EXTRAS DIN STATUTUL ELEVULUI CUPRINS ÎN REGULAMENTUL INTERN
AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 142

STATUTUL ELEVULUI
Drepturile elevilor
Art. 230.
Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de
egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar
primar al educației;
Art. 235. (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de
toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în
calitate de elevi şi cetăţeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi
personalităţii proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care
respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de
protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de
învăţământ.
Art. 236
(a)Elevii sunt școlarizați gratuit;
(b)Elevii beneficiază de o educație de calitate, prin aplicarea corectă
a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a
programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a
celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și
dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor
educaționale stabilite;
(c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru
disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta
educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi
interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile
comunităţii locale/partenerilor economici;
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(g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite
(h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi
consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de
învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere
psihopedagogică pe an;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de
asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile
legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau
care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare
de 4 săptămâni;
Recompensarea elevilor
Art. 242 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea
şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în
faţa consiliului profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau
susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care
elevul este evidenţiat;
c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense
materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori,
conform prevederilor în vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau
tabere de profil din ţară şi din străinătate;
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar.
2) Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la
olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnicoştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează
financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Page 2

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru
activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea
premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului
şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor.
Îndatoririle / Obligațiile elevilor
Art. 243
c) Elevii au obligația de a avea un comportament civilizat şi de a se
prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi
să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ
preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de
identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea
accesului în perimetrul şcolii; În vederea individualizării elevilor
acestei şcoli, ţinuta obligatorie începând cu clasele Pregătitoare
până la clasa a VIII-a, este reprezentată de uniforma compusă din
cămaşă lila, pantalon/fustă, sacou bleumarin. Aceasta este
asigurată de către părinţi, în funcţie de preferinţe şi buget.
l) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l
prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în
legătură cu situația lor școlară;
m) Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare
primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului
școlar.
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Elevilor Şcolii Gimnaziale Nr. 142 le este INTERZIS:
Art. 244
a) Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală,
precum : pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste
scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau
maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice
fel ;
b) Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru
băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi,
creastă etc.)
c) Se interzice vopsirea unghiilor şi orice fel de machiaj ;
d) Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a
cerceilor excesiv de mari de către fete ;
e) Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau
excesiv de mari, precum : lanţuri, mărgele, brăţări metalice,
inele sau a inelelor şi pandantivelor înfipte în buze, nas;
f) Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel;
g) Este interzis să distrugă, să modifice sau să completeze
documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie
sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de
învăţământ;
h) Este interzis să introducă şi să difuzeze, în unitatea de
învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul
lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi
integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa,
intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei
persoane;
i) Este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de
învăţământ;
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j) Este interzis să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice
sau alte substanţe interzise, ţigări, chibrite, brichete, substanţe
etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;
k) Este interzis să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii
de învăţământ a cuţitelor şi a altor obiecte contondente, orice
tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie,
petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale
care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte
persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legale;
l) Este interzis să difuzeze materiale electorale, de prozelitism
religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor
de învăţământ;
m) Este interzis să utilizeze telefoanele mobile pentru fotografii sau
înregistrări, în timpul pauzelor, orelor de curs, al examenelor şi
al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este
permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în
procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
n) Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor
pentru ascultat muzică;
o) Este interzisă introducerea în şcoală a oricăror dispozitive cu
camera video sau cameră foto;
p) Este interzisă introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în
alte scopuri decât cele didactice;
q) Este interzis să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
r) Este interzis să aibă comportamente jignitoare, indecente, de
intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de
învăţământ;
s) Este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de
violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
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t) Este interzis să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ
în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a
situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
u) Este interzis să utilizeze un limbaj trivial sau invective în
perimetrul şcolar;
v) Este interzis să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a
persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor.
w) Este interzis să se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece
în afară;
x) Este interzis ca băieţii să intre în toaleta fetelor, iar fetele să
intre în toaleta băieţilor;
Nerespectarea regulilor privind comportamentul
elevilor în şcoală, cât şi a celor legate de vestimentaţie, atrage
după sine următoarele sancţiuni, prevăzute de ROFUIP,
aplicate în funcţie de gravitatea faptei şi de numărul
abaterilor.
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Sancționarea elevilor
Art. 245
(4)Sancţiunile aplicate elevilor pentru abaterile de la normele de
conduita sunt:
a) observație individuală
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei
sociale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de
învățământ;
(10)Sancțiunile aplicate elevilor, in mod special, sunt cele prevăzute
pentru încălcarea Regulamentului intern, astfel:
(a) elevii care vor fi găsiţi fără uniformă sau cu ea incompletă, vor fi
sancționaţi cu scăderea notei la purtare cu cate un punct/calificativ la
fiecare 3 dăți în care nu au uniforma;
(b) conduita necivilizată: verbală, vestimentară (sorturi, maieuri, șepci,
căciuli, plete, cercei, parul vopsit sau decolorat, tatuaje la vedere –
elevii; fuste scurte, bluze excesiv de decoltate și scurte, machiaj,
unghiile vopsite, părul decolorat sau vopsit, încălțăminte inadecvată
vârstei, bijuterii, podoabe exagerate ca formă, dimensiuni și culori elevele) și în atitudini, se sancționează proporțional cu gravitatea
faptei;
(c) absentarea nemotivată, chiulul, intrarea după profesor,
perturbarea orelor, părăsirea clasei fără acordul profesorului,
staționarea pe coridor după terminarea pauzei sau dacă nu a venit
profesorul la oră, dezinformarea în legătură cu numărul elevilor
prezenți în clasă, invitarea prietenilor la școală în timpul programului,
intrarea în grupul sanitar care nu este rezervat se sancționează cu
scăderea notei la purtare;
(d) distrugerea documentelor școlare (cataloage, foi matricole, carnete
de note etc) se sancționează cu predarea către organele de urmărire
penală;
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(e) comportamentul violent sau injurios la adresa cadrelor didactice, a
personalului școlii sau a colegilor, atât în incinta cât și în afara școlii se
sancționează cu eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, iar
în această perioadă activitățile obișnuite sunt înlocuite cu un alt tip de
activități, de regulă, desfășurate în cadrul unității de învățământ,
(recondiționare de cărți și manuale, de material didactic, îngrijirea
plantelor din incinta şcolii,etc), însoţită de scăderea notei la purtare;
(f) fumatul în școală, în curte și în perimetrul ei, se sancționează cu
scăderea notei la purtare;
(g) consumul de semințe în incinta școlii se sancţionează cu scăderea
notei la purtare;
(h) introducerea, incitarea la / sau consumul de: băuturi alcoolice,
droguri, în școală, în curte sau în perimetrul ei, introducerea de
substanțe toxice, inflamabile sau explozive, a armelor (albe sau de foc),
practicarea jocurilor de noroc atrage sancționarea cu predarea
vinovaților organelor de ordine;
(i) utilizarea in timpul programului școlar a telefoanelor mobile sau a
altor aparate care perturbă desfășurarea procesului instructiv –
educativ se sancționează prin confiscarea obiectelor până la sfârșitul
anului școlar când se predau părinților;
(j) introducerea în școală a materialelor cu caracter obscen sau
pornografic atrage după sine scăderea notei la purtare;
(k) furtul, indiferent de mărimea prejudiciului, se sancționează cu
predarea vinovaților organelor de ordine;
(l) accesul și circulația elevilor se face numai prin intrarea și scara
elevilor. Abaterea se sancționează cu mustrare individuală;
(m) anunțul telefonic anonim si nefondat despre prezența unui pericol
în școală se sancționează cu predarea către organele de urmărire
penală;
(n) elevii scutiți parțial sau total de efort fizic vor respecta cerințele
profesorului de educație fizică. Abaterea de la normele impuse se
sancționează;
(o) este interzis a se mesteca guma în clasa sau la sala de sport. Se
sancționează cu scăderea notei la purtare;
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Art. 246
Aplicarea oricărei sancţiuni este precedată de parcurgerea
următoarelor etape:
1) discutarea abaterii cu elevul în cauză;
2) analiza în prezenţa colectivului clasei sau a celui / celor care a / au
sesizat incalcarea normei de conduită;
3) înştiinţarea părinţilor şi invitarea acestora la şcoală.
Art. 247
(1)cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile
aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali;
(2)pentru scăderea notei la purtare sub 7 se supune Consiliului
profesoral referatul care descrie fapta și propunerile de sancțiune;
(3)nota la purtare a tuturor elevilor se stabilește de către diriginte,
consultând în scris Consiliul profesoral al clasei (tabel cu propuneri
pentru note la purtare) și supunând la vot media finală;
(4)scăderea notei la purtare se face proporțional cu abaterile comise
(intre 1 si 3 puncte).
Art. 248
Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute
la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se
sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi
statut.
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Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Art. 255
(1) pentru 10 de absenţe nemotivate cumulate la diferite discipline sau la
5 absente la disciplinele cu o oră pe săptămână, ori 7 absenţe la
disciplinele cu mai multe ore pe săptămână se da un avertisment, se
consemnează în catalog si se anunță familia în scris;
2) 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 disciplina, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct;
3) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior
nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi
pedagogic.
Pagube patrimoniale
Art. 256
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea
bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate
cu prevederile art. 1357 - 1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate
de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să
suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau
sustrase. 23
(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit,
elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou,
corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.
În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.
Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea
sau deteriorarea manualelor şcolare.

DIRECTOR,
PROF. IOANA IONICA
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