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CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 Regulamentul de ordine interioară a fost conceput în conformitate cu următoarele
acte normative:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului;
 Contractul colectiv de muncă;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/31.08.2016;
 Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003, art. 242 cu
completările ulterioare.
Art.2 Prevederile actualului Regulament de Ordine Interioară 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.
Art.3 Profesorii, elevii, părinții, personalul didactic auxiliar și nedidactic au obligația să
cunoască și să respecte prevederile R.O.F.U.I.P. și ale prezentului regulament.
Art.4 Prezentul regulament de ordine interioară se aplică întregului personal care activează
în unitate (elevi, profesori, personalul didactic auxiliar și nedidactic), indiferent de durata
contractului de muncă sau de statutul deținut.
Art.5 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Ghimbav poate fi
revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori
este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
Art.6 Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii
de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
Art.7 Școala Gimnazială Ghimbav funcţionează independent de orice ingerinţe politice
sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice
formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în
pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
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CAPITOLUL II
Organizarea programului şcolar
Art. 1.
(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice.
(3) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile
şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor, la nivelul unităţii de învăţământ, se poate face la cererea directorului,
în baza hotărârii consiliului de administraţie, cu aprobarea inspectorului şcolar general
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare
până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ şi comunicate ISJ Brașov.
Art. 2. Şcoala Gimnazială Ghimbav funcționează cu următoarele forme de învățământ:
 5 grupe de învățământ prescolar;
 învățământ primar, cu câte doua clase pe nivel, în total 10 clase;
 gimnazial, cu câte 1 - 2 clase la fiecare an de studiu.
Programul de lucru se desfăşoară la forma de învățământ „de zi”, într-un singur schimb de
la ora 8,00 la 14,00:
(1) Grupele pregătitoare au activități doar dimineața de la ora 8,00 la ora 12,00
(2) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după
fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs, de la ora 10.50 la
ora 11.10
(3) La clasele pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare – învăţare - evaluare acoperă 30
- 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber - alese, recreative.
(4) La clasele V – VIII ora de curs este de 50 de minute, cu câte 10 minute pauză între orele
de curs şi o pauză mare de 20 minute, în intervalul 10.50 - 11.10.
(5) Grupele de preșcolari funcționează în două schimburi, 3 grupe dimineața și 2 grupe după
amiaza.
Art. 3. Şcoala dispune de 3 corpuri de clădire, care cuprind 19 săli de clasă, un laborator de
informatică cu 15 calculatoare, un cabinet de documentare si informare, precum şi o bază sportivă
alcătuită dintr-o sală de sport și 4 terenuri în aer liber, la care se adaugă un parc pentru elevii
ciclului primar și un loc de joacă pentru copiii preșcolari.
Art. 4. Efectivele claselor se constituie, la propunerea directorului, prin hotărârea consiliului de
administraţie, conform prevederilor legale. Clasele sunt mixte şi cuprind în medie câte 20 elevi.
Art. 5. Clasele se constituie ţinând cont de oferta educaţională a școlii, de continuitatea studiului
limbilor moderne.
Art. 6. Pregătirea suplimentară a elevilor se face la ciclul primar după orele 12.00, iar la ciclul
gimnazial
după
orele
13.00
în
sălile
rămase
libere.
Art. 7. Activitățile extrașcolare și extracurriculare desfășurate în spațiul școlar se desfășoară în

Str. Pietii, nr.70, loc. Ghimbav, jud. Brasov, Telefon/fax 0268/258030,
scoala.generala.ghimbav@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIMBAV
mod organizat după un calendar al activităților extrașcolare, stabilit la nivel de școală și clase, la
începutul fiecărui an școlar.
Art. 8. Respectarea programului de lucru este obligatorie atât pentru personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, cât şi pentru elevi.

Baza sportiva a scolii poate fi utilizata si de catre terte persoane, in conditiile
stabilite de catre Consiliul Local al Orasului Ghimbav si de catre conducerea
unitatii de invatamant, pe baza de contract scris. Orarul acestor activitati nu va
obstructiona activitatea scolara si nu va depasi orele 20.00 si va fi afisat la
avizierul unitatii scolare.
Curtea corpului B a scolii este pusa, de regula, la dispozitia tinerilor (elevi
si studenti) din orasul Ghimbav, in afara activitatilor scolare, zilnic pana la orele
20.00. Vor fi folosite cele doua terenuri de sport, numai pentru activitati sportive.
Avand in vedere faptul ca aceste activitati nu sunt organizate si se desfasoara in
afara programului de lucru al scolii, iar baza sportiva devine in acest rastimp
(dupa ore, weekend-uri si vacante) domeniu public, unitatea scolara unitatea
scolara se declara absolvita de orice responsabilitate in ceea ce priveste, siguranta
persoanelor si a bunurilor.
CAPITOLUL III
Managementul unităţilor de învăţământ
Art. 1.
(1) Managementul Școlii Gimnaziale Ghimbav este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2) Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de director
adjunct.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul
reprezentativ al părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 2.
(1) Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Școala Gimnazială Ghimbav se asigură, la cererea
directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 1.
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(3) Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie.
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Art. 2.
(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, liderul
organizaţiei sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de
observator.
Art. 3.
(1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri între care:
- directorul şcolii;
- trei cadre didactice ;
- doi reprezentanți ai părinţilor ;
- doi reprezentanți ai Consiliului Local Ghimbav;
- un reprezentant al Primarului orașului Ghimbav.

B. DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
Art. 1.
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia
privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
precum şi cu prevederile prezentului regulament.
(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 2.
(1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional
şi local;
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii
de învăţământ;
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ.
(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
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(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative,
elaborate de minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de
consiliul de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul
unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
h) numeşte profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare;
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi
comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
j) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
k) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;
l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii
de învăţământ;
m) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
o) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin
participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
s) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în
colectivul unităţii de învăţământ;
t) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a
responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;
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u) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ;
x) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
y) directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi
orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.
Art. 3.
(1) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul
unităţii de învăţământ.
(3) În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 2,
directorul emite decizii şi note de serviciu.
(4) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional,
anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa
postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director
pe perioade determinate.

CAPITOLUL IV
Personalul unităţii de învăţământ
A. Personalul didactic
Art. 1. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 2. Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un
certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
Art. 3. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în
condiţiile legii.
Art. 4. Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor
sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi
sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se
sancţionează conform legii.
Art. 5. În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor,
serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta
are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar,
de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
Art. 6.
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Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la
începutul anului şcolar.
Art. 7. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8. Îndatoriri ale cadrelor didactice din Școala Gimnazială Ghimbav:
(1) Să-și exercite profesia cu onestitate și responsabilitate;
(2) Să respecte normele generale de etică şi moralitate;
(3) Să asigure un demers didactic în concordanţă cu principiile şi valorile unui învăţământ de
calitate;
(4) Să contribuie la asigurarea unui climat şcolar de ordine şi siguranţă;
(5) Să contribuie la îmbunătăţirea imaginii şcolii;
(6) Să contribuie la promovarea ofertei educaţionale a şcolii;
(7) Să trateze cu respect şi amabilitate colegii şi partenerii educaţionali (elevi, părinti,
reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale partenere);
(8) Să promoveze principii şi valori democratice bazate pe respect faţă de drepturile omului,
împotriva abuzurilor, intoleranţei şi discriminării;
(9) Să se preocupe de propria formare/dezvoltare profesională;
(10)
Să se preocupe de existenţa şi reactualizarea portofoliului personal, conform
cerintelor stabilite la nivelul catedrei şi a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din
școală;
(11)
Să respecte termenele şi cerinţele stabilite la nivelul catedrei/şcolii în ceea ce
priveşte elaborarea/prezentarea/completarea documentelor şcolare.
(12)
Să participe la şedinţele Consiliului Profesoral şi ale Consiliului Profesoral al
clasei;
(13)
Să participe la ședințele cu părinții atunci când situația la clasă o cere sau când
profesorul diriginte/părinţii/conducerea școlii solicită;
(14)
Să-și îndeplinească atribuțiile ce-i revin ca profesor/învăţător de serviciu.
(15)
Să semneze condica de prezenţă.
(16)
Nu pot folosi aparatura sau alte bunuri materiale aflate în dotarea şcolii, în interes
personal sau pentru a presta alte servicii.
(17)
Nu pot scoate din incinta şcolii cataloagele şi registrele matricole.
(18)
Nu pot pleca de la ore pentru a rezolva unele probleme, fie personale, fie ale
instituției, fără acordul conducerii unității.
(19)
Să evite declanşarea în spaţiul şcolar a unor dispute neprincipiale şi orice relaţii de
natură să umbrească prestigiul profesorului.
(20)
Să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii pe tema competenţei de specialitate
sau pedagogice a altor cadre didactice, precum şi aspecte ale vieţii personale ale cadrelor
didactice şi ale familiilor elevilor.
(21)
Profesorii debutanţi şi profesorii care suplinesc la materii care nu constituie
specializarea proprie să întocmească zilnic proiecte de lecţii.
Art. 9. Atribuțiile profesorului de serviciu:
(1) se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea serviciului şi pleacă de la şcoală
după ultima oră de curs;
(2) răspunde de activitatea elevilor în timpul pauzelor şi ia măsuri pentru:
- scoaterea elevilor în curte pe timpul pauzelor şi intrarea lor la oră la timp
- menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală pe timpul programului de lucru
- evitarea accidentelor în timpul pauzelor;
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(3) raportează deteriorările pe care le produc elevii în timpul pauzelor, a programului de lucru
şi informează conducerea şcolii asupra acestora;
(4) răspunde de securitatea cataloagelor şi condicilor de prezenţă a cadrelor didactice;
(5) urmăreşte întreaga activitate care se desfăşoară în şcoală şi anunţă conducerea şcolii în
cazul în care un cadru didactic lipseşte pentru a lua măsuri de asigurare a suplinirii acestora;
(6) evenimentele constatate de către profesorii/ învăţătorii de serviciu se consemnează zilnic
în registrul de procese verbale al serviciului pe şcoală.

B. Personalul nedidactic
Art. 1.
(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de
învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă
comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea consiliului de
administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art. 2.
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de
învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în
funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea
acestor sectoare.
Art. 3.
(1) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
Art. 4.
(1)Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ
A. Consiliul profesoral
Art. 1.
(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere si de predare
din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare.
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(3) Personalul didactic are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile
de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului
profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are
norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de
învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
Art. 2.
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitatea de învăţământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al unităţii de învăţământ;
d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări
sau modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia
şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 — în cazul unităţilor de
învăţământ cu profil pedagogic, teologic si militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de
„bine”, pentru elevii din învăţământul primar;
i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza
cărora se stabileşte calificativul anual;
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare
a activităţii desfăşurate de acesta;
m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională
ale cadrelor didactice.

B. Consiliul clasei
Art. 1.
(1) Consiliul este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din
cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia
celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot
secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.
Art. 2.
Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
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b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât
şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi
comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral
validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu
profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învăţământul
primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel
puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/profesorului pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

B. Comisiile metodice

Art. 1.
(1) În cadrul unităţii de învăţământ, comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe
discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de
constituire emise de directorul unităţii.
(3) În unitate există următoarele comisii metodice:







Comisia educatoarelor
Comisia învățătorilor
Comisia diriginților – “Consiliere și orientare”
Comisia “Matematică, știinte și tehnologii”
Comisia “Limba și comunicare”
Comisia “Om și societate”

Art. 2.
(1) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează următoarele comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;
d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;
g) Comisia pentru programe şi proiecte educative.
(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
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(4) comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului
şcolar,
(5) comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel
de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
Art. 3.
Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului
profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea
obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
c) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor;
f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează
evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are
obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
g) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru
examene/evaluări şi concursuri şcolare;
h) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
i) implementează standardele de calitate specifice;
j) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.

CAPITOLUL VI
Responsabilităţi ale personalului didactic
A. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare
Art. 1.
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi
nonformală.
(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
Art. 2.
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale
clasei/grupei;
Str. Pietii, nr.70, loc. Ghimbav, jud. Brasov, Telefon/fax 0268/258030,
scoala.generala.ghimbav@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIMBAV
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite
de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre
aprobare consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum
şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
g) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
h) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

B. Profesorul diriginte
Art. 1.
(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial.
(2) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului /profesorului pentru
învăţământul primar.
Art. 2.
(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ.
(2) La numirea profesori lor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii.
Art. 3.
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
Art. 4. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de
câte ori este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ.
2. monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
pentru informarea privind activitatea elevilorș
b) psihologul și itinerantul, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei
materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu
colectivul de elevi;
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d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor
referitoare la elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul
şcolar al elevilor;
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu
legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art. 5. Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi,
tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, precum şi registrele matricole,
răspunzând de exactitatea datelor înscrise;
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în
catalog şi în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
i) elaborează portofoliul dirigintelui.

CAPITOLUL VII
Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi
nedidactic
A. Compartimentul secretariat
Art. 1.
(1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
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Art. 2. Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea
permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale,
ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de
legislaţia în vigoare sau de fişa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare
la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare;
h) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit
legislaţiei în vigoare sau fişei postului;
i) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ;
j) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
k) pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora;
l) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

B. Serviciul financiar
Art.1.
(1) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 2.
Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii
de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege
şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
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C. Centrul de documentare şi informare
Art.1.
(1) În Școala Gimnazială Ghimbav funcţionează Centrul de documentare şi informare, în baza
Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării știinţifice.
(2) Centrul de documentare şi informare se subordonează directorului.
(3) Se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la
Platforma şcolară de e-learning.
(4) Profesorul documentarist organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice:
lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi
sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.
(5) Profesorul documentarist răspunde de manualele şcolare, pe care le inventariază.

CAPITOLUL VIII
ELEVII
A. Dobândirea si exercitarea calităţii de elev
Art. 1.
(1) Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.
(2) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se obţine prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.
(3) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare,
a prezentului regulament, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali.
(4) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca
urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punctul de
vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea
reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar.
(5) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile
existente în programul unităţii de învăţământ.
(6) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar.
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(7) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(8)Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul
anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind
astfel calitatea de elev.
(9) 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.

B. Activitatea educativă extraşcolară
Art. 1.
(1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie
în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de
agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
(3) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unitatea de învăţământ pot fi: culturale, civice,
artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale,
pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
(4) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere
deschise etc.
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate
cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

C. Evaluarea copiilor/elevilor
Art. 1.
(1) Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele
specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării.
(2) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.
(3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale
copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport,
de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
Art. 2.
(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi
clasa pregătitoare;
b) calificative la clasele I—IV
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar,
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care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de ia clasa pregătitoare, care se trec în raportul
anual de evaluare.

D. Drepturile elevilor
Art. 1.
Elevii au dreptul:
(1) să beneficieze de şcolarizare gratuită, să folosească în mod gratuit baza materială şi culturală
a şcolii;
(2) să beneficieze de asistenţă medicală;
(3) să beneficieze de securitate;
(4) să beneficieze de recompense pentru rezultatele obţinute;
(5) să folosească spaţiul de studiu;
(6) să aibă acces la biblioteca şcolii;
(7) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu;
(8) să participe la activităţi extraşcolare, manifestări culturale, recreativ-distractive şi sportiv
turistice;
(9) să fie reprezentaţi;
(10) să beneficieze de dreptul la opinie;
(11) să beneficieze de dreptul la respect;
(12) să participe la proiectele şcolii;
(13) să le fie asigurată egalitatea de şanse;
(14) să fie consultaţi la proiectarea ofertei educaţionale;
(15) să primească sprijin şi consiliere de specialitate prin intermediul Cabinetului de Asistenţă
Psihopedagogică;
(16) să beneficieze de sprijin şi consiliere privind cariera/dezvoltarea personală.
(17) Elevii vor fi sprijiniţi de către şcoală pentru participarea la programe de dezvoltare personală,
simpozioane, concursuri.
(18) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(19) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa
elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(20) Elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse: de merit, de studiu şi de ajutor social.
(21) Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu,
aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
(22) Elevii pot redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, conform legii.
Art. 2.
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi
drepturi ca şi ceilalţi elevi.
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de
suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin
al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de
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învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în
funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.

E. Îndatoririle/obligațiile elevilor
Art. 1.
Elevii au următoarele îndatoriri:
(1) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
(2) de a respecta regulamentele şi deciziile Școlii Gimnaziale Ghimbav;
(3) de a avea un comportament civilizat atât în unitatea de învăţământ cât şi în afara ei;
(4) de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată, să poarte uniforma
școlară și însemnele școlii.Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate
reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii;
(5) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
(6) vin la şcoală la ora 8 şi părăsesc şcoala după ultima oră de curs; în timpul programului, elevilor
le este interzisă părăsirea incintei şcolii; în cazuri excepţionale părăsirea incintei şcolii se face
numai cu aprobarea profesorului/învăţătorului de serviciu sau a învăţătorului/dirigintelui clasei;
(7) de a cunoaşte şi de a respecta prevederile Statutului Elevului, regulamentul şcolar şi cel de
ordine interioară, regulile de circulaţie rutieră şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de
tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă,
normele de protecţie a mediului;
(8) de a respecta cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu, atât în şcoală cât şi în
afara ei;
(9) de a folosi un limbaj decent, de a evita cuvintele murdare, injuriile şi jignirile faţă de colegi şi
persoanele din afara şcolii cu care vin în contact;
(10) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
(11) de a avea o atitudine cuviincioasă, colegială, să se respecte între ei şi să protejeze colegii mai
mici şi cu deficienţe;
(12) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului
şcolar; în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare, elevii vor înlocui manualul
deteriorat cu un exemplar nou corespunzător disciplinei, clasei şi tipului de manual deteriorat;
(13) de a restituie în termenul stabilit cărţile împrumutate de la bibliotecă;
(14) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu;
(15) elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor
sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate; în cazul în care vinovatul
nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).
(16) la orele de educaţie fizică şi sport, precum şi alte activităţi sportive elevii vor purta
echipament sportiv adecvat, altul decât cel folosit la orele de curs;
(17) gustările, precum și „cornul și laptele” se vor servi, de regulă, în curtea școlii iar ambalajele
vor fi aruncate la coșurile de gunoi.
Art. 2.
Este interzis elevilor :
- să distrugă documentele şcolare şi să aducă modificări acestora;
- să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
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- să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţă;
- să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care să afecteze desfăşurarea
instructiv-educativ;
- să blocheze căile de acces în şcoală;
- să introducă şi să consume în perimetrul şcolii droguri, băuturi alcoolice, ţigări, să
fumeze şi să participe la jocuri de noroc;
- să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte obiecte periculoase
(muniţie, petarde, pocnitori, artificii, cuţite, arme albe, etc.);
- să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
- să aibă asupra lor la şcoală telefoane mobile, mp3-uri, miniradio-uri etc;
- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în şcoală;
- să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul şcolii;
- să participe la orele de curs în echipamentul de sport;
- să părăsească incinta școlii în timpul programului școlar;
- să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar.

F. SARCINILE CE REVIN ELEVILOR DE SERVICIU PE CLASĂ
Art. 1.
1. Să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea cursurilor şi să părăsească ultimii clasa,
asigurând lăsarea acesteia în bună stare;
2. supraveghează clasa pe timpul pauzei;
3. se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc.);
4. răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;
5. aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui privind
desfăşurarea programului ;
6. monitorizează păstrarea bunurilor /dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică
profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele
distrugeri;
7. la cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar;
8. anunţă absenţii la fiecare oră, precizând care sunt elevii care au părăsit şcoala după
începerea cursurilor;
9. informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă:
- absenţe nemotivate;
- fuga de la ore;
- observaţii deosebite ale profesorilor;
- alte abateri de la disciplina şcolară;
10. la sfârşitul programului, controlează curaţenia clasei, în prezenţa profesorului de la
ultima oră;
11. graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei.
Art. 2.
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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.

G. SANCŢIONAREA ELEVILOR
Art. 1.
(1) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a bursei de studiu;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
(2) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării
acesteia sau ulterior, după caz.
Art. 2.
(1) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
(2) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d, nu se pot aplica în învăţământul primar.
Art. 3.
(1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea
acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către
profesorul diriginte, învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul
unităţii de învăţământ.
Art. 4.
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat
sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese
-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către
învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu
este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea 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. 5.
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului
clasei sau a directorului.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 6.
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii de către
diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, sub
semnătură.
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(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registrul
matricol.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului
şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 7.
(1)Pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru
din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o
disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
Art. 8.
(1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare
reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei.
(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deterioarat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

CAPITOLUL IX
Partenerii educaţionali
A. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.1.
(1)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt parteneri
educaţionali principali ai Școlii Gimnaziale Ghimbav.
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate
de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.
Art. 3.
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Școlii
Gimnaziale Ghimbav dacă:
a) a fost solicitat/programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul
adjunct al unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul
diriginte.
Art.4.
(1)Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul
unităţii de învăţământ.
Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să
participe şi reprezentantul părinţilor.
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(2) În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului,
părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ,
printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(3) în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost
rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului
şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

B. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art. 1.
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul 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.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura
cu profesorul pentru învăţământul preşcolar /profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal va fi consemnată în caiet cu dată și semnătură.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
Art. 2.
(1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
(2) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor.

Art. 3.
(1) La nivelul Școlii Gimnaziale Ghimbav funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor,
compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din
unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul
de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se
poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic — voluntariat.
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DISPOZIŢII FINALE
Art.1. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Ghimbav intră în vigoare de la data aprobării lui
în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul Profesoral.
Art.2. Aprobarea Regulamentului se face de către Consiliul de Administraţie şi Consiliul
Profesoral, prin vot deschis cu majoritate simplă.
Art.3. Propunerea de modificare a prezentului regulament este de competența Consiliului de
Administraţie prin vot deschis prin majoritate simplă.
Art.4. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Ghimbav se aduce la cunoștință personalului
școlii, elevilor, părinților.
Art.5. Coordonatorii claselor au obligația să comunice părinților și elevilor prezentul regulament.

Director,
Prof. Liana Sanda Paise
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