
Scoala gimnaziala “Andrei Muresanu ” Ploiest

NR. INREG. 1082/24.09.2012 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 . Regulamentul intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfaşurare a actvităţii în cadrul
Şcolii cu clasele I-VIII „ Andrei Muresanu ” Ploiest.
Art.2  . Conducerea  Şcolii  cu  clasele  I-VIII  „  Andrei  Muresanu  ”  Ploiest  va  duce  la  îndeplinire  prevederile
prezentului Regulament de ordine interioara, prin responsabilii comisiilor ariilor curriculare si a coordonatorilor de
clase ( invatatori, dirigint).
Art.3. Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru directori,personalul didactc de
predare , personalul didactc auxiliar, personalul nedidactc, personal medical, elevi şi părinţi care vin în contact cu
unitatea de învăţământ.
Art.4.  Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

 Legii Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

OMEdC nr 4925/8.09.2005.
 Metologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 Ordinul MECI nr 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
 Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor

didactice din învăţământul preuniversitar.
 Alte ordine, notificări şi precizări ale MECTS ( Ordinul nr 1409/29.06.2007 privind

aprobarea Strategiei MECTI de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar)
 Ordinul MECTS nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale pentru

elevii clasei a VIII a în anul şcolar 2011/2012
 Ordinul MECTS 5520/29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de

stat pentru anul şcolar 2012 – 2013
 Metodologiile de evaluari nationale la clasele aII – a, aIV – a, a VI – a
 Ordinul MECTS nr 5635/31.08.2012 cu privire la structura anului şcolar 2012 – 2013.
 Adresele MECTS nr.67843 / 2012 si 67881 / 2012 privind masurile minimale de asigurare a securitatii si

a sigurantei elevilor in perimetrul unitatii scolare
 Adresa ISJ nr.4330 / 2012 privind modificarea prezentului document
 Legea 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

Art. 5. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal ,precum şi ale elevilor şi părinţilor care
decurg din prezentul Regulament sunt stabilite  în vederea desfăşurării în condiţii optme şi la standarde ridicate
de calitate a procesului instructv-educatv, precum şi a actvităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

Art.  6 . Prevederile prezentului Regulament se pot modifica anual sau completa ori de câte ori este cazul, la
iniţiatva a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de profesoral sau 2/3 din membri Consiliului de Administraţie, la
solicitarea insttutilor superioare sau colaterale, cu tot cu anexe - proceduri CEAC, prin consultarea organizaţiei
sindicale din unitate si  a Comitetului reprezentatv al parintlor, daca este cazul.

Art. 7. a.  Conducerea şcolii , învăţătorii şi profesorii-diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament de
ordine interioara , tuturor elevilor şi părinţilor acestora, pe baza de semnatura, la inceputul fiecarui an scolar sau
de fiecare data cand apar modificari  care-i  vizeaza pe acesta. Prelucrarea către personalul didactc auxiliar şi
nedidactc se va efectua de către conducerea şcolii.
          b . Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul şcolii  în vederea consultării acestuia  de către toate
persoanele interesate.
Art.8.      Procedurile CEAC fac parte integranta din Regulamentul de Ordine Interioara, sub forma de anexe.
Art.  9.  Regulamentul de organizare si  functonare a programului  ”scoala dupa scoala” face parte din anexele
prezentului document.
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CAP.II  ACCESUL IN UNITATEA DE INVATAMANT

Art. 1.  Accesul in unitatea scolara se face doar pe la punctul de control al unitati asigurat de personal
specializat  al firmei de paza S.G.S.Alert Systems S.R.L Ploiest ( agent paza Munteanu Ioan) si angajatul
scolii –personal specializat ( Cernat Alexandru) in programul zilnic:
7,30-14,30 Munteanu Ioan
14,30-22,30 Cernat Alexandru

a)RESPONSABILITATI CONDUCERE:
Art.2. Stabileste graficul serviciului pe scoala al cadrelor didactce si il afiseaza la locurile vizibile ale scolii
Art.3. Stabileste atributile ce se cuvin cadrelor didactce care efectueaza acest serviciu pe scoala si le
aduce la cunostnta celor indreptatt.
Art.4. Stabileste modelul de ecuson pentru invitat/vizitatori si le avizeaza annual.
Art.5. Intocmeste impreuna cu reprezentant ai Politei si Jandarmeriei planul de paza al unitati sau cu
firma care asigura paza unitati.
Art.6. Afiseaza orarul scolii la usa de acces in unitate impreuna cu programul de audiene al acestuia,
programul de secretariat, contabilitate.
Art.7. Stabileste in consiliul  de administrate reguli  de acces is comportare in scoala si  le afiseaza la
puctul de control.
Art.8. Informeaza de urgenta Polita sau Jandarmeria despre eventualele incidente legate de accesul in
scoala.
Art.9.  În  situata  organizarii  sedintelor  cu  parinti  sau  a  altor  întruniri  ce  au  caracter  comemoratv,  educatv,
cultural, sportv, etc. prevazute a se desfasura în incinta unitati scolare, conducerea unitati va asigura întocmirea
si transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanelor invitate sa partcipe la aceste manifestari
în baza carora se va permite accesul, dupa efectuarea verificarii identtati persoanelor nominalizate.

b)RESPONSABILITATI AGENT PAZA:
Art.10.  Verifica  identtatea persoanelor  care  solicita  accesul  in  unitate  si  noteaza  datele  acestuia  in
Registul de evident.
Art.11. Inmaneaza ecusonul de invitat/vizitator persoanelor carora le permite accesul dupa verificarea
motvului pentru care se confirma solicitarea de  prezenta la scoala.
Art.12. Agentul de paza nu are permisiunea de a parasi postul de control al unitati.
Art.13. Nu permite elevilor iesirea din scoala, pe durata programului scolar, decat cu acordul scris al
directorului,  in  cazuri  speciale  (  medicale,  deplasari  din  localitate  cu  parinti,  procese  la  Tribunal  al
parintlor etc.).
Art.14.  Personalul de paza are obligata de a tne o evidenta riguroasa a persoanelor straine unitati de învatamânt
care intra în incinta acesteia si de a consemna, în registrul ce se pastreaza permanent la punctul de control, date
referitoare la identtatea persoanei si scopul vizitei. 
Art.15.  Personalul  de  paza  si  personalul  didactc  au obligata sa  supravegheze comportarea  vizitatorilor  si  sa
verifice salile în care acesta sunt invitat, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin contnutul lor pot
produce evenimente deosebite. 
Art. 16. Solicia sprijinul echipajului de intervente in cazuri speciale ( personae care intra illicit, incidente
cu parinti etc.).

c)RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE DE SERVICIU PE SCOALA:
Art. 17. Personalul didactc de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în conformitate cu
atribuţiile profesorului şi învăţătorului de serviciu stabilite prin prezentul regulament, in fiecare pauza.
Art.18. Sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce le revin in calitate de profesor de serviciu.
Art.19. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu  semnalează imediat comisiei de disciplina si conducerii şcolii
orice act de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în tmpul sercviciului său.
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Art.20.Sa  instruiasca  elevii  si  parinti  despre  prevederile  Regulamentului  de  Ordine  interioara  ,  la
inceputul fiecarui an scolar.
Art.21. Sa comunica agentului de paza solicitarile de prezenta ale parintlor , in cazuri exceptonale, in
tmpul programului  scolar.
Art. 21 .Profesorul sau învăţătorul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu cel puţin un sfert de oră
înainte de începerea serviciului pe şcoală.
Art. 22. Serviciul pe şcoală se va organiza  de luni până vineri astfel : 7,45 – 14,15
Art.  23 . La  intrarea  în  serviciu  ,  învăţătorul  (  profesorul  )  de  serviciu  va  verifica  existenţa  tuturor
cataloagelor în dulapul special amenajat lucru care se va repeta şi la ieşirea din serviciu.
Art. 24. În tmpul pauzelor învăţătorul ( profesorul ) de serviciu are obligaţia de a fi pe holurile şcolii
pentru a supraveghe actvitatea elevilor şi pentru a preveni situaţii precum :  acte de violenţă între elevii
şcolii, între elevi şi alte persoane din afara şcolii , violenţe de limbaj , fumatul în grupurile sanitare  sau în
exteriorul şcolii, acţiuni de distrugere a mobilierului.
Art. 25. Verifică prin sondaj ,în tmpul pauzelor, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute iar elevii de
serviciu pe clasă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin.
Art.  26.  Învăţătorul  (  profesorul  )  de serviciu trebuie să asigure buna desfăşurare  a intrării  şi  ieşirii
elevilor la începutul şi sfârşitul pauzelor. 
Art. 27. Cadrele didactce de serviciu vor supraveghea intrarea in  grupurile sanitare ( fete, baiet).
Art. 28. Învăţătorul ( profesorul ) de serviciu  trebuie să ia legătura imediat cu cadrul medical în legătură
cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în tmpul pauzelor.
Art. 29. La sfârşitul   programului  ,  învăţătorul (  profesorul )  de serviciu  va încheia un proces verbal
detaliat în care va consemna toate evenimentele petrecute în tmpul serviciului.

d)ACCESUL PERSOANELOR STRAINE

Art.30.  Accesul parintilor este permis în baza  verificarii identitatii acestora si a  ecusonului ce se elibereaza la
punctul de control, datele de identificare ( nume, prenume, seria si numarul actului de identtate, scopul vizitei,
ora intrarii si ora iesirii din unitate ) fiind notate în registrul de evident  aflat la punctul de control. 
Art.31. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de învatamânt, pe
baza  ecusonului care  atesta  calitatea  de  invitat/vizitator al  acestora;  ecusoanele  pentru  invitat/vizitatori  se
elibereaza la punctul de control în momentul intrarii, dupa efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare si
control  al  persoanelor de catre personalul  care asigura paza unitatii.  Persoanele care au primit  ecusonul au
obligatia sa-l poarte la vedere, pe perioada ramânerii în unitatea scolara si sa-l restituie la punctul de control, în
momentul parasirii unitatii. 
Art.32.  Parintii elevilor din clasele pregatitoare vor conduce elevii  pana la sala de curs,  fara a depasi  durata
pauzei, cu scopul de a-i ajuta la schimbarea hainelor. Acesta pot lua celevii de la scoala, din dreptul salii de curs,
dupa terminarea programului scolar,vizita avand aceslasi scop precizat mai sus.
Art.33.  Parintii elevilor de clasa I vor conduce pana la clase elevii dimineata, pana la  1 octombrie , invatatorul
fiind prezent cu 15 minute inainte de inceperea primei ore de curs.
Art.34. Accesul parintlor este permis :
-la solicitarea cadrului didactc,
- la sedintele/consultatile cu parinti colicitate de dirigint,
-la rezolvarea unor probleme legate de copmpartmentul secretariat/director,
-la evenimente organizate de scoala/clasa
Art.35.  Este interzis accesul  in insttute pe toata durata orelor de curs,  inclusiv  in pauza.In situati deosebite
persoanele care solicita accesul in unitate , in regim de urgenta, anunta conducerea scolii motvul pentru care face
solicitarea, locul in care doreste sa ajunga si daca invatatorul/profesorul cunoaste situata.
Art.36. Este interzis în insttute accesul persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, al celor turbulente,
precum si  al celor care au intenta vadita de a deranja ordinea si  linistea publica. De asemenea, se interzice
intrarea persoanelor  însotte de câini,  al  celor  care  poseda arme sau obiecte  contondente,  substante  toxice,
explozive  –  pirotehnice,  iritante  –  lacrimogene  sau  usor  inflamabile,  publicati  care  au  caracter  obscen  sau
instgator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice. 
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e)ACCESUL ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ 
Art. 37. Accesul elevilor în şcoală se face doar pe la punctul de control al unitati, in baza carnetului de elev sau al
tnutei scolii.
Art. 38. Uşa de acces a elevilor în şcoală se va închide după 5 minute de la începerea fiecărei ore de curs.
Art.39.  Intrarea  elevilor  în  şcoală   se  va  face  în  perfectă  ordine  sub  directa  îndrumare  a  învăţătorului  sau
profesorului de  serviciu.
Art.40. Circulaţia elevilor pe  holuri şi scări se va face în mod civilizat atât la intrare cât şi la ieşire.
Art.41. La terminarea cursurilor , elevii  vor părăsi imediat sala de clasa sub supravegherea învăţătorului sau a
profesorului cu care au avut ultma oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motv bine întemeiat.
Art.42. In tmpul programului elevii nu au voie sa paraseasca curtea scolii decat in cazuri de extrema urgenta.
Art.43.  Este interzisă circulaţia elevilor pe scara profesorilor.

CAP.III  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

Art.1. Anul şcolar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011 şi se încheie pe data de 31 august 2012 
( cursurile pentru elevi încep la datele stabilite anual prin ordin de ministru  - structura anului scolar ).
Art.2. Actvitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri  după următorul program :
Clasele I-IV – 8,00– 11,45 / 12,45
Clasele V-VIII – 8,00– 11,45 / 12,45 / 13.45
Clasele I – VIII -  11,50 – 17,10 pentru elevii  din cadrul programului “ scoala dupa scoala”.
La ciclul primar durata orei de curs este de 45 minute,  iar pauza este de 15 minute.
La ciclul gimnazial durata orei este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute. Pauza mare va avea durata de 15
minute , in intervalul orar 10,45 – 11,00.
Durata orelor in cadrul programului “ scoala dupa scoala” este de 50 minute( ora)  si 10 minute (pauza).

Orele de pregătirea suplimentară in vederea participarii la activitati educative, concursuri si olimpiade
scolare se desfasoara in afara orelor de curs, cu acordul parintilor.

Art.3 . În situaţii obiectve ( epidemii, calamităţi  naturale ,etc ) cursurile şcolare pot fi suspendate  pe o perioadă
determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului ,după  consultarea sindicatului şi
aprobarea  inspectorului  şcolar  general.  Suspendarea  cursurilor  este  urmată  de  măsuri  privind  parcurgerea
integrală a programei şcolare. 

CAP.IV  PERSONALUL DIDACTIC ,DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

A. CADRELE DIDACTICE
a) OBLIGATII SI RASPUNDERI :

Art. 1.  Toate cadrele didactce  implicate  prin natura profesiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor trebui să
dea dovadă de politete fata de colegi,  punctualitate,responsabilitate ,  consecvenţă ,  corecttudine,fermitate şi
seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructv-educatv.Totodata cadrele didactce vor
avea o tnuta decenta.
Art.2. Toate cadrele didactce au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea  bazei materiale a şcolii
.Personalul didactc are dreptul de utlizare si obligata de a intretne toate  echipamentele din dotarea scolii care
le sunt necesare în procesul instructv-educatv.
Art.   3.  În prima zi  a fiecărui  semestru  cadrele didactce vor prezenta conducerii  şcolii  planificările  anuale şi
semestriale . În cursul semestrului autorii planificărilor pot interveni cu modificări sau completări, prin documente
anexe planificarilor initale, predate conducerii scolii, argumentand modificarile.
Art. 4. Personalul didactc al şcolii are obligaţia de a-şi completa  dosarul personal cu actele necesare. La dosarul
personal  vor  fi prezentate numai  acte  în copie ,  şcoala neasumându-şi  răspunderea pentru păstrarea actelor
originale.
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Art.5. Cadrele didactce au obligata de a verifica tnuta obligatorie a elevilor, iar in cazul nerespectarii acesteia de
catre elevi, profesorul/invatatorul poate scadea nota la purtare.
 Art.6. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactce la ora de curs şi nici utlizarea telefonului mobil pe parcursul
acesteia.
Art.7.  Cadrele didactce au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta ttlul
lecţiei.  Cadrele  didactce  au  obligata  de  a  consemna  in  condica  de  prezenta  orele  de  pregatre  pe  care  le
efectueaza suplimentar, in vederea sustnerii elevilor pentru partciparea la concursuri si olimpiade scolare.
Art.8. Întreg personalul Şcolii “Andrei Muresanu ” Ploiest are obligaţia de a-şi desfăşura actvitatea astfel încât să
fie aplicate  şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.
Art.9. Toate cadrele didactce au obligaţia de a consulta materialele informatve puse la dispoziţie în cancelarie şi
de a se conforma necondiţionat.
Art.10.Toate cadrele didactce vor urmări conţinutul fişei postului şi contractul colectv de muncă şi vor respecta
legislaţia în vigoare.
Art.22. Cadrele  didactce au obligaţia  de  a  evalua rezultatele  la  învăţătură  în  mod ritmic  în  conformitate  cu
metodologiile elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Art.23.  Toate cadrele didactce au obligaţia de a informa în mod operatv conducerea şcolii  cu privire la orice
aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sancţionabile conform
prezentului regulament.
Art.24. Învăţătorii şi profesorii care au ultma oră au obligaţia de a supraveghea eliberarea integrală a spaţiilor , în
mod ordonat şi operatv , constatând şi eventualele nereguli ce vor fi semnalate  învăţătorului sau profesorului de
serviciu
Art .11. Cadrele didactce au obligaţia de a aduce  fişa cu analizele medicale în perioada 1-12 septembrie.
Art.12. În cazul  în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care
predau la  clasele respectve au obligaţia  de a recupera orele  pierdute,  prezenţa  la  consiliile  profesorale fiind
obligatorie. In cazul in care consiliile profesorale se desfasoara in tmpul programului instructv-educatv ale altor
unitat scolare in care cadrele didactce mai au ore, acestea din urma au obligata de a se informa cu privire la
punctele dezbatute ale ordinii de zi. 
Art. 13. Toate cadrele didactce au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform programării.
Art.14. În primele 15 zile ale anului şcolar  vor fi completate , actualizate şi avizate toate carnetele de note ale
elevilor, acţiune de care sunt responsabili învăţătorii şi diriginţii claselor.
Art.15. În  cazul  în care un un cadru didactc nu poate fi prezent la  program din motve medicale sau situaţii
deosebite, are obligata de a anunţa conducerea şcolii , cel tarziu  la începutul zilei respectve. Neanunţarea în
prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotvată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în
termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de către medic.
Art.16.Invoirea  cadrelor  didactice se   solicita  in  scris  conducerii  scolii,  o  zi  pe  semestru,  din  motve  bine
intemeiate, cu cel putn 2 zile inainte.Cadrele didactce carora li se aproba acesta cerere  se vor asigura in privinta
inlocuirii pe perioada integrala a invorii.In caz contrar invoirea se anuleaza si se considera absenta nemotvata.
Art.17. Cadrele didactce au obligaţia de a stabili  şi  promova în relaţia  cu elevii  şi  părinţii  acestora principiile
corecttudinii şi respectului reciproc , de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea prin dialog .
Art.18. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa scutrilor medicale şi a cererilor de învoire a
elevilor de la părinţi într-un dosar special, la cataloage.
Art.19. Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele şcolare , pe baza actelor
originale sau a copiilor xeroxate şi de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este nevoie.
Art.20. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia şi răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează
serviciul în clasă si intocmesc semestrial graficul elevilor de serviciu.
Art.21. Cadrele didactce în general , învăţătorii şi profesorii diriginţi în special, au obligaţia de a însoţi permanent
elevii  la  toate  actvităţile  de  grup  organizate  cu  aprobarea  conducerii  şcolii  :  excursii,  drumeţii,  vizionări  de
spectacole, acţiuni cultural-artstce şi sportve , concursuri, serbarea şcolii etc.
Art. 22. Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificatve la învăţământul primar şi cu note de
la 10 la 1 la învăţământul gimnazial .
Art.23. Cadrele  didactce răspund de corecttudinea mediilor  încheiate  ,  iar  diriginti  raspund si   de  trecerea
acestora în carnetele de elev si registrul matricol în termenul stabilit de conducerea unităţii.
Art.24 . Calificatvele şi notele acordate se comunică imediat elevilor,se argumenteaza şi se trec în cataloage ,
numai de învăţătorul sau profesorul care a efectuat evaluarea.
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Art.25. Rezultatele lucrărilor scrise semestriale ( la obiectele la care acestea se dau ) vor fi analizate împreună cu
elevii ,vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în
care aceşta doresc să le vadă ,în prezenţa profesorului care predă disciplina respectvă .
Art.26. Situaţia şcolară se va încheia conform R.O.F.U.I.P.
Art.27.  Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin
tăierea cu o linie numai cu cerneală albastra,se va semna de catre cadrul didactc in prezenta directorului si nota
va fi rescrisa  corect  in rubrica,  tot  in  prezenta  directorului,  după care se  va aplica sigiliul  şcolii  şi  semnătura
directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat.
Art.28.Motvarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe
medicale eliberate de medicul de familie  sau de o unitate spitalicească, dupa avizarea de catre personalul de
specialitate al cabinetului medical scolar. În situaţii deosebite , motvarea absenţelor se poate face pe baza unei
cereri întocmite de părinţi şi avizată de coordonatorul clasei, pentru maxim 5 zile pe semestru.
Art.29.  Toate  cadrele  didactce  împreună  cu  secretarul  şcolii  răspund  permanent  de  asigurarea  protecţiei
cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.
Art.30.  Toţi  învăţătorii  şi  profesorii  diriginţi  vor informa în mod operatv părinţii  elevilor pentru orice abatere
săvârşită de aceşta , atât în şcoală cât şi în afara ei , şi vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate.
Art.31. Cadrele didactce stagiare  se vor pregăt zilnic pentru lecţii , întocmind proiecte didactce pe care le vor
prezenta saptămânal conducerii şcolii pentru avizare.
Art.32. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi care au obligaţia de a
recupera de la colectvele coordonate contravaloarea daunelor produse de elevii clasei.
Art.33. La începutul fiecărui an şcolar consilierul educatv organizează întâlniri cu învăţătorii şi diriginţii pentru
formare în domeniul actvităţii la nivelul consiliului clasei ; actvităţile de formare vor fi consemnate în  procese
verbale.
Art.34. Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia de a întocmi , pe baza actelor legale , liste cu elevii ai căror părinţi au un
venit lunar , pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, pentru ca aceşt elevi
să poată beneficia de ajutoare materiale legale ( rechizite, burse ).
Art.35. Învăţătorii şi diriginţii numiţi la începutul anului şcolar au obligaţia de a semna fişa cu atribuţiile specific
acestei responsabilităţi şi de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

b) INTERDICTII:
Art.36. Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare menţionate la art. 36 pentru completare
sau din alte motve.
Art.37.  Este  interzisă  scoaterea  elevilor  de  la  ore  pentru   abateri  disciplinare  sau  pentru  a  rezolva  diferite
probleme străine de actvitatea  şcolară planificată.
Art.38. Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către învăţători sau profesori. La nivelul
fiecărei clase se va stabili un părinte, responsabil financiar care se va ocupa de gestonarea temporară a unor
fonduri băneşt.
Art.39.  Se  interzice  crearea  şi  funcţionarea în  incinta  şcolii  a  oricăror  formaţiuni  politce,  desfăşurarea unor
actvităţi de propagandă politcă , a celor de prozelitsm religios sau a oricăror forme de actvitate care încalcă
normele de moralitate  ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a elevilor.
Art.40. Se interzice transmiterea de mesaje politce părinţilor prin intermediul elevilor, acceptarea în spaţiul şcolar
a unor afişe cu mesaj electoral.
Art.41. Se interzice categoric tuturor cadrelor didactce să folosească părţi din pauzele elevilor pentru terminarea
actvităţii de predare- învăţare.
Art.42. Este interzisă tratarea la orele de dirigenţie a unor teme din specialitatea profesorului diriginte ,în afara
tematcii precizate în planificare actvităţii educatve.
Art.43. La clasele I-IV , este interzisă tratarea în tmpul orelor la unele obiecte din orar a unor teme de la alte
obiecte în scopul recuperării materiei.
Art. 44. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în tmpul desfăşurării orelor .
Art.45. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, în special a ultmelor ore , cu excepţia cazurilor în care
acest lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul desfăşurării unor actvităţi la nivelul întregii şcoli.
Art.46. Numai directorul scolii va  aproba sosirea/plecarea elevilor navetşt cu o fracţiune de tmp mai tarziu/
înainte la prima/ultma oră de curs, in baza unei cereri scrise a parintelui/tutorelui legal insttuit, cunoscuta si de
catre toate cadrele didactce.
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Art. 47. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii.
Art. 48. În incinta Şcolii “Andrei Muresanu ”Ploiest  fumatul este permis doar in tmpul pauzelor , la locul special
amenajat, cu respectarea normelor PSI.
Art.  49.  Niciunui  cadru  didactic  nu  i  se  permite  transmiterea  datelor  de  serviciu  cu  caracter
confidential, referitoare la elevi, parinti, cadre didactice, director, secretar, ingrijitor, paznic, mecanic,
bibliotecar, asistent medical, medic , colaboratori ai scolii.

Art.50. DREPTURILE CADRELOR DIDACTICE SUNT PREVAZUTE IN LEGEA EDUCATIEI NR. 1 / 2011 SI IN
STATUTUL  PERSONALULUI  DIDACTIC,  CODUL  MUNCII  SI  ALTE  ACTE  NORMATIVE  ELABORATE  DE
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI.

Art.51.  Cadrele didactce au obligata, in conformitate cu fisa postului si cu anexa acesteia, actualizata
anual, sa desfasoare actvitatea didactca corespunzatoare orarului, specialitati conform planificarilor si
dirigentei conform planificarilor.
In cazul in care se constata ca un cadru didactic se afla in clasa fara a desfasura activitatea didactica
pentru  care este remunerat,  directorul  dispune prin  decizie  scrisa  neplata  orei  respective,  fara  nicio
forma de avertisment.

Art.52. Se  interzice  cadrelor  didactce sa modifice orarul  fara  aprobarea directorului.  In  caz  contrar
directorul va nota in condica de prezenta” absent” sau “ ora neefectuata conform orarului”, dupa caz.

c)CONSILIUL PROFESORAL

Art. 1. Consiliul Profesoral este organul colectv de conducere al şcolii şi se întruneşte ori de câte ori preşedintele
consideră că este necesar sau prin solicitarea a 2/3 din membrii acestuia.
Art.2. Consiliul  Profesoral îşi  desfăşoară actvitatea în şedinţe ordinare de două ori  pe semestru şi  în  şedinţe
extraordinare la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art. 3. Prezenţa cadrelor didactce la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie.
Art.4.  Consiliul  Profesoral  dezbate  şi  adoptă  variante  de  proiecte  curriculare  sau  pentru  curriculum  nucleu,
curriculum la decizia şcolii,etc.
Art. 5. Consiliul Profesoral prezinta si aproba situaţia şcolară la sfârşitul semestrului sau la sfârşitul anului şcolar.
Art.6. Consiliul  Profesoral  propune  si  aproba  modul  in  care  se  acorda  premiile  la  nivelul  claselor  primare  si
gimnaziale.
Art.7. În afara consiliilor profesorale ordinare  se pot organiza întâlniri numai cu profesorii sau învăţătorii în scop
informatv.
Art.8. Secretarul consiliului profesoral are obligat are a nota in registrul de procese-verbale toate punctele din
ordinea de zi si opiniile dezbatute in cadrul acestuia.
Art.9. Consiliul Profesoral aprobă , la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se scadă nota la purtare
sau să li se acorde recompense.

d)COMISIILE METODICE

Art.1. Comisiile metodice din aceeaşi arie curriculară au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale.
Art.2. Comisiile metodice colaborează , la nivel de arie curriculară, pentru organizarea şi realizarea unor actvităţi
de formare contnuă , de cercetare pedagogică, organizare de sesiuni ştinţifice .
Art. 3. Comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale.

e) COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
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Art .1. 1.Responsabilul Comisiei pentru situaţii de urgenţă va avea în vedere ca în permanenţă căile de evacuare să
fie libere, pentru a se putea asigura evacuarea în cazul procedurii unei situaţii de urgenţă. Căile se vor marca cu
săgeţi standardizate.
2.Responsabilul Comisiei pentru situaţii de urgenţă va avea în vedere întocmirea / reactualizarea planurilor de
protecţie (evacuare, depozitare, de intervenţie) ori de cate ori situaţia o impune, conform anexelor O.M.A.I. nr.
163/2007. De asemenea va întocmi lista cu substanţe periculoase.
3.Responsabilul Comisiei pentru situaţii de urgenţă va păstra, conform art. 18 din O.M.A.I. 163/2007, următoarele:
-          lit. H) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul
-          lit. L) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utlizatorilor construcţiei
-          lit. Q) grafice de întreţinere si verificare, conform instrucţiunilor producătorilor/furnizorilor, pentru diferite
categorii de utlaje, instalaţii si sisteme, care pot genera incendii sau care se utlizează in caz de incendiu.
4.Fiecare  salariat  din  cadrul  Şcolii  cu  clasele  I-VIII  „Andrei  Muresanu ”  Ploiest  are  obligaţia  de a-şi  însuşi  şi
respecta regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor.
5.Fiecare angajat sau elev are obligaţia de a informa imediat şefii nemijlociţi/persoanele cu atribuţii de conducere
şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, despre defecţiunile sesizate la mijloacele tehnice de
prevenire  şi  stngere a incendiilor  din  dotarea locurilor  de muncă,  precum şi  asupra  defecţiunilor  şi  avariilor
tehnice care pot consttui cauze parţiale de producere a unei situaţii de urgenţă.
6.În cazul producerii unor situaţii de urgenţa fiecare salariat are obligaţia de a asigura evacuarea elevilor, de a
încerca limitarea urmărilor pe cât posibil fără să îşi pună viaţa în pericol.
7.Fiecare profesor va prezenta în orele de dirigenţie, educaţie civică, etc. Modul de comportare în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă, semnalul de alarmă şi periodic va răspunde de modul cum elevii reacţionează pe tmpul
exerciţiilor de evacuare.
8.Atribuţiile personalului desemnat privind intervenţia la locul de muncă:
-          alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă prin:
-          sonerie
-          anunţarea prin telefon a incendiului la:
 - forţele de intervenţie - telefon 112
             - forţele de cooperare (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii)
             - administratorul locului de muncă
 - întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor
 - acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice din dotare: stngătoare, lopeţi, hidranţi interiori
 - verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-
se pentru stngerea acestora
 - înlăturarea dărâmăturilor şi crearea căilor de acces şi de evacuare

- evacuarea rapidă a persoanelor, animalelor şi a bunurilor materiale spre zonele de siguranţă.
9. Situatile de urgenta medicala  vor fi semnalate de invatator/cadru didactc aflat in apropierea situatilor care
necesita intervente medicala si anunta imediat asistentul medical /medicul prin telefonul mobil personal sau elev
aflat in apropiere.
9.a. Cadrul didactc anunta familia elevului aflat in situati care necesita intervente medicala de urgenta.
9.b.In cazul deplasarii la o unitate spitaliceasca,asistentul medical sau cadrul didactc va insot elevul , va anunta
familia acestuia si va solicita inlocuirea sa de catre unul din parint.

f) COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
 Art.1.  Instrucţiuni proprii generale de securitate a muncii pentru personalul şcolii
 1.       Deplasarea angajaţilor de la domiciliu la locul de muncă şi invers, se va face cu mare atenţie, pe căile de
acces normale de circulaţie, luând toate măsurile de prevenire şi evitare a accidentelor şi deci, a incapacităţii de
muncă.
2.       Urcarea şi coborârea scărilor se va face cu mare atenţie, cu sprijin pe balustrada de protecţie, la pas normal.
Se va folosi o încălţăminte adecvată, care să nu provoace agăţarea, alunecarea sau căderea personalului.
3.       Amenajarea locului  de muncă trebuie astfel realizată,  încât să ofere utlizatorului  confort  şi  libertate de
mişcare. Se va evita îngreunarea circulaţiei prin aşezarea necorespunzătoare a meselor şi scaunelor. Dulapurile vor
fi dispuse spre pereţi şi vor avea rafturi suficient de rezistente.
4.       Se interzice utlizarea mobilierului deteriorat, cu posibilităţi de cădere sau cu părţi ascuţite sau tăioase.
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5.       Pardoseala încăperilor va fi în stare bună, fără denivelări sau materiale aşezate pe jos, precum şi fără să aibă
suprafeţe alunecoase.
6.       Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristcile funcţionale ale utlizatorului şi de
caracteristcile sarcinii de lucru, astfel încât să asigure acestuia libertatea de mişcare, o poziţie de lucru corectă şi
confortabilă.
7.       Iluminatul  încăperilor de lucru va fi astfel realizat  încât să corespundă sarcinilor de muncă şi  cerinţelor
vizuale ale utlizatorilor.
8.       Amenajarea birourilor se va face astfel încât să se asigure accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere,
la  toate  echipamentele  din  dotare,  la  poziţiile  cablurilor  şi  la  prizele  electrice,  fără  întreruperea  actvităţii  în
desfăşurare sau cu o întrerupere minimă.
9.       Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.
10.    Conductorii electrici şi cablurile trebuie să fie în bună stare, să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea
pe planul de lucru sau pe sol. Cablurile trebuie sa aibă o lungime suficientă pentru a se adapta nevoilor de lucru
din încăpere. Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorării mecanice.
11.    Actvitatea de prelucrare automată a datelor va fi astfel planificată şi organizată, încât lucrul zilnic în faţa
ecranului să alterneze cu alte actvităţi.
12.    Punerea  sub  tensiune  a  calculatorului  se  va  face  numai  după  constatarea  bunei  stări  a  tuturor
echipamentelor de lucru (tablou electric, prize,  ştechere, cordon de alimentare, grup stabilizator, instalaţie de
climatzare)
13.    Reglarea ecranelor de vizualizare se va face în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi cu
caracteristcile psiho-fiziologice individuale, pentru a realiza optm:
-          luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare)
-          înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente
-          înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă)
-          înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înălţimea scaunului.
14.    Se  interzice  personalului  neautorizat  să  intervină  la  panouri  electrice,  prize,  ştechere,  cordoane  de
alimentare sau orice alte instalaţii şi aparatură specifică. Intervenţiile pe linie electrică se vor face numai de către
electricianul autorizat.
15.    La încheierea programului de lucru se vor lua măsuri de deconectare a tuturor instalaţiilor electrice, iluminat,
scoaterea din priză a aparaturii utlizate (maşini de calcul, reşouri, fierbătoare, veioze). Se vor face verificări asupra
lichidării oricăror surse de foc. Această operaţiune revine ultmului lucrător care părăseşte încăperea.
16.    În  laboratoare  trebuie  afişate  clar  instrucţiuni  scrise  şi  subliniate  regulile  de  securitate,  substanţele
periculoase  trebuie  să  fie  depozitate  în  siguranţă  pentru  a  împiedica  utlizarea  neautorizată.  Echipamentele
ştinţifice din laboratoare trebuie să fie întreţinute regulat.
17.    În laboratorul de informatcă:
-          se asigură buna funcţionare a instalaţiei electrice, fiind interzise improvizaţiile
-          intrarea în laborator se va face numai în prezenţa cadrului didactc sau a laborantului
-          dotarea cu mobilier din materiale incombustbile sau greu combustbile
-          se interzice folosirea reşourilor sau a radiatoarelor electrice
-          se interzice depozitarea lichidelor inflamabile
-          operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie se fac numai de către personalul autorizat
-          la terminarea programului de lucru se vor deconecta de la reţea toate echipamentele de calcul electronic

B.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

a)BIBLIOTECA
Art. 1. Biblioteca şcolii contribuie efectv  la formarea elevilor alături de procesul de predare-învăţare.
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Art.  2.  Biblioteca  funcţionează  potrivit  normei  aprobate  de  catre  Inspectoratul  Scolar  al  judetului
Prahova(0,5norma).
Art. 3. Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii şi îşi desfăşoară actvitatea conform fişei postului.
Art. 4. Programul bibliotecarului  este 8,00 – 16,00, in programul :
Luni – 8,00 – 16,00
Miercuri – 8,00 – 16,00
Vineri – 8,00 – 16,00 (alternatv, la 2 saptamani)
Art. 5. Bibliotecarul are obligaţia de a ţine evidenţa cărţilor şi publicaţiilor existente în bibliotecă si de a prezenta
un raport de actvitate al fiecarui semestru. Bibliotecarul are obligata de a preda o cheie de acces la biblioteca
numai directorului scolii.
Art.6. Bibliotecarul are obligata de a colabora cu toate cadrele didactce si  de a le aduce la cunostna despre
publicatile periodice care intra in inventarul acesteia.
Art.7. Bibliotecarul are obligata de a tne evidenta cittorilor si de a le aduce la cunostnta termenele de predare
ale imprumuturilor facute.
Art.8.Bibliotecarul poate efectua ore suplimentre cu acordul scris al directorului pentru care se acorda zile libere
compensatorii.

b)SECRETARIATUL
Art. 1. Secretarul este subordonat directorului şcolii si  îşi  desfăşoară actvitatea conform fişei postului.
Art. 2 . Secretariatul funcţionează cu jumatate de norma, în aşa fel încât să se asigure efectuarea lucrarilor la
termen pe perioada programului şcolar sau între orele 8,00-15,00 în perioada vacanţelor şcolare.
Art. 3 . Programul secretariatului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii.
Art. 4 . Pentru actvitatea suplimentară se vor primi zile libere .
Art.5.  Programul de lucru al secretarului este :
luni – 8,00 – 16,00
miercuri – 8,00 – 12,00 / 12,00 – 16,00 alternatv
joi – 8,00 – 16,00
Art.6. Secretarul nu are dreptul de a divulga date de serviciu cu caracter confidental.

c)CONTABILITATEA
Art. 1 . Biroul contabilitate functoneaza cu ¼ norma si este este subordonat conducerii şcolii .
 Art.2. Programul contabilităţii este: mart: 8,30 – 10,30/ miercuri:16,00 – 18,00/ joi:8,30 – 10,30.
Acesta poate suferi modificari in functe de cerintele fiecarei zile. 

C.PERSONALUL NEDIDACTIC

a)PAZA

Art.1. Agentul de paza al scolii functoneaza cu o norma , in schimbul 2, in programul zilnic 14,30 – 22,30.
Art.2. Agentul de paza are obligata de a–si indeplini atributile de servici, conform fisei postului, semnata anual.
Art.3. Agentul de paza nu are dreptul de a divulga date de serviciu cu caracter confidental.
Art.4. Agentul de paza are obligata de a purta ecusonul de identficare si de a nu parasi punctul de paza.
Art.5.Agentul de paza are obligata de a prezenta registrul de evidenta completat la zi, organelor de control.
Art.6. Agentul de paza are obligata de a se adresa civilizat tuturor persoanelor cu care intra in contact.
Art.7. Agentul de paza asigura permanenta pe toata durata alegerilor cu caracter natonal, organziate in sectile de
votare repartzate in unitatea scolara.
Art.8. Pentru actvitatea suplimentară se vor primi zile libere .

c)MECANIC
Art.1. Mecanicul scolii functoneaza cu o norma , in schimbul 1, in programul zilnic 8,30 – 16,30.
Art.2. Mecanicul are obligata de a–si indeplini atributile de servici, conform fisei postului, semnata anual si a
anexei acesteia cu atributi suplimentare.
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Art.3. Mecanicul nu are dreptul de a divulga date de serviciu cu caracter confidental.
Art.4. Mecanicul are obligata de a se adresa civilizat tuturor persoanelor cu care intra in contact.
Art.5  Mecanicul  are  obligata  de  a  raspunde  cu prompttudine  tuturor  solicitarilor  adresate  de  catre  cadrele
didactce si nedidactce in privinta reparatilor curente, a intretnerii instalatilor sanitare, electrice etc.
Art.6. Pentru actvitatea suplimentară se vor primi zile libere .

d)INGRIJITOR
Art.1 Ingrijitoarele scolii functoneaza  zilnic in programul 6,30 – 15,00.
Art.2. Acestea au obligata de a–si indeplini atributile de servici, conform fisei postului, semnata anual si a anexei
acesteia cu atributi suplimentare.
Art.3. Acestea nu au dreptul de a divulga date de serviciu cu caracter confidental.
Art.4. Ingrijitoarele au obligata de a se adresa civilizat tuturor persoanelor cu care intra in contact.
Art.5 Ingrijitoarele au de a raspunde cu prompttudine tuturor solicitarilor adresate de catre cadrele didactce in
privinta  curateniei  din  salile  de  clasa,  grupuri  sanitare  ,  holuri  si  scari,  cabinete  si  laboratoare,  cancelarie,
biblioteca si salile aneze , birourile de conducere si spatul verde, aleile din curtea scolii si terenurile de sport.
Art.6. Pentru actvitatea suplimentară se vor primi zile libere .

Art. 7 .Plecările din unitate ale personalului didactc, didactc auxiliar şi nedidactc în tmpul programului se fac
numai cu avizul conducerii şcolii şi numai din motve bine întemeiate sau în interes de serviciu.

CAP.V   DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR

a) DREPTURILE ELEVILOR
Art.1 .Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o actvitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau
personalitatea.
Art. 2. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta  prevederile Regulamentului de ordine interioară
şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 3. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit în limita procentului din PIB acordat învăţământului.
Art. 4. Elevii pot utliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor şi învăţătorilor ,pe toată durata studiilor,baza didactcă
şi materială de care dispune şcoala.
Art. 5. Elevii au dreptul să partciple la actvităţile extracurriculare organizate de şcoală sau de cluburile copiilor
fără a afecta programul zilnic.
Art. 6. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole,manifestări sportve, transport în comun ,etc .
Art. 7. Elevii de la învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manual şcolare.
Art.  8.  Elevii  au dreptul  să fie evidenţiaţi  şi  să primească premii  şi  recompense pentru rezultate deosebite la
actvităţile curricular şi extracurriculare, precum şi pentru attudine civică exemplară.
Art.  9.  La nivelul şcolii  se consttuie Consiliul Elevilor ,  format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi
funcţionează pe baza unui regulament propriu.
Art. 10.  Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură , celor cu probleme sociale deosebite sau cu probleme
medicale li  se pot acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările  în vigoare şi  cu
resursele bugetare disponibile.

b)ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art. 1. Frecvenţa elevilor
        a. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu maxim 10 minute înaintea primei
ore, numai pe baza ecusonului .
       b.Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de partcipare la diferite actvităţi şcolare
desfăşurate în tmpul programului cu aprobarea ISJ .
       c. Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să partcipe la acţiuni colectve de chiul.
d. În situaţia absentării din motve de sănătate elevii sunt obligaţi ca în termen de 5 zile de la revenirea în şcoală să
prezinte adeverinţă medicală vizată de medicul de familie.
       e. Pentru alte situaţii ,  motvarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal
adresată directorului şi aprobată de acesta  în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei.
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      f. Elevii  scutţi  de  efort  fizic  sunt  obligaţi  să  fie  prezenţi  la  orele  de educaţie  fizică   şi  să  rămână sub
supravegherea profesorilor. Elevii scutţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul respectv până la data de
1 octombrie 2011. Orice scutre medicală prezentată după această dată este luată în evidenţă cu data respectvă
fără a avea însă efect asupra absenţelor primite anterior. Tot până la 1 octombrie tot elevii apţi de efort fizic vor
prezenta adeverinţa de sănătate de la medicul de familie conform căreia pot partcipa la orele de educaţie fizică
fără riscuri.

c)COMPORTAMENTUL ELEVILOR
Art. 1 
       a. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament 
civilizat, corect,dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă.
       b . Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptaţi de alte
persoane în şcoală sau în curtea şcolii ( cu excepţia membrilor familiei )
      c. Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene / paralizante şi orice
alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.
       d. Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri.
       e. Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditve care atentează la bunele moravuri.
       f.  Elevii  nu au voie să introducă în perimetrul şcolii  patne cu rotle,biciclete, motorete,pantofi sport cu
role,aparate radio sau casetofoane.
Este interzis accesul elevilor in unitatea de invatamant cu telefonul mobil. 
In cazuri bine justificate ( medical,securitate in drum spre si dinspre scoala, deplasari din localitate etc) parintii pot
solicita prezenta elevilor la scoala cu telefonul mobil, doar in timpul pauzelor.
      g. Este interzisă utlizarea telefonului mobil în tmpul orelor de curs precum şi menţinerea acestuia în stare de
funcţionare în tmpul orei. În tmpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere elevilor depunerea telefoanelor pe
catedră. În cazul utlizării de către elevi a telefoanelor mobile în tmpul orei  , profesorii au obligaţia de a preda
aceste telefoane la secretariat. Telefoanele vor putea fi ridicate doar de către părinţi.
       h. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tp de armă şi să se implice în acte de violenţă sau
intmidare.
       i. Elevii nu au voie să cheme la şcoală pentru aşa-numitele „răfuieli” sau „ intmidări” alţi elevi mai mari,
cunoscuţi , „ prieteni” din afara şcolii, etc.
       j. Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
       k. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar 
( lapte,corn,măr ) în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite.
       l.  Elevii nu au voie să mâzgâlească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion,spray colorat,vopsea etc.
mobilierul şcolii,pereţii interiori sau exteriori, lambriul , gardul şcolii,ferestrele sau uşile .
       m.  Elevii  care produc daune sau deteriorează  bunurile  din dotarea şcolii  au obligaţia  să repare sau să
înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a
fost  identficat  ,  răspunderea  (  şi  implicit  achitarea  pagubei  )  revine  colectvului  care  a  folosit  sala  sau
echipamentul respectv.
       n. Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtile nefolosite se vor pune în coşurile speciale destnate
colectării selectve a deşeurilor.
       o.  Elevii  au  obligaţia  să  poarte  asupra  lor  carnetul  de  elev  şi  să-l  prezinte  cadrelor  didactce  pentru
consemnarea notelor.
       p. Elevii trebuie să utlizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le resttuie în bună stare la sfârşitul
anului şcolar.
       r. Este interzisă folosirea în tmpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor  fără acordul
cadrelor didactce care predau la ora respectvă.

d)ŢINUTA ELEVILOR 

Art. 1
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        a. Tinuta şcolară este obligatorie la clasele I-IV si se stabileste in prima sedinta cu parinti , de la inceputul
ciclului primar, de catre invatator, cu acordul parintlor , la propunerea conducerii scolii. De respectarea tnutei
raspunde fiecare invatator , pentru colectvul pe care il conduce.
         b. La  clasele V-VIII este obligatoriu ca tot elevii să poarte tnuta specifica ciclului gimnazial, stabilita in
consiliul profesoral si aprobata in Consiliul de administrate( bluza alba fara desene, paiete sau inscrisuri,cravata
rosie, pantalon lung sau sarafan nu mai sus de genunchi de culoare igri deschis ).
         c. Elevilor le este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei sau tricouri fără mâneci. Tunsoarea acestora
trebuie să fie decentă,pieptănătura la fel.
         d. Fetelor le este interzis să se fardeze, să poarte haine transparente,excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de
decoltate.
          e.  Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev .
          f. Elevelor de clasa a V – a le sunt interzise accesoriile ca: inele, bratari, margele, lantsoare(indiferent de
materialul din care sunt confectonate)

e)RECOMPENSAREA ELEVILOR

Art. 1
  1.Elevii  care  obţin  rezultate  remarcabile  la  învăţătură  şi  se  distng  prin  comportare  exemplară  pot  primi
următoarele recompense:
a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă si pe site-ul şcolii;
b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală şi a Consiliului profesoral;
c)  comunicarea  verbală  sau  scrisă  adresată  părinţilor,  cu  menţionarea  faptelor  deosebite  pentru  care  este
evidenţiat;
d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă finanţate din resurse extra;
e) acordarea de burse sau alte recompense materiale acordate de stat, de către agenţi economici sau sponsori;
f) premii, diplome, medalii, insigne;
g) premiul de onoare al şcolii.
 2. În conformitate cu Legea învăţământului, şcoala şi alţi factori interesaţi subvenţionează
actvităţile de performanţă ale elevilor la nivel naţional şi internaţional, în modul următor, prin:
a)acordarea unor premii  din fondul şcolii  sau din fondurile  societăţilor economice, ale fundaţiilor ştinţifice şi
culturale;
b) sprijinirea elevilor care partcipă la olimpiadele naţionale şi internaţionale prin actvităţi de pregătre,organizate
de profesori ai şcolii, desemnaţi de directorul acesteia.
3.Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii  de învăţământ, la propunerea
dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii,cu acordul consiliului profesoral. 
4.Se  pot  acorda  premii  elevilor  care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.50; pentru următoarele trei medii se pot
acorda  menţiuni,  pana  la  media  8,50;
b  )  s-au  distns  la  una  sau  mai  multe  discipline  de  studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festvaluri, expoziţii şi la alte actvităţi extraşcolare desfăşurate la nivel
local,  judeţean,  naţional  sau  internaţional;
d)  s-au  remarcat  prin  fapte  de  înaltă  ţinută  morală  şi  civică;
e)  au  avut,  la  nivelul  clasei,  cea  mai  bună  frecvenţă  pe  parcursul  anului  şcolar.
5. Se pot acorda premii ca: 
Trofeul “ elev de onoare al scolii” – la absolvirea ciclului gimnazial cu media 10,00.
Cupa “ Elita 2011” – la absolvirea ciclului gimnazial cu media cuprinsa intre 9,90 – 9,00.
Diploma de excelenta – la absolvirea anului scolar cu media generala 10,00.
6.Se  pot acorda elevilor  si  cadrelor  didactce sume de bani  obtnute prin sponsorizari  dedicate  de la  diferite
societat,  dupa ce  in  prealabil,  membrii  Consiliului  de  administrate propun sponsorilor  numele  si  prenumele
elevilor sau cadrelor didactce si rezultatele acestora,  ce urmeaza a primi suma de bani de la sponsor, in cadrul
festvitati de incheiere a anului scolar. Suma de bani va fi inmanata direct de catre sponsor celui ales din lista
propusa de unitatea scolara.
6.Nu se vor acorda premii in bani elevilor care isi exprima intenta de a se transfera la alta unitate scolara sau care
nu depun cere de inscriere in anul scolar urmator.
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f)SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR 
Art. 1
Abaterea Sancţiune la prima abatere Sancţiune la mai multe abateri
Întârziere la oră Avertsment verbal Absenţă în catalog
Absenţe nemotvate de la ore -scăderea  notei  la  purtare  cu  1

punct pentru fiecare 10 absenţe
nemotvate 
-pierderea  bursei  dacă  elevul
primeşte bursă

Implicarea  în  conflicte  verbale
violente,bătaie

-discuţie  cu  elevul  şi  părinţii
acestuia
-scăderea notei la purtare cu  1
punct

- scăderea notei la purtare cu 2
sau mai multe puncte 
-preluarea  elevului   în  baza  de
date a poliţiei de proximitate

Deţinerea de obiecte  ascuţite
 ( cuţite,lame,etc )

-discuţie  cu  elevul  şi  părinţii
acestuia  în  prezenţa  poliţistului
de proximitate
-scăderea  notei  la  purtare  cu  1
punct

-preluarea  elevului  în  baza  de
date a poliţiei de proximitate
-scăderea  notei  la  purtare  cu  2
sau mai multe puncte

Fumat -discuţie cu părinţii elevului
-scăderea  notei  la  purtare  cu  1
punct

-scăderea  notei  la  purtare  cu  2
puncte

Frecventarea barurilor  în  tmpul
programului de şcoală

-discuţie  cu  elevul  şi  părinţii
acestuia
- scăderea notei la purtare cu 2
puncte

-mustrare  în  faţa  Consiliului
Profesoral
-scăderea  notei  la  purtare  cu  4
puncte

Distrugerea bunurilor şcolii -discuţie  cu  elevul  şi  părinţii
acestuia
-plata tuturor lucrărilor necesare
reparaţiilor

-plata tuturor lucrărilor necesare
reparaţiilor
- scăderea notei la purtare cu 2
sau mai multe puncte
-mutarea disciplinară  temporară
la o altă clasă paralelă

Attudine necuviincioasă faţă de
personalul şcolii

-discutarea  cu  elevul  şi  părinţii
acestuia
-mustrare  în  faţa  Consiliului
Profesoral

-scăderea notei la purtare cu 1-2
puncte

Ţinută vestmentară nepotrivită -avertsment verbal
-informarea părinţilor

-scăderea notei la purtare cu 1-2
puncte

Deranjarea orei de curs -avertsment verbal
-discutarea cu elevul în prezenţa
psihologului şcolii

-discute  cu  elevul  în  prezenţa
părinţilor şi a psihologului şcolii
-mustrare  în  faţa  Consiliului
Profesoral
-anunţarea organelor de poliţie
-scăderea notei la purtare cu 1-3
puncte

Implicarea  în  acţiuni  care  aduc
atngere bunului renume al şcolii

-discuţie  cu  elevul  în  prezenţa
părinţilor

-mustrare scrisă
-scăderea notei la purtare cu 2-3
puncte

Actunea  de  a  nu  păstra
curăţenia  în  clasă,holuri,curtea
şcolii sau alte încăperi

-observaţie individuală
-mustrare  în  faţa  colectvului
clasei

-efectuarea curăţeniei în clasă la
sfârşitul  programului  prin
strângerea  hârtilor  şi  a  altor
resturi din curtea şcolii
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-scăderea notei la purtare cu 1-2
puncte

Aducerea  în  şcoală  a  unor
persoane  străine  în  scopul
„reglării de conturi”

-mustrare  în  faţa  colectvului
clasei
-anunţarea părinţilor
- scăderea notei la purtarea cu 1
punct

-scăderea notei la purtarea cu 2-
3 puncte
-anunţarea  poliţistului  de
proximitate  şi   introducerea  în
baza de date a poliţiei

Difuzarea  de  materiale  cu
caracter obscen 

-confiscarea materialelor
-discuţii cu părinţii elevului

-scăderea notei la purtare cu 2-3
puncte
-anunţarea  poliţistului  de
proximitate

Oricare situate mentonata sau alte situati vor putea sa aiba ca masura disciplinara” izolarea elevului pe tmpul
pauzei”, pe o durata de tmp determinata , la decizia Consiliului profesorilor clasei, la propunerea dirigintelui.

g)SERVICIUL PE CLASĂ

Art. 1. Va fi efectuat de 2 elevi tmp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa in fiecare sala de
clasa.

Art.2. Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile
din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.
Art.3.În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În
cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze
prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui
termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respectve.
Art.4.Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
Art.5.In cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. 
Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
Art.6. După ultma oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor: 
-anunţa profesorul că este ultma oră;
-aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor.
Art.7.La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia şi în laboratoare. Observaţiile vor fi trecute
în caiet.
Art.8.Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

h)TRANSFERUL ELEVILOR
Art.1. 
1.  Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ la alta, de la o clasă la alta în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi
de învăţământ.
2.Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară. În cazuri foarte bine motvate sau cazuri speciale (sociale),transferul se
poate efectua şi  în tmpul anului şcolar.
3. Transferul elevilor în tmpul anului şcolar se poate efectua, cu respectarea următoarelor prevederi:
a. la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b.  la  recomandarea  de  transfer,  eliberată  în  baza  unei  expertze  medicale  efectuate  de  Direcţia  de  Sănătate
Publică;
 4. Elevii care solicită transferul la Şcoala cu clasele I-VIII „Andrei Muresanu ”  Ploiest trebuie să aibă nota 10 la
purtare  pe toate  semestrele,  toate  mediile  incheiate  si  fara  corigente.  In  cazul  in  care  elevul  locuieste  langa
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unitatea scolara si  nu indeplineste conditile  de mai sus,  se va analiza individual situata de catre Consiliul  de
administrate.De asemenea familia elevului care solicita transferul va semna un document de accept a R.O.I.
 5. Elevii care se transferă la Scoala cu clasele I-VIII „Andrei Muresanu ”  Ploiest trebuie să prezinte adeverinţa cu
numărul de absenţe din anul şcolar precedent.
  6. Elevii care dintr-un motv sau altul se transfera din Scoala „ Andrei Muresanu” Ploiest nu au dreptul de  a
solicita revenirea la acesta unitate scolara ( indiferent de motv).
7. Repartzarea elevilor la clasa I se va face de catre director, in functe de 10 preferinte al cadrului didactc ,mediu
social  din  care  provine  copilul,  frecventarea  gradinitei,  etnie,astfel  incat  clasele  sa  fie  omogene  ca  nivel  de
pregatre pentru scoala.

CAP.VI  PĂRINŢII ELEVILOR , COMITETELE DE PĂRINŢI ŞI
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

Art. 1.
a. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
b. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară actvitatea în baza unui program de actvitate anual.
c. Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
d. Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în actvitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;
e. Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor actvităţi extraşcolare;
f. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a actvităţii educatve şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
g . Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea  în colaborare cu şcoala a unor manifestări
cultural-artstce,sportve,turistce sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.
h. În adunarea generală  a comitetelor de părinţi  la nivel de şcoală se alege Consiliul reprezentatv al părinţilor
format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi  3-5 membri . Se alege o comisie de cenzori formată din 1-3
membri care verifică actvitatea financiară a consiliului.
i. Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea general a comitetelor de părinţi la nivelul şcolii în calitate
de secretar al Consiliului reprezentatv al părinţilor
j. Consiliul reprezentatv al părinţilor se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.
k. Consiliul  reprezentatv al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii.
l. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de consiliul reprezentatv al părinţilor vor fi înregistrate conform
normelor în vigoare. La gestonarea fondurilor se vor avea în vedere următoarele :
- sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea organizată, cheltuielile şi
venitul net  ,proces verbal semnat de preşedintele,secretarul şi casierul consiliului;
- evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul  registrului de casă
- plăţile se fac cu aprobarea consiliului şi se justfică cu acte oficiale : facturi,bonuri de casă,chitanţe;
-  obiectele  de  inventar  şi  materialele  procurate  din  fondurile  comitetelor  de  părinţi  se  predau  unităţii  de
învăţământ pe bază de proces verbal şi vor fi trecute în inventarul şcolii potrivit reglementărilor în vigoare
m. Consiliul reprezentatv al părinţilor prezintă raportul asupra actvităţii în Adunarea general a comitetelor de
părinţi la începutul fiecărui an şcolar inclusiv programul de actvitate şi proiectul de buget pe anul şcolar în curs.

CAP.VII ÎNVĂŢĂTORUL ŞI PROFESORUL-DIRIGINTE
AU URMĂTOARELE SARCINI ŞI ATRIBUŢII :
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Art. 1. Asigură , împreună cu elevii clasei,păstrarea în bune condiţii a bazei materiale şi remedierea acesteia în
cazul deteriorării ei;
Art.2. Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare;
Art.3.Predă şi preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev în vederea completării şi avizării lor;
Art.4.Completeaza catalogul clasei la începutul anului şcolar;
Art.5.Completează catalogul definitv al clasei;
Art.6.Întocmeşte şi predă la tmp situaţiile statstce;
Art.7.Întocmeşte caietul dirigintelui ( învăţătorului);
Art.8.Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la tmp planificarea responsabilului comisiei metodice
Art.9.Organizează actvităţi extraşcolare cu elevii;
Art.10.Colaborează cu colectvul didactc al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunătăţirii procesului de
predare-învăţare si a starii de disciplina;
Art.11.Colaborează cu personalul medical sau de consiliere psihologica pentru rezolvarea problemelor elevilor ,
Art.12.Organizează şedinţe cu părinţii semestrial sau ori de câte ori este cazul ;
Art.13.Preia  ,pe  bază  de  proces-verbal  ,sala  de  clasă  în  care  îşi  desfăşoară  actvitatea  elevii  şi  răspunde  de
păstrarea completa si în bune condiţii a sălii şi bunurilor din clasă;
Art.14.Urmăreşte frecvenţa elevilor , motvează absenţele elevilor  pe baza certficatelor avizate de medicul de
familie precum şi pe baza cererilor părinţilor;

CAP.VIII   DISPOZITII FINALE:

Art.  1.  Regulamentul  de ordine interioară se prelucrează elevilor,părinţilor  şi  întregului  personal  al  unităţii  cu
proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi ,imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral.
Art. 2. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament şi a tuturor documentelor menţionate
care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.
Art. 3. Regulamentul de ordine interioară va fi multplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este nevoie.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de ordine interioară pentru
anul şcolar 2010-2011, 2011 - 2012.
Art.5.  Supravegherea / monitorizarea prin camerele video a salilor de clasa se face astfel  incat nici un obiectv
este focalizat in fata clasei, respectv catedra si tablele;prin urmare niciun document scolar nu poate fi vizualizat.
Functonarea permanenta a camerelor nu are ca scop urmarirea actvitati didactce a profesorului, ci verificarea
starii de disciplina a elevilor in tmpul orelor, in pauze si gradul de implicare al acestora  in actvitatea de la clasa.
Camerele video montate pe holurile scolii au drept scop verificarea starii de disciplina a elevilor in tmpul pauzelor.

                  Director,
Prof. Maria Bobelea - Vasilescu

Prezentul Regulament de ordine interioară a fost adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral din data
de 27.02.2012 şi aprobat în Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 01.03.2012.

DEZBATERE modificari la data de 20.10.2012 ca urmare a Adreselor NR.4330 / 2012 a ISJ PRAHOVA,NR.67843 /
2012 a MECTS, NR.67881 / 2012 a MECTS .

Prezentul  Regulament  de  ordine  interioară  a  fost  actualizat  în  şedinţa  Consiliului
Profesoral din data de 20.12.2012 şi aprobat în Şedinţa Consiliului de Administraţie din
data de 01.03.2012.

Cadrele didactice care nu au prezentat nicio propunere privind alcatuirea prezentului Regulament de ordine
interioara nu au dreptul de a contesta, modifica  sau  interpreta prevederile acestuia.
Anexa 1 
la REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA 
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Atribuţiile învăţătorului/ profesorului de serviciu

 Se va prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului.
 Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta acestora.
 Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură supravegherea claselor de la care lipsesc

învăţătorii/profesorii.
 Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor şi a elevilor.
 Verifică ordinea şi disciplina în pauze.
 Interzice ieşirea elevilor în afara şcolii pentru interese personale.
 Asigură semnarea condicii de prezenţă de către toate cadrele didactce.
 Consemnează în procesul -verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor şi/sau stricăciunile din sălile

de clasă sau din alte încăperi din şcoală.
 Informează în mod operatv directorul  de problemele deosebite apărute pe durata zilei.
 Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie.

 La sfârşitul zilei verifică:
-existenta in cancelarie a cataloagele, condicile de prezenţă;
-toate celelalte obiecte din inventarul cancelarie (laptop, videoproiector, cd-player, televizor,etc ). 

 Anunţă directorul în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi
înlocuit.

Semnatura cadrelor didactce care efectueaza serviciu pe scoala:

PROF. ANGHEL MARIANA
PROF. DUMITRESCU CORINA
PROF. DIACONU CORINA
PROF.IONEL MIOARA
PROF. DUMITRACHE CONSTANTA
PROF. HOHAN GHEORGHE
PROF. BENDIC ELENA
PROF. FRANCIUC IONELIA
PROF. BARBU ION
PROF. COMAN ANCA
PROF. ALEXANDRU RALUCA
PROF.CHELBA ALINA
PROF. IORDACHE OANA
PROF. IOANA MANASTIREANU
PROF. BOBOC ELENA
PROF. MONICA STOICA
PROF. ILIE MIHAELA
PROF. CORINA OSTAFE
PROF. AURELIA STOICA
PROF. PETRESCU MARIEA
PROF. UNGUREANU CATALINA
ANEXA 2 la REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA 

ACTIVITATI EXTRASCOLARE / EXTRACURRICULARE
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ART.1  Actvităţile  extracurriculare  (  cercurile,actvităţile  cultural  artstce,  sportve,etc.)  se  desfăşoară  în  afara
orarului şcolii  .
ART.2    Înscrierea elevilor la  actvităţile  internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli,  schimburi  de elevi,
excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:

 caracterul predominant educatv al acţiunilor; 
 necesitatea deschiderii spre nou;
 responsabilitatea pentru un comportament civilizat;
 faptul că actvităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactce;
 faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
 că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;
 necesitatea sprijinirii actvităţii pentru care elevul se va înscrie;
 condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii; 
 necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
 că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
 necesitatea efectuării unor munci casnice;
 că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului,va susţine

toate lucrările scrise împreună cu clasa;
 necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect;
 prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;
 să se implice în actvităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;
 sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în tmpul derulării

actvităţii extracurriculare.
ART.3 Pentru proiectele internaţionale,  o mustrare verbala  individuală are ca efect  eliminarea elevului  de la
actvităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectv.
ART.4.  Selecţia elevilor  pentru  partciparea  la  actvităţi  extracurriculare/extraşcolare  (parteneriate,  excursii,
proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele
la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motvate şi nemotvate, precum şi în funcţie de numarul
de premii si mentuni obtnute prin partciparea la olimpiade scolare , la actvităţile culturale, sportve şi concursuri
scolare pe discipline. 
ART.5. Partciparea la actvităţile altor insttuţii de învăţământ (proiecte, excursii de studii, parteneriate, ...), care
implică absentarea de la ore de curs, este posibilă doar dacă se obţine acordul scris al direcţiunii înaintea înscrierii,
cu cel puţin 2 săptămâni înaintea derulării acţiunii.
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