SECŢIUNEA a II a
OBLIGAŢIILE ELEVILOR
(1) Elevii din Şcoala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăştie au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti
pentru fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele
şcolare.
(2) Elevul are pe banca caietele, carnetul de elev, cartea si rechizitele necesare pentru ora respectiva.
a. Elevul care raspunde este obligat sa prezinte profesorului caietul de teme si carnetul de elev, daca acesta i se
cere, nota acordata va fi trecuta in carnet.
b. Toti elevii clasei asculta cu atentie raspunsurile colegilor si nu-i corecteaza decat cu permisiunea profesorului
sau invatatorului.
c. Soptitul este cu desavarsire interzis. Elevii care soptesc vor fi notati cu nota 1, respective insuficient pentru
invatamantul primar. Aceeasi pedeapsa se aplica si elevilor care copiaza la lucrarile scrise.
d. Elevii care vor sa raspunda la intrebarile adresate clasei sau sa corecteze raspunsurile colegilor vor ridica mana.
e. Elevii vor avea in banca o tinuta corecta.
f. Daca din motive bine intemeiate, elevul nu s-a putut pregati pentru lectie, anunta profesorul sau invatatorul
inaintea inceperii orei cauza acestei situatii. In acest caz elevul este obligat sa-si recupereze singur lectia.
g. In timpul lectiilor, elevii sunt obligati sa asculte cu atentie explicatiile invatatorilor sau profesorilor, sa ia notite
si sa nu aiba alte preocupari sau manifestari de natura sa conturbe buna desfasurare a lectiei.
h. Nu se arunca cu nici un fel de obiect pe geamuri, nu se lasa mizerie in banci, nu se stoarce buretele de la tabla pe
parchet. Nu se arunca apa de la desen prin clasa sau pe geam afara. In nici o imprejurare elevilor nu le este permis
sa stea pe geam.
i. Experientele de laborator, folosirea aparatelor cuplate la surse de energie electrica, apa, aparatura de sport si
exercitiile la aparate se vor intrebuinta sub supravegherea invatatorului sau profesorilor , care raspund de viata si
starea de sanatate a elevilor. Cel vinovat de nerespectarea acestor prevederi va suporta consecintele legii.
(3) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ cât şi în afara
ei.
(4) Elevii, în funcţie de nivelul de înţelegere şi particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulate
să cunoască şi încurajaţi să respecte:
a)Regulamentul de ordine interioară al şcolii;
b)Regulile de circulaţie;
c)Normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
d)Normele de protecţie civilă;
e)Normele de protecţia mediului.
ART. 31
Se interzice elevilor din Şcoala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăştie:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul
educaţional, carnetul de elev, etc.;
b) să deterioreze bunurile din spaţiul şcolar precum materiale didactice, mijloace de învăţământ, cărţi, din
biblioteca din clasă, materialele de pe panourile de afişaj, mobilierul şcolar, mobilierul sanitar, instalaţiile din
grupurile sanitare, ferestrele, uşile, burlanele de scurgere a apei, instalaţiile şi materialele din vestiar, din baza
sportivă şi din sala de sport, distrugerea zonei verzi aferente instituţiei şcolare, etc.). Elevii vinovaţi de deteriorarea
bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea
materială devine colectivă (a clasei şi a dirigintelui).
c) să aducă şi să difuzeze în şcoală material care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi
integritatea naţională a ţării, care cultivă violetă şi intoleranţă.
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care
afectează participarea la programul şcolar;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afară acesteia, droguri, substanţe
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul şcolii de orice tip de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi:
muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc. precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau alte asemenea care, prin
acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a şcolarilor sau personalului şcolii;

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) să folosească, pe perioada cursurilor și a pauzelor, telefoane mobile, dispozitive de ascultat muzică sau vizionat
filme, dispozitive de înregistrare audio-video, tablete, alte gadget-uri din gama înregistrare-redare audio-video, etc.,
fără acord din partea profesorului;
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la acestă prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu
acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea porcesului instructiveducativ;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul unităţii de învăţământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
şcolii sau să lezeze în mod public imaginea publică a acestora;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violetă în spaţiul şcolar sau în afară acestuia;
o) să părăsească spaţiul şcolar în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu
sau a învăţătorului sau dirigintelui;
p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlaţi elevi sau a personalului şcolii;
q) să desfăşoare activităţi de prozelitism religios;
r) să sară gardul şcolii;
s) să arunce hărţii, resturi de la mâncare, recipienti de plastic etc. în curtea şcolii sau pe geam;
t) să se agaţe în pauze de aparatele de sport din curtea şcolii ;
u) să folosească scara de acces pentru cadrele didactice în alte scopuri decât pentru transportul laptelui și al
cornului;
v) să coboare pe balustrada scărilor şi să alerge pe coridoare;
w) este interzis cu desăvârşire accesul elevilor în cancelarie fără a fi însoţiţi de un cadru didactic;
y) să umble cu catalogul clasei sau să realizeze modificări în acesta;
z) să facă modificări în carnetul de elev;
aa) să semneze în locul părinţilor carnetul de elev, carnete de corespondenţă, adrese trimise de şcoală către familie
etc;
ab) să umble la întrerupătoarele sau prizele din sala de clasă, din laboratoare şi cabinete sau de pe holuri.
ac) elevele nu au voie să vină machiate la şcoală (fard, ruj, machiaj ochi, manichiură colorată) sau cu părul vopsit.
ad) elevii nu au voie cu bijuterii (brăţări, coliere etc); băieţii nu au voie cu cercei.
ae) în situaţii excepţionale de întârziere a profesorului (mai mult de 15 minute ), şeful clasei trebuie să anunţe
conducerea şcolii, pentru a se lua măsurile corespunzătoare în acest sens (asigurarea suprevegherii). Dacă o clasa
părăseşte şcoala înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii şcolii, toţi elevii clasei
primesc absenţa nemotivată la ora sau la orele la care au lipsit.
af) elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte activităţi faţă de cele ce ţin de cele
instructiv- educative vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi sunt obligaţi să dea notă explicativă
profesorului, dirigintelui şi conducerii şcolii şi să se prezinte la psihologul şcolii pentru a fi consiliaţi pentru
devierea de comportament;
ag) nota la purtare se stabileşte de diriginte, după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea
generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în
Consiliul Profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de
absenţele nemotivate se va face conform procedurii elaborate.
ART. 32
(1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea
notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor
şcolară.
(2) Elevii au obligaţia să prezinte în timp util documentele justificative în vederea motivării absenţelor.
(3) Elevii au obligaţia de a transmite părinţilor/tutorilor legali orice informaţie, verbală sau scrisă din partea şcolii
care îi vizează în mod direct.
ART. 33
Elevii din Şcoala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăştie au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite
gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
ART. 34
Elevii din Şcoala Gimanziala „Dr. Aurel Vlad” Orăştie care utilizează microbuzul şcolar, au obligaţia să

respecte următoarele reguli:
a) îmbarcarea-debarcarea se face din curtea şcolii sau de pe staţiile stabilite pe traseu;
b) îmbarcarea-debarcarea se face numai după ce microbuzul şcolar a staţionat; este interzis a părăsi locul
stabilit pentru aşteptarea microbuzului până când acesta nu staţionează;
c) îmbarcarea-debarcarea elevilor se face în ordine, unul câte unul, fără a se crea îmbulzeală şi numai pe
uşa destinată în acest sens;
d) uşa glisantă de acces în microbuz va fi închisă-deschisă numai de cadrul didactic însoţitor sau de către
şofer;
e) pe timpul transportului, elevii sunt obligaţi să stea pe scaune; este interzisă ridicarea de pe scaun;
f) pe timpul transportului nu au voie să se apropie sau să se sprijine de uşa microbuzului;
g) este interzis elevilor că în timpul transportului să folosească un ton ridicat sau să arunce cu diferite
obiecte între ei;
h) este obligatoriu ca elevii să păstreze curăţenia în mijlocul de transport (nu vor lăsa hărtii pe scaune sau
pe jos, nu vor lăsa recipienţi din plastic, resturi de mâncare etc);
i) este interzis elevilor să scrie pe scaune, huse, geamuri sau pereţii maşinii;
j) nerespectarea oricărei dintre prevederile anterioare, duce la sancţiuni conform prezentului regulament.
ART. 35
(1) Elevii trebuie să efectueze serviciul pe clase, conform programării făcute de profesorul diriginte.
(2) Elevul de serviciu pe şcoală trebuie să:
a.Respectă planificarea şi programul de desfăşurare a serviciului pe şcoalăsi poarta banderola specifica:
b. În cazul în care, din motive obiective, nu se poate prezenta la şcoală în zilele în care este planificat,
anunţă din timp şeful clasei şi/sau dirigintele pentru stabilirea unui înlocuitor.
c. Pe perioada efectuării serviciului pe şcoală este scutit de frecventarea cursurilor. În cazul în care
consideră că absenţa la o anumită activitate didactică ar aduce prejudicii situaţiei sale şcolare, anunţă la
Secretariat, cu o oră înainte, despre această situaţie şi predă serviciul pe perioada respectivă unui coleg
sau portarului.
d.La preluarea şi predarea serviciului pe şcoală este obligat să informeze Secretariatul.
e.Se prezintă decent şi îngrijit în privinţa ţinutei şi a comportamentului.
f. Răspunde în faţa direcţiunii şi a dirigintelui de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
g.Raportează ori de câte ori este necesar cadrelor didactice de serviciu pe şcoală, direcţiunii sau
Secretariatului situaţiile deosebite cărora nu le poate face faţă. În situaţiile grave, cere imediat sprijinul
oricărei persoane adulte din şcoală şi nu se expune în nici un mod pericolelor.
h.În timpul orelor stă în camera de serviciu şi pază sau în hol şi supraveghează calea principală deacces
în şcoală. În timpul pauzelor stă în holul principal.
i.Nu are dreptul de a permite din proprie iniţiativă accesul persoanelor străine în şcoală,
j.În cazul în care portarul nu este prezent, solicită oricărei persoane străine să aştepte în holul principal
până la revenirea portarului sau, după caz, informează imediat Secretariatul.
k.Sprijină elevii care doresc să comunice cu profesorii prin transmiterea informaţiilor necesare în
cancelarie, lăsând elevii solicitanţi să aştepte în holul principal.
ART 36
Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea integrităţii bunurilor
din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea unităţii şcolare, se
instituie funcţia de şef al clasei şi cea de locţiitor al şefului de clasa.
ART 37
Şeful clasei este numit de dirigintele/învăţătorul clasei dintre elevii cu un comportament exemplar şi cu o
situaţie bună la învăţătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei. În absenţa şefului clasei,
dirigintele/învăţătorul numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.
Atribuţiile şefului clasei sunt:
a) Veghează asupra păstrării ordinii în clasa pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din clasă.
b) Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţă de colegi, care deteriorează bunurile
din sala de clasă şi aduce la cunoştinţă dirigintelui aceste abateri.
c) Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează
administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate.
d) Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele
sau nemulţumirile colectivului de elevi.

e) Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă.
f) Este membru în Consiliul clasei (ciclul gimnazial).

