
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18. Deranjarea în mod repetat a orei Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 1p

19. Insultarea verbală a cadrelor didactice sau a
personalului didactic auxiliar

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p
Mutare disciplinară la altă clasă

Anunţarea poliţiei

20. Refuzul de a intra la ore, nemotivat Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 2p

21. Blocarea intrărilor în școală Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 2p

22. Părăsirea incintei şcolii în orele de curs/ pauze Absenţe nemotivate
Scăderea notei la purtare cu

1 punct

23. În cazul în care abaterile de mai sus menționate se
repetă în mod voit, Consiliul Profesoral poate
propune alte sancțiuni specifice.
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Anexa 4. Sigla școlii
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