
Extras din Regulamentul de ordine interioară al Şc. Nr. 21. 

„GheorgheŢiţeica” 
 

Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

toate activităţile existente în programul fiecarei unităţi de învăţământ. 

 
Evidenţa elevilor: 

� Evidenţa prezentei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor 

care consemnează obligatoriu fiecare absenţă, iar nerespectarea procedurii de către 

cadrele didactice constituind abatere disciplinară sancţionată cu diminuarea 

calificativului anual; 

� Elevii care întârzie la prima oră nu vor mai intra la clasă, ci vor merge în biblioteca 

şcolii, totuşi, pentru motive obiective ei pot intra la oră, dar acest lucru ramâne la 

latitudinea profesorului; 

� Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor 

cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate; 

� Motivarea absenţelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: 
a. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi vizată de 

medicul cabinetului şcolar; 

b. adeverinţă sau certificatul medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital; 

c. cererea scrisă a părintelui elevului, care va fi avizată de director la prezentarea acesteia de 

către diriginte/învăţător; 

d. motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative, actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător, diriginte, 

pe parcursul anului şcolar (se arhiveză împreună cu catalogul), nerespectarea termenului 

prevăzut la aliniatul din prezentul articol atrage, dupa sine, declararea absenţelor ca 

nemotivate; 

e. la cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, 

directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi 

competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării de către elev a 

materiei predate în perioada în care a fost absent şi încheierii situaţiei şcolare; 

 
Pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 
nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau 10% absenţe 
nejustificate din orele pe semestru la o disciplină, va fi scazută nota la 
purtare cu un punct. 

 

Este interzis elevilor: 
-să distrugă documente şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc.); 
-să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ, iar cel vinovat are 
obligaţia să plătească pagubele pricinuite, dacă vinovatul nu se cunoaşte, întregul 
colectiv va răspunde material de stricăciunile provocate; 
-să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţionala a ţării sau care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; 



-să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii sau 

care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

-să blocheze caile de acces în spaţiile de învăţământ; 
-să introducă şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, băuturi 
alcoolice, să fumeze şi să participe la jocuri de noroc;  
-elevii nu au voie să consume în incinta şcolii alimente interzise de lege-cipsuri, cola, 
energizante, cafea, nu au voie să consume substanţe „etnobotanice”-considerate 
periculoase, chiar mortale; 
-să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte 
instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, etc.) care prin acţiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi personalului şcolii; 
-să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

-să posede şi să utilizeze telefoanele celulare (cu camera foto) în timpul orelor de curs, al 
examenelor şi al concursurilor, căşti sau alte aparate (radio, foto) în timpul orelor de 
curs, al examenelor şi al concursurilor, în caz contrar acestea vor fi ridicate şi date 
conducerii, pentru a fi predate familiei pe baza de proces verbal; 
-să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 
-să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate de limbaj şi de comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

- introducerea unor persoane străine în incinta şcolii; 
-să aducă în şcoală aparatură de orice fel-unitatea şcolară nu răspunde de dispariţia, 

deteriorarea sau pierderea acesteia; 

-să aducă şi să consume în incinta şcolii gumă de mestecat şi seminţe; 
-să pătrundă în alte spaţii de învăţământ decât cele care le-au fost repartizate; 

-să părăsească curtea şcolii pe durata pauzelor; 
-să părăsească sala de clasa în timpul orei de curs fără acordul cadrului didactic, excepţie 

facând cazurile în care acest lucru este impus de situaţii obiective sau de forţă majoră; 

-vopsirea părului, tunsoarea şi coafura extravagantă, precum şi purtarea de podoabe de genul 

cerceilor, colierelor şi inelelor, folosirea stridentă a fardurilor, podoabe care frizează 

exhibiţionism, ţinută vestimentară provocătoare; 

-să aibă manifestari de violenţă fizică sau verbală; 

 
Sancţiuni aplicate elevilor, stabilite în Consiliul profesoral şi Consiliul 
părinţilor pe şcoală. 

• Avertisment verbal; 
• Avertisment scris, trimis prin poştă părinţilor (cu confirmare de primire); 
• Amendă cu o valuare cuprinsă între 5 lei şi 100 lei în funcţie de gravitatea faptei; 
• Muncă în folosul comunităţii-şcolii; 
• Scăderea notei la purtare; 
• Mutarea disciplinară la altă clasă pentru 3 zile; 
• Mutarea disciplinară la altă şcoală.  

 
Drepturile elevului: 
Beneficiarii primari ai educaţiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 
extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele 
recompense: 
-evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

-evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 



-comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul 

este evidenţiat; 

-burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici 
sau de sponsori; 
-premii, diplome, medalii; 

-recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

-premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 

Obligatiile elevului: 
-Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile incluse în programul unităţi de învăţământ;  
-Elevii trebuie să consume produsele date de unitate prin programul „Laptele şi cornul” 
sau mere (dacă nu se consumă la şcoală se iau acasă); 
-Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte 
profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru  
informare în legatură situaţia şcolară; 
-Elevii din învăţământ preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grija manualele şcolare 

primite gratuit şi să le restituie în buna stare la sfârşitul anului şcolar; 

-Să poarte ţinuta vestimentară care este stabilită la nivel de unitate şcolară; (pantalon 
sau fustă închisă la culoare, precum şi ecusonul-dirigintele sau învăţătorul răspunde de 
acesta, luând măsuri pentru remedierea situaţiei-discuţie cu părintele, trimis acasă, etc); 
 

Îndatoririle părinţilor: 
 

- Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal are obligaţia de a asigura frecvenţa 

şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 
elevului până la finalizarea studiilor. 
-Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul 

primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prezenţa părintelui/tutorelui 
legal fiind consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ 
ptimar/preşcolar cu nume, dată şi semnătură.  

-Părintele/tutorele legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor ce se 

constituie în patrimoniul şcolii, cauzate de elev. 

-Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 
lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte/tutorele legal. 

 

Amenzi aplicate elevilor: 
-pentru nepăstrarea curăţeniei-5 lei pe clasă; 
-consum de alcool sau fumat-50 lei/elev; 
-plata integrală a sumei în cazul pagubelor-deteriorare mobilier, uşi, ferestre, parchet-
dacă nu se găseşte vinovatul plăteşte toată clasa; 
-părăsirea incintei şcolii-50 lei/elev; 
-chiul-5 lei/oră/elev; 
-vestimentaţie necorespunzătoare-5 lei/elev/zi; 
-alte abateri grave necuprinse mai sus-sume între 50-100 lei stabilite în Consiliul de 
administraţie al unităţii; 
                                                                                     Director: prof. Camelia Buzatu 



Şc. Nr. 21 „Gheorghe Ţiţeica” Craiova 

 

Măsuri de siguranţă civică cu privire la accesul în unitate 

 
 

• Existenţa unui Plan de pază anual aprobat de Poliţia de 
proximitate –Secţia 3; 

• Exitenţa a doi paznici, fiecare pe câte o tură 600-1400 şi 
1200-2000, instruiţi cu privire la accesul persoanelor în 
unitate, legitimarea acestora; 

• Securizarea intrărilor în unitate, toate cele cinci intrări în 
curtea şcolii au încuietori cu lacăte; 

• Accesul părinţilor limitat orele 8, 12, 13 sau 17, 18. 

• Sistem de alarmare pe parterul clădirii şi camere video 
de supraveghere pe coridoare şi curte; 

• Grilaje la ferestrele de la parter; 

• Gardurile exterioare suficient de înalte ca să nu poată fi 
sărite; 

• Existenţa cadrelor didacticede serviciu pe două ture 750-
1230 şi 13-18., conform unui grafic şi sarcini bine stabilite; 

• Elevii şi cadrele didactice au ecusoane de identificare 
prevăzute cu sigla şi denumirea şcolii; 

• Întreg personalul unităţii este instruit conform normelor 
existente în Planul de pază al unităţii; 
 
Director: prof. Camelia Buzatu 

 


