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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. l. Activitatea din şcoală se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

272/2004 privind protecția copilului, Legii 1985/2016, Planului de dezvoltare instituţională şi Planului 

managerial  

Art. 2. Cursurile se desfăşoară în program de dimineaţă pentru toate clasele, începând cu ora 

8,00; activităţile sportive se desfăşoară şi după masa, conform orarului şcolii, precum şi activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare. 

Art. 3. Cadrele didactice vor fi prezente la şcoală cu cel puţin 10 minute înaintea începerii 

programului. 

Art. 4. În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii 

excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit 

reglementărilor aplicabile. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea 

integrală a programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al 

unității de învățământ. 

 

CAPITOLUL II: ELEVII 

 

Art. 1. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza 

demnitatea, personalitatea sau propria imagine. 

Art. 2. Elevii au datoria de a frecventa cursurile conform orarului zilnic. Vor fi prezenţi în şcoală cu cel 

mult 10 minute înaintea începerii activităţilor; 

Art. 3. Elevii au datoria de a cunoaşte şi respecta legile statului, Regulamentele şcolare, regulile de 

circulaţie, normele de apărare a sănătăţii, normele de protecţia mediului, normele de prevenire şi stingere 

a incendiilor. Studiul acestor documente, norme şi reguli se va face în orele de dirigenţie sau în 

activităţile organizate în parteneriat cu responsabili şi specialişti pe domenii. 

Art. 4. Elevii au obligaţia să aibă un comportament adecvat în şcoală şi în afara ei. Vulgaritatea şi 

agresivitatea în limbaj sau comportament faţă de personalul şcolii şi faţă de colegi sunt interzise. 

Art. 5. Sustragerea obiectelor care aparţin personalului şcolii sau care fac parte din patrimoniul 

unităţii este interzisă. 

Art. 6. Elevii au obligaţia sa aibă în şcoală o ţinută decentă. Se interzice: 

• schimbarea culorii naturale a părului. 

• machiajul. 

• îmbrăcămintea indecentă: fuste exagerat de scurte, decolteuri adânci, pantaloni tăiaţi sau 

franjurati, prea largi sau prea strâmţi, bluze (tricouri) prea scurte, prea strâmte, prea largi. 

• purtarea de podoabe exagerate. 



• părul prea lung la băieţi. 

• coafurile exagerate. 

Art. 7. Este interzis elevilor să se afle în timpul orelor de curs în afara sălilor de clasă, 

laboratoarelor, sălilor de sport (pe coridoare, băi, curte, alte spaţii), cu excepția perioadelor în care 

aceștia pot merge la toaletă, perioadă semnalizată corespunzător în fiecare sală de clasă. Este 

interzisă scoaterea elevilor de la cursuri de către profesori, învăţători, părinţi sau alte persoane. 

Excepţie fac cazurile de boală, accidentele. 

Art. 8: Elevii scutiţi de educaţie fizică sunt obligaţi să se prezinte în sala de sport cu încălţăminte 

adecvată şi să asiste la oră. 

Art. 9. Elevii care aparţin altui cult religios decât restul clasei şi care participă la ora de religie a 

cultului respectiv rămân în sala de clasă și respectă disciplina. Dacă majoritatea clasei are religie 

în prima sau ultima oră de curs a zilei respective, elevii de alte culte pot să nu participe la oră, în 

măsura în care părinţii lor optează astfel.  

Art. 10. Este interzis elevilor să manipuleze documente şcolare: cataloage, condici de prezenţă, 

matricole etc. 

Art. 11 Este interzis elevilor să utilizeze în şcoală: telefoane mobile, aparatură video, aparatură de 

înregistrat. Nerespectarea acestui articol atrage după sine confiscarea aparatelor, care vor fi predate 

părinților la sfârșitul semestrului. În cazuri bine fundamentate, când se solicită din partea părintelui 

ca elevul să vină cu telefonul la școală, aparatul va fi predat la ora 8 dimineața la: diriginte/învățător 

sau profesorul de la prima oră de curs sau secretariatul școlii și va fi recuperat de elev la sfârșitul 

orelor de curs.  Aceste aparate pot fi utilizate în școală la cererea expresă a cadrului didactic care are 

nevoie la oră de aceste device-uri, caz în care își asumă respectarea GDPR de către elevi. 

Art. 12. Este interzis elevilor să posede şi să consume în şcoală (clădiri, curte): tutun, gumă de 

mestecat, alcool, droguri, seminţe. 

Art. 13. Este interzis elevilor să introducă în şcoală şi să folosească: pocnitori, petarde, muniţie, 

arme, spray paralizant. 

Art. 14. Elevii au obligaţia să circule în şcoală numai prin spaţiile destinate lor: intrările şi scările 

elevilor. Este interzis accesul elevilor în spaţiile destinate personalului şcolii. 

Art. 15. In timpul pauzelor se interzice părăsirea sălii de clasă de către elevi. Purtarea măștii este 

obligatorie de către toate persoanele care se află în incinta școlii. 

Elevii sunt obligaţi să efectueze serviciul în clasă, conform planificărilor făcute de conducătorii 

de clase. Sarcinile elevului de serviciu în clasă sunt stabilite de diriginţi şi învăţători.  

Art. 16. Elevii au datoria să poarte asupra lor legitimaţia (ecusonul) şi carnetul de elev şi să-1 

prezinte cadrelor didactice de câte ori li se solicită acest lucru. 

Art. 17. Este interzis elevilor să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic 

(postere, reviste, filme, fotografii, cărţi, etc.). 

Art. 18. Elevii au datoria să utilizeze cu grijă şi să păstreze bunurile din patrimoniul şcolii: sălile 

de clasă, mobilierul, aparatura, materialul didactic şi manualele şcolare primite gratuit se păstrează 

în stare bună şi se restituie la sfârşitul anului şcolar. 

Elevii care produc pagube şi distrug bunurile materiale ale şcolii vor înlocui bunurile distruse 

sau vor suporta contravaloarea acestora sau a reparaţiilor, chiar şi în condiţiile executării de către 

personalul muncitor al şcolii. 

Art. 19. Activităţile extraşcolare şi extracurriculare (serbări, reuniuni, concursuri, activităţi 

sportive, spectacole, excursii) se organizează numai cu acordul şi în prezenţa conducătorilor de 

clase, cu aprobarea direcţiunii şcolii. 

Art. 20. Elevii sunt obligaţi să părăsească spaţiul şcolii după terminarea programului, supravegheaţi 

de profesorul sau învăţătorul care a avut ultima oră de curs; activităţile suplimentare se desfășoară 

numai în prezenţa cadrelor didactice, conform programului aprobat de direcţiune. 

Art. 21. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:  
a) adeverinţă eliberată de medicul de familie. 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital, avizat(ă) de medicul de familie. 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ 

şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei, pentru maximum 7 zile 

dintr-un semestru. 



(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor 

justificative, dar nu mai târziu de 7 zile de când elevul a revenit la școală. (ROFUIP 2020, art. 

102) 

(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, 

dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile 

de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului 

şcolar.  

(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea 

absenţelor ca nemotivate.  

(8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a 

structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă 

la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării 

materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

Art. 22. Nerespectarea regulamentelor atrage după sine aplicarea sancţiunilor. 

 

Sancţiunile aplicate elevilor  

Sanctionarea elevilor Art. 16 din Statutul Elevului OM_4742_10.08.2016 
(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care 

savarsesc fapte prin care se incalca dispozițiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, 

vor fi sancționați in functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreaca in perimetrul unitătii de invatamant 

sau in cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unita^ii de 

invatamant sau in afara activita(ilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii 

raspund conform legislajiei in vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii. 

(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a)     observație individuală; 

b)     mustrare scrisa; 

c)    retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

profesionale; 

(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, in scris, atât elevilor cât și părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după 

caz. 

(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării in fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă 

in orice context. 

(7) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale in vigoare. 

(8) Sancțiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învățământul primar. 

Sancțiuni 
Art. 17 

(1)  Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. 

(2) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor 

în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea 

acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către 

profesorul diriginte, învățătorul/ profesorul sau de catre directorul unității de învățământ. 

Art. 18 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

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

sancțiunea. 

(2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese 

-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre 

învatatorul sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului. 



(3) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susținatorului legal, pentru elevii minori, personal sau, in situația in care acest lucru nu 

este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(5) Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, 

în învățământul primar. 

Art. 19 

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului profesoral. 

(2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învățământul primar, aprobata de consiliul profesoral. 

Art. 20 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralela, în aceeași unitate de învățământ, se consemnează într-

un document care se înmânează sub semnătură părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al 

elevului minor și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 

(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Anularea sanctiunii Art. 26 
(1) Dupa opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă 

de un comportament fără abateri pe o perioadă de eel puțin 8 săptămâni de școală până la încheierea 

semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, 

poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancțiunea. 

(1) Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 20 absențe nejustificate pe semestru 

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

disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mică de 9 in anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile 

de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic. 

 



CAPITOLUL III. PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 1. Cadrele didactice beneficiază de toate drepturile şi au toate obligaţiile conform: Legii 

1/2011, ROFUIP, Regulamentului de ordine interioară, Planului de dezvoltare instituţională, 

Planului managerial, Fişei postului. 

Art. 2. Cadrele didactice au obligaţia să prezinte directorilor planificările calendaristice, în prima 

săptămână a anului şcolar sau a fiecărui semestru. Planificările calendaristice şi proiectele 

unităţilor de învăţare fac parte din PORTOFOLIUL PERSONAL, care se va afla zilnic la fiecare 

cadru didactic, pentru a putea fi prezentat atunci când este solicitat acest lucru. 

Art. 3. Programul de lucru al cadrelor didactice se desfăşoară conform orarului şcolii, avizat de 

director; modificările în orarul avizat de director se pot face numai cu aprobarea acestuia. 

Art. 4. Orele care fac parte din norma didactică se consemnează în condica de prezenţă şi se 

semnează, în pauză sau la sfârşitul programului, numai în sălile profesorale. 

Art. 5. Cadrele didactice au obligaţia să asigure ordinea şi disciplina în timpul orelor de curs. 

Art. 6. Este interzisă scoaterea elevilor de la cursuri de către cadrele didactice, sub oricare motiv. 

Art. 7. Se interzice trimiterea elevilor în sala profesorală după cataloage sau alte documente 

şcolare. 

Art. 8. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a intra la timp la ore şi de a valorifica cele 50 minute 

destinate orei de curs. 

Art. 9. Cadrele didactice au obligaţia să respecte timpul de pauză a elevilor. 

Art. 10. Cadrele didactice au obligaţia să ia atitudine faţă de actele de indisciplină ale oricărui elev 

săvârşite în spaţiul şcolii. 

Art. 11. Cadrele didactice au obligaţia să consemneze zilnic în catalog absenţele elevilor. 

Art. 12. Cadrele didactice au obligaţia să consemneze zilnic în catalog şi în carnetele de note toate 

notele acordate elevilor, să le argumenteze şi să le comunice părinţilor. 

Art. 13 Motivarea absenţelor se face conform legii; 

Art. 14 Se interzice agresarea fizică sau verbală a elevilor de către cadrele didactice sau personalul 

şcolii. 

Art. 15. Cadrele didactice vor avea o ţinută vestimentară decentă în şcoală. 

Art. 16. Cadrele didactice au obligaţia să participe la cursuri de formare şi la cursuri de 

perfecţionare la 5 ani, ca şi la toate activităţile metodice organizate în colectivele metodice din 

care fac parte. 

Art. 17. Cadrele didactice au obligaţia să participe la Consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii, 

sau la alte activităţi atunci când sunt solicitate. 

Art. 18. Cadrele didactic au obligaţia să aibă o atitudine corectă în relațiile cu părinţii elevilor. 

Art. 19 Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze păstrarea tuturor bunurilor şcolii, să 

contribuie la procurarea materialului didactic, la dotarea şi înfrumuseţarea spaţiului şcolii. 

Art. 20 Cadrele didactice au obligaţia să atragă resurse extrabugetare (donaţii, sponsorizări, 

contribuţii ale Comitetelor de părinţi) pentru dezvoltarea bazei didactice. 

Art. 21. Cadrele didactice au obligaţia să sprijine activitatea profesorilor şi învăţătorului itinerant. 

Art. 22. Cadrele didactice au obligaţia să asigure plecarea elevilor din clasă după ultima oră de 

curs. 

Art 23. Cadrele didactice au obligaţia de a consulta zilnic afişierele din sălile profesorale cu toate 

materialele expuse şi de a aplica prevederile acestora în activitatea proprie. 

Art. 24. Cadrele didactice au obligaţia să consulte anunţurile de pe tablele din sălile profesorale şi 

să răspundă solicitărilor. De asemenea, cadrele didactice au obligația de a consulta site-ul 

www.isjbn.ro și www.edu.ro pentru a se informa asupra diferitelor anunțuri și informații care i-ar 

putea interesa cu privire la activitatea profesională și extrașcolară. 

Art. 25. Fumatul este interzis în săli profesorale, săli de clasă, laboratoare, coridoare, săli de sport, 

cu excepţia spaţiilor rezervate. 

Art. 26. Cadrele didactice au obligaţia să efectueze serviciul pe sectoare, conform planificării. 

Prezenţa pe sector este la ora 7,45 şi se încheie la ora 14,10. Cadrele didactice de serviciu în curte 

vor supraveghea plecarea elevilor cu autobuzul la Slătiniţa la sfârşitul orelor de curs. 

Art. 27. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care 

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

 

http://www.isjbn.ro/
http://www.edu.ro/


Sarcinile cadrului didactic de serviciu pe coridor: 

a. cadrul didactic desemnat în planificare este prezent pe coridorul repartizat pe durata 

integrală a fiecărei pauze şi se deplasează pe toată suprafaţa a cărei responsabilitate îi revine 

conform prezentei proceduri. 

b. Va fi prezent pe coridor la ora 7.45 şi îşi încheie serviciul la ora 14.10. 

c. La inceputul fiecărei pauze trece prin toate sălile de clasă de pe coridorul repartizat 

verificând starea disciplinară a elevilor. 

d. Prima jumătate a pauzei se va afla în partea coridorului dinspre scările profesorilor, iar 

în a doua jumătate a pauzei va fi în partea coridorului dinspre scările elevilor (supraveghind 

intrarea elevilor în clasă). 

e. În pauze elevii rămân în clasă și aerisesc clasa. 

f. În timpul pauzelor va urmări comportamentul elevilor şi va lua măsurile care se impun. 

g. Va semnala imediat diriginţilor şi conducerii şcolii toate neregulile constatate: abateri 

grave de disciplină, distrugeri materiale. 

Art. 28. Conducătorii claselor au următoarele obligaţii: (OMECI 5132/10.09.2009) 

• să urmărească şcolarizarea şi frecvenţa elevilor, să cerceteze cauzele absenţelor şi să ia 

măsurile corespunzătoare. 

• să aibă o bună colaborare cu părinţii elevilor, pe care îi ţin la curent cu evoluţia elevilor, 

abaterile de la disciplina şcolară, cerinţele şcolii etc.. 

• să verifice ritmicitatea notării elevilor la toate disciplinele. 

• să colaboreze cu Consiliul clasei pentru o mai bună cunoaştere a problemelor. 

• să organizeze activitatea educativă a clasei, ţinând seama de problemele educative ale 

clasei, ale şcolii, ale comunităţii locale. 

• să prelucreze periodic regulamentele şcolare. 

• să organizeze serviciul pe clasă. 

• să delege responsabilităţile în clasele pe care le conduc, la propunerea colectivelor de elevi. 

• să urmărească comportamentul elevilor în timpul pauzelor, acţionând prompt, în limitele 

normelor pedagogice. 

• să propună, spre aprobarea Consiliului clasei, acordarea notei la purtare pentru fiecare elev. 

Art. 29. Confidenţialitatea este obligatorie pentru tot personalul didactic. Este interzisă 

transmiterea de informaţii despre şcoală sau personalul ei care ar leza prestigiul şcolii sau al 

salariaţilor. Este interzisă transmiterea de date, informaţii care constituie secret de serviciu. 

Art. 30. Sancţiunile care se aplică cadrelor didactice sunt cuprinse în Legea 1/2011. 



CAPITOLUL IV: PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Art. l .Personalul didactic auxiliar cuprinde secretarele, bibliotecara, contabila, informaticianul şi 

administratorul; 

Art.2. Personalul didactic auxiliar este subordonat directorilor unităţii şcolare. 

Art. 3. Programul de lucru este de 8 ore zilnic, 40 ore săptămânal, 8-16:- secretara, administrator 

patrimoniu, bibliotecara, contabila. 

Art. 4. Secretarul asigura permanenta pe întreaga-perioadă a programulu. 

Art. 5. Secretarele și bibliotecarul au obligaţia sa-si îndeplinească toate sarcinile de serviciu ce le 

revin prin Regulamentul şcolar art 86-90 cu toate aliniatele, conform fişei postului. 

Art. 6. Clauza de confidenţialitate îi obligă la păstrarea secretului de serviciu. 

a). este interzisă transmiterea de date sau informaţii despre şcoală sau personalul şcolii care 

ar leza prestigiul unităţii sau al salariaţilor. (Codul muncii, Art.26). 

Art. 7. Personalul didactic auxiliar trebuie să asigure servicii prompte şi de calitate pentru elevii şi 

personalul şcolii. 

Art. 8. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă. 

Art. 9. Este interzis consumul băuturilor alcoolice. 

Art. 10. In relaţiile cu elevii, părinţii elevilor şi personalul şcolii trebuie să dovedească respect şi 

solicitudine. 

Art. 11. Secretarele şcolii au obligaţia să se informeze permanent despre prevederile 

„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară 

în învăţământul preuniversitar". 

Art. 12. Personalul didactic auxiliar îndeplineşte şi alte sarcini (pentru şcoală) cuprinse in fişa 
postului sau suplimentare. 



CAPITOLUL V. PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

Art. 1. Personalul nedidactic al scolii cuprinde: muncitorii de întreţinere (2), şi personalul de 

întreţinere (7). 

Art.2. Prezenţa la serviciu este obligatorie după cum urmează:  

a). muncitorii de întreţinere 7-15 (zilnic). 

b). personalul de întreţinere: 6-14 si 12-20. 

Art. 3: Părăsirea unităţii şcolare se face numai cu acordul directorilor. 

Art. 4. Personalul nedidactic are obligaţia de a îndeplini toate sarcinile cuprinse în FIŞA 

POSTULUI şi în Regulamentul şcolar art. 88. 

Art. 5. Personalul nedidactic are obligaţia de a folosi la maxim timpul zilnic de lucru de 8 ore. 

Art. 6. Personalul nedidactic are dreptul la o pauza de masa de 30 minute zilnic. 

Art. 7. Personalul nedidactic este obligat sa participe la instruirile pe teme de protecţia muncii si 

sa respecte regulile si normele respective. 

Art. 8. Personalul de întreţinere este obligat să respecte normele igienico-sanitare stabilite. 

Art. 9.Personalul nedidactic trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă adecvată muncii prestate. 

Art. 10. Personalul nedidactic trebuie să răspundă cu promptitudine solicitărilor venite din partea 

personalului didactic şi al directorilor, în funcţie de necesităţile şcolii. 

Art. 11. Este interzisă prezenţa în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice. 

Art. 12. În relaţiile cu elevii şi cadrele didactice, personalul nedidactic va avea o comportare 

corectă şi va sesiza conducerea şcolii în legătură cu eventualele atitudini necorespunzătoare ale 

elevilor. 



CAPITOLUL VI: REGULAMENTUL DE UTILIZARE ŞI DE ÎNTREŢINERE A BAZEI 

SPORTIVE A ŞCOLII 

 

Art. 1. Sala de sport face parte din patrimoniul şcolii şi funcţionează după orarul aprobat de 

direcţiunea şcolii. 

Art. 2. În orar vor fi introduse cu prioritate toate orele de educaţie fizică de la învăţământul gimnazial 

şi primar din şcoala noastră. 

Art. 3. După activităţile sportive ale şcolii noastre se desfăşoară în sala de sport orele efectuate de 

grupele sportive ale LPS. 

Art. 4. Intrarea în vestiare şi în sala de sport se face numai în prezenţa profesorului; 

Art. 5. Este interzisă intrarea în sală cu încălţăminte de stradă. 

Art. 6. La introducerea în orar a activităţilor sportive de după masă se va avea în vedere vârsta 

elevilor şi specificul activităţii. 

Art. 7. Orice eveniment, defecţiune, accident se va aduce la cunoştinţa administratorului şi 

directorilor. 

Art. 8. Toţi cei care efectuează activităţi sportive în sala de sport sunt consideraţi prof. de serviciu. 

Aceştia vor fi-prezenţi în sală cu cel puţin 10 minute înaintea începerii activităţii. 

Art. 9. Profesorii de educaţie fizică răspund de intrarea şi ieşirea elevilor din sălile de sport. 

Art. 10. Profesorii de educaţie fizică răspund de verificarea echipamentului elevilor la intrarea în 

sala de sport. 

Art. 11. Profesorii de educaţie fizică răspund de siguranţa sănătăţii şi bunurilor elevilor pe parcursul 

orei de educaţie fizică şi sport. 

Art. 12. Profesorii de educaţie fizică răspund de prelucrarea normelor de protecţie pentru elevi în 

prima oră de educaţie fizică din anul şcolar. 

Art. 13. Profesorii de educaţie fizică verifică închiderea uşilor şi situaţia instalaţiilor interioare, 

zilnic, după incheierea activităţii. 

  



CAPITOLUL VII: CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 1. Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Bistriţa este asigurată de: director, director adjunct, 

Consiliul profesoral, Consiliul de administratie, Colective metodice, Consiliul clasei. 

Art. 2. Sarcinile / atribuţiile fiecărui compartiment sunt cele prevăzute în Legea 1/2011, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, Regulamentul de ordine 

interioară, Planul de dezvoltare instituţională, Planul managerial, Fişa postului. 

Art. 3. Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 4 Bistrița încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ. 

(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează 

contractului educațional. 

(3) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării. 

(4) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul 

educațional. 

 

CAPITOLUL VIII: ACCESUL ÎN ȘCOALĂ 

 

- Accesul elevilor, al însoțitorilor elevilor cu CES, al personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic și medical se va face doar pe intrarea principală (poarta mare intrare corp B); 

- Accesul și fluxul de persoane este gestionat la intrarea în instituția de învățământ de către 

persoana care este de serviciu în curte și de gardian; 

- Distanțarea fizică este menținută la intrare folosind  marcaje aplicate pe sol; 

- Intrarea elevilor este eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de etaj; 

- Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor; 

- Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) sunt menținute deschise în 

timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact; 

- Elevii și familiile acestora vor fi informați în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul 

de a evita aglomerarea la intrare; 

- Elevii, însoțitorii elevilor cu CES, personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta 

mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când intră și când se află în 

interiorul unității de învățământ. 

-  După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă pe un culoar bine stabilit și 

semnalizat corespunzător. 

-  Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) este interzis; în cazuri excepționale, 

personalul de pază va intermedia legătura (telefonic) între persoanele străine și diferitele 

compartimente. 

 

 

 

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 7.09.2021 și în Consiliul Profesoral din data de 

6.09.2021. 

 

 


