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REGULAMENT DE ORDINE INTERNA
AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 „THEODOR BUCURESCU” SÂNNICOLAU MARE,
JUDEŢUL TIMIŞ.
În temeiul Art. 257 – 262 din Legea 53/2003 (Codul Muncii), în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.nr. 5115 / 2014 , Contractul
colectiv de muncă pe ramura - învăţământ, Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din învăţământ, Codul muncii, Ordinul prefectului privind securitatea şi siguranţa în şcoli
276/2007,adresa I.S.J privind structura timpului de lucru pentru cadrele didactice, Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea protecţiei muncii (90/1996), Legea nr. 349 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor şi consumului de tutun (Monitorul Oficial al României nr.
435/21.06.2002), Ordin 367/14.06.2010, la Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare
funcţionează următorul Regulament de ordine internă. Prezentul R.O.I. cuprinde norme şi reguli specifice
activităţii care se desfăşoară în şcoală şi devin obligatorii pentru personalul salariat, pentru elevii şi
pentru părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
PREZENTARE
Regulamentul fixează standardele de comportare pe care le consideram adecvate calităţii de elev şi de
cadru didactic al Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare. Simpla lor cunoaştere nu
este însă suficientă, ci este nevoie de responsabilitate şi respectarea tuturor normelor, de atitudine pozitivă din
partea fiecăruia, de realizarea unui climat de respect, bună înţelegere şi toleranţă, atât de necesare desfăşurării
în bune condiţii a activităţii instructiv-educative desfăşurată în şcoală.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare, este unitate cu personalitate
juridică, ordonator secundar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Timiş.
Prezentul regulament de ordine internă se aplică şi este obligatoriu intregului personal al şcolii,
indiferent de durata contractului de muncă (personal angajat temporar, prin cumul sau normă
incompletă din unitate, studenţilor aflaţi în practica pedagogica îndrumătorilor acestora şi pentru
personalul angajat pentru o perioada determinată), tuturor elevilor şi părinţilor.
Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliului de Administratie,
Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinţi, Consiliul Profesoral şi prelucrarea sa de către toţi profesorii
diriginţi/învăţători la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din
Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al acesteia, elevi, părinţi
(pe baza de împrumut). Elevii vor lua la cunoştinţă prezentul regulament în primele ore de consiliere
de la începutul anului şcolar şi începutul semestrului, iar părinţii în prima şedinţă de la începutul
anului şcolar în
primele 2 săptămâni, prin semnarea unui proces-verbal). Profesorii
diriginţi/învăţătorii au obligaţia ca după prelucrarea prezentului regulament să afişeze în clasă un
extras personalizat, într-o formă concisă, care să conţină drepturi, îndatoriri, sarcini, sancţiuni,
recompense.
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

Regulamentul de Ordine Internă este adaptat legislaţiei în vigoare şi nu i se pot substitui acesteia
necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi nu absolvă personalul şcolii, elevii şi părinţii
acestora de consecinţele încălcării sale.
Conducerea şcolii are obligaţia de a prezenta conţinutul RI-ului în formă finală, după revizuire,
personlului didactic şi didactic auxiliar. Învăţătorii/profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării
prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora, iar administratorul are obligaţia de a-l
prelucra personalului nedidactic (femei de serviciu, paznic)
Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi
părinţilor sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a
procesului instructiv-educativ şi activităţi conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare cuprinde trei forme de învăţământ:
învăţământul preşcolar, ciclul primar şi ciclul gimnazial.
Art. 8 Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar 2016-2017 aprobată de
M.E.N.C.Ş. de luni până vineri. În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs
şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea
Consiliului de Administraţie. În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză
de 15 minute după fiecare oră. Pentru clasele din învăţământul gimnazial ora de curs este de 50 de
minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs se stabileşte o pauză de
20 de minute. Pentru situaţii deosebite, directorul şcolii poate hotărî scurtarea cu 5 - 10 minute a
orelor de curs şi cu 5 minute a pauzei numai după ce a primit acordul I.Ş.J.Timiş, hotărârea C.A
(art.13,alin 6 din R.O.F.U.I.P).
Art. 9 Şedinţele Consiliului profesoral se desfăşoară conform planului managerial, în zilele şi la
orele stabilite de Consiliul de administraţie.
Art. 10 Profesorii participă la cercurile pedagogice după graficul stabilit de CCD, ISJ iar prezenţa este
obligatorie. Cadrele didactice au obligaţia să participe la cursurile de formare pentru care au optat
în perioadele stabilite de CCD. În caz de neprezentare acestea vor da o declaraţie către conducerea
şcolii şi vor fi sancţionate.
Art. 11 Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în orarul şcolii, se pot organiza în şcoală cu elevii numai
cu aprobarea directorului şcolii.
Art. 12 Programul de lucru pentru serviciile din şcoala este următorul:
a) secretariat: - secretar şef: luni – vineri: 8:00 – 16:00
Programul de lucru cu elevii este: în pauza mare şi de la 12:00 la 14:00
Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de
elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.
b) bibliotecă: - luni – vineri: 8:00 – 16:00
c) ad. financiar – luni – vineri: 8:00 – 12:00
d) ad. patrimoniu – luni – vineri: 8:00 – 16:00
e) personal de îngrijire - luni – vineri: 7:00 – 15:00, 12:00 – 20:00, cu excepţia vacanţelor,
când programul este 8:00 – 16:00.
Art. 7

f) muncitor de întreţinere: - luni – vineri: 7:00 – 15:00
g) Intrarea la cursuri a elevilor se face în intervalul 7,45– 8, 00.
h) Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului/carnetului de elev, controlându-se zilnic ţinuta obligatorie conform R.I.
i) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma
verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor de către elevul de
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Art. 13

Art. 14
Art. 15

Art. 16

serviciu în intervalul orar 8:00 – 10:00
Timpul de lucru, de odihnă, zile libere sunt reglementate de contractul colectiv de muncă la nivel de
ramură.
a) În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive
medicale este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective sau cât mai
repede posibil fără intermediari sau situaţii incerte.
b) Neanunţarea în prealabil a absenţei reprezintă absenţa nemotivată. Asigurarea suplinirii în acest
caz se va face de către directorul adjunct/membru al C.A. (situaţii speciale) apelând la personal
de aceeaşi specialitate sau personal cu studii medii care poate face suplinirea.
c) În mod asemănător se va proceda în celelalte cazuri (zile libere pentru evenimente familiale), cadrul didactic având obligaţia de a adresa directorului o cerere scrisă luându-şi
angajamentul că suplinirea va fi asigurată.
d) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va efectua concediul de odihnă în vacanţele şcolare, iar
personalul nedidactic îşi va efectua concediul integral conform planificării.
e) Pentru cadrele didactice concediul fără plată este aprobat de I.S.J peste 30 zile; conform
contractului de muncă colectiv şi Statutului Personalului Didactic, celuilalt personal, didactic
auxiliar şi nedidactic se acordă maxim 30 de zile concediu fără plată cu aprobarea C.A
f) Contractul de muncă poate fi suspendat în cazul a 3 zile de absenţe nemotivate ale salariatului
conform Codului Muncii art.51 alin.2.
g) Concediul de odihnă se va acorda numai pe bază de cerere iar cadrele didactice vor pleca în
concediu numai după ce au predat clasa administratorului prin recuperarea pagubelor produse
conform R.O.F.U.I.P
h) Noţiunea de învoire nu există în codul muncii dar prin aprobarea C.A fiecare salariat va beneficia
de o zi învoire/semestru sau cumulat 3 zile/ an pentru rezolvarea unor probleme deosebite dar
numai pe baza de cerere (nu telefon) + anexe şi asigurarea suplinirii de către c.d. respectiv la
acelaşi nivel sau aproximativ cu consimţământul cadrului respectiv suplinitor.
i) Orarul aprobat nu va fi modificat decât în cazuri excepţionale cu acordul directorului.
j) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi lua catalogul la oră; sub nicio formă acestea nu vor rămâne
în cancelarie pe masă ; niciun elev nu va fi solicitat să aducă/să ducă catalogul.
k) Condica de prezenţă va fi semnată ZILNIC. În caz contrar cadrul didactic va da nota explicativă
în C.A. (perioade mai lungi - sancţiune).
Toţi salariaţii beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de
ramură.
Este interzis consumul de băuturi alcoolice, sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii.
Fumatul este interzis în şcoală conform art.164 din R.O.F.U.I.P. Orice abatere de la această
dispoziţie se sancţionează conform legii.
Direcţiunea şcolii sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către personalul şcolii încadrat în
muncă, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, a obligaţiilor sale sau a normelor de
comportare, conform Codului Muncii şi Statutului personalului didactic, cu:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1 – 3 luni
sau, în cazul celor încadraţi cu salariul de bază, diminuarea acestuia cu 5 – 10% pe aceeaşi
perioadă;
d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei pe durata de 1 - 3 luni cu 5 – 10%;
e) retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1 – 3
luni;
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
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CAPITOLUL III
CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 17 Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare este condusă de Consiliul de
administraţie, de director şi director-adjunct. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de
administraţie şi directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul
şcolar al elevilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
SECŢIUNEA I
Consiliul de administraţie
Art. 18 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de
administraţie stabilită prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
Art. 19 Consiliul de administraţie este organ de conducere al Şcolii Gimnaziale nr. 1 „Theodor Bucurescu”
Sânnicolau Mare şi este alcătuit din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al
primarului, 2 reprezentanţi ai Consiliului Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor, liderul de sindicat
participă cu statut de observator, iar opinia lui cu privire la corectitudinea desfăşurării şedinţei se
consemnează în procesul verbal. Directorii sunt membri de drept ai Consiliului de administraţie, din
cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot în şedinţa Consiliului
profesoral.
Art. 20 (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu
statut de observator.
(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile
şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.
Art. 21 Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, în art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar şi în art. 4 din Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Art. 22 Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea funcţia de
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

SECŢIUNEA II
Directorul
Art. 23 Directorul exercită conducerea executivă a Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau
Mare şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele
competenţelor prevăzute de lege.
Art. 24 Ocuparea funcţiei de director şi director-adjunct se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 25 Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
şi în art. 32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar.
Art. 26 IN CAZUL PROMOVARII CONCURSULUI PENTRU DIRECTOR – conform art.257 alin.3Directorul încheie un contract de management cu primarul oraşului.
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Art. 27 În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau
individual, şi note de serviciu.
Art. 28 Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.
Art. 29 Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare Consiliului
de administraţie.
Art. 30 Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în faţa Comitetului de părinţi şi îl aduce la
cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a ISJ. Timiş.
Art. 31 Directorul şcolii ia măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la ordinea şi
disciplina muncii, contra neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea sau recuperarea pagubelor aduse
înzestrării şcolii. Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face în baza Art. 132 din
regulament. În cazul în care vinovaţii sunt elevi, paguba va fi recuperată de la părinţi.
Art. 32 Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului.
Art. 33 Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, pe cele
stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.
Art. 34 Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de control managerial intern.
SECŢIUNEA III
Consiliul profesoral
Art. 35 Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Şcoala
Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare şi este prezidat de către directorul şcolii.
Art. 36 Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.
Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii aprobate în prima şedinţă a
Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.
Art. 37 Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 şi în art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar.
Art. 38 La şedinţele Consiliului profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării
cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune
Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic
auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme
referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.
Art. 39 La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai
partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în
funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal.

CAPITOLUL IV
Pesonalul şcolii
Art. 40 Personalul Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare este format din personal
didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic sau administrativ.
Art. 41 Personalului din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare îi este interzis să
desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială
a acestuia.
Art. 42 Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi
protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a
elevilor.
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Art. 43 Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic
sau emoţional elevii sau colegii.
Art. 44 (1) Selecţia personalului din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare se face
prin concurs/examen, conform normelor specifice în vigoare.
(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către
directorul şcolii.
SECŢIUNEA I
Personalul didactic
Art. 45 Personalul didactic din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare cuprinde
persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia (educatoare, profesor, profesor pentru învăţământ
primar).
Art. 46 (1) Personalul didactic din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare este
împărţit în ____ comisii.
(2) Atribuţiile comisiei metodice/catedrei sunt cele precizate în art. 51 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.
(3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii,
sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la
activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la
şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.
(4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre
referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.
(5) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate
pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia
de a participa la toate acţiunile iniţiate de director/director adjunct şi de a efectua asistenţe la orele
de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în şcoală sau la cei în activitatea cărora se
constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia perofesor-elev.
(6) Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în secţiunea Anexe a prezentului regulament.
Art. 47 Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare au
următoarele drepturi:
a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile
lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc
de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu
asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice
care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de
cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie al şcolii;
b) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate
de Ministerul Educaţiei Naționale;
c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;
d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:
- conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de
învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
- utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor
profesionale;
- punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
- organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare
ştiinţifică;
- înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii
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artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
- participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a
Contractului colectiv de muncă;
e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate
şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul
desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care
sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform
constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de
urgenţă;
f) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o
conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de
către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;
g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în
interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi
culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde
acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului
şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator;
j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea
integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu
aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii.
Art. 48 Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare au următoarele
obligaţii:
a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să
acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de
definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;
b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la secretariat certificatul medical eliberat pe un formular
specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, împreună cu Ministerul
Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;
c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei
didactice, cum sunt:
- prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona
limitrofă;
- comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la
intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor
elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la
acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul
de elev;
f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice
la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de
practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ţinuta elevilor, iar în cazul unei ţinute
indecente elevul va fi sancţionat cu absenţă, fără a fi scos din sala de curs;
h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei
respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia
celor efectuate de către director;
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i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la începerea anului
şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie,
avizate de responsabilul comisiei metodice;
j) cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri din motive
medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;
k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte
toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;
l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în
îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane
referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;
n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze
absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la
rubrica disciplinei pe care o predă;
o) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;
p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de
profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii.
q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului
profesoral al clasei;
r) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;
s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al
cadrului didactic se găseşte în secţiunea Anexe a prezentului regulament;
t) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important
în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară.
Art. 49 În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 50 (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru.
Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia
efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii;
(2) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care profesorul
respectiv nu are ore;
(3) Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a disciplinei elevilor şi
are următoarele atribuţii:
a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în şcoală la începutul
programului şi pe parcursul acestuia;
b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;
c) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;
d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la
sfârşitul orelor de curs;
e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente din cancelarie;
f) verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin;
g) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu
directorul de serviciu;
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Art. 51

h) verifică ordinea şi disciplina în pauze;
i) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea şcolii;
j) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală;
k) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi
ia măsuri operative dacă este cazul.
(1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de
administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a
directorului cu această responsabilitate.
(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi
organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le
este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la
începutul fiecărui an şcolar;
e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a
acestuia;
f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre
avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;
g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia
elevului;
h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de medicul şcolar,
precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor, aprobate de director;
i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii clasei;
j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni
disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;
k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă
în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00; pentru elevii care
au săvârşit abateri grave;
l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă
cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor;
m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul
regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;
o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi
extraşcolare;
p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul
anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit
prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;
q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;
r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;
s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa X a
prezentului regulament;
t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu
reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
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(4) Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale
profesorului pentru învăţământ primar (învăţător).
Art. 52
(1) Consilierul educativ sau coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de administraţie, la propunerea
Consiliului profesoral.
(2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi
ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MENCŞ privind educaţia
formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.
(3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi
desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu şeful
comisiei diriginţilor şi cel al comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu
reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor.
(4) Consilierul educativ prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este
parte a planului de dezvoltare a şcolii.
(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în art. 40 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.
SECŢIUNEA II
Personalul didactic auxiliar
În Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare personalul didactic auxiliar
este format din: bibliotecar, secretar, contabil şi administrator de patrimoniu.
Art. 54
Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament,
ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003
modificată şi completată prin Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, precum şi ale altor
prevederi şi regulamente în vigoare.
Art. 55
Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.
Art. 56
Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:
1) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment;
atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse
în fişa postului;
2) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se
discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt
solicitaţi să participe de către director;
3) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu
cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din
afara instituţiei;
4) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea
conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;
5) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea
şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi
compartimentul în care activează;
6) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor
care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.
7) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu
exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;
8) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar
carnetul
de sănătate, vizat la zi.
Art. 57
Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în
Art. 53
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vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi
responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la
aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 58 (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de
completarea raţională a fondului de publicaţii.
(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:
a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul
acesteia şi regulile PSI;
c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din
programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere
şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.
i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale,
organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii
elevilor;
j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;
k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.
(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii.
Art. 59
Administratorul este subordonat directorului şcolii. El îşi desfăşoară activitatea conform fişei
postului aprobată de director şi respectă cerinţele impuse în colaborarea cu cadrele didactice.
Art. 60 (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este subordonat directorului şcolii.
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii;
b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de
învăţământ;
c) înscrie şi ţine evidenţa elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă,
pe baza hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea
elevilor;
d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, utilizarea
corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, privind situaţia
şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
e) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale şi a
examenelor de ocupare a posturilor vacante;
f) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte
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categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către
conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind etnia elevilor,
compartimentul secretariat va conlucra cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu
mediatorul şcolar, cu liderii formaţiunilor etnice locale;
g) întocmeşte şi / sau verifică avizarea documentelor / documentaţiilor;
h) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea / adoptarea actelor de autoritate sau pentru
încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting
raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice ;
i) păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi
semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în
conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale şi
Cercetării Ştiinţifice;
j) calculează drepturile salariale sau de altă natură ;
k) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajaţii şcolii; acestea se
aprobă de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al ISJ Timiş;
l) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă
de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al ISJ Timiş şi se validează de către
ordonatorul principal de credite (directorul) la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte
ori sunt modificări legislative.
m) secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigenţă;
n) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale
care se acordă, potrivit legii, elevilor ;
o) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează
soluţionarea corespondenţei;
p) gestionează corespondenţa şcolii ;
q) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu
prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor
de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al Ministrului
Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
r) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale,
după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”,
aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, se fac în
conformitate cu prevederile legale ;
s) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal ale angajaţilor şcolii;
t) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
u) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul ISJ Timiş, al autorităţilor publice
locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor
specifice ;
v) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor
Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs.
(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.
(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat
o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite.
(7) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor şi
învăţătorilor.
(8) Se interzice eliberarea adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror
documente şcolare, de condiţionarea obţinerii de beneficii materiale.
Art. 61 (1) Serviciul contabilitate este condus de contabilul-şef (administratorul financiar) şi este
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subordonat directorului şcolii.
(2) Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiarcontabile a şcolii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(3) Contabilul şef (administratorul financiar) are următoarele atribuţii şi responsabilităţi
principale:
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiarcontabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile Consiliului de administraţie;
c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor metodologice
de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi
Cercetării Ştiinţifice;
d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează
patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a
documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi
ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar;
g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ
preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului
informaţional;
j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau
patrimoniul instituţiei;
k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind ngajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de
normele legale în materie;
m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de
către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de administraţie.
(4) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului
aprobată de director.
SECŢIUNEA III
Personalul nedidactic (administrativ)
Art. 62
Art. 63

Personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr.
53/2003 privind Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare.
(1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii(de întreţinere
şi îngrijire, de pază).
(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat
directorului şcolii.
(3) Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar;
b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie;
c) întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului spre
aprobare;
d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii
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Art. 64
Art. 65

şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii
publice;
e) face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul
unităţii;
f) întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenţa consumurilor de materiale aprobate de factorii
de conducere, cu justificările corespunzătoare;
g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire;
h) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi
sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;
i) realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei;
j) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didacticomateriale;
k) întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia
contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice;
l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
m) propune conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar calificativele anuale ale
personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare;
n) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi
eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din
compartimentul administrativ;
o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia
asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învăţământ
preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu
rezultatele inventarierii anuale.
p) alte atribuţii prevăzute în fişa postului.
(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în
evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu
îndeplinirea formelor legale.
(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către
administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi
aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire
îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director.
(6) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat, în baza planului
propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a
persoanelor străine care intră în şcoală, notând în Registrul vizitatorilor, care se află permanent la
punctul de control, identitatea şi scopul vizitei. Administratorul întocmeşte graficul lunar de
serviciu pentru personalul de pază, care este avizat de director.
Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în
vigoare.
(1) Personalul nedidactic (administrativ) are următoarele obligaţii:
a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii
împreună cu şeful compartimentului administrativ;
b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de
lucru şi atribuţiilor din fişa postului;
c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor
repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului;
d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea
conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;
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Art. 66

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele
didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în
liceu;
f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcoliii în alte scopuri decât
cele legate de interesele instituţiei;
g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul
de sănătate, vizat la zi.
(2) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în
fişa postului.
Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în
vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor
prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor
sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
a) observaţie individuală verbală;
b) avertisment scris;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL V
Elevii
SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale
Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

(1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.
(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la
toate activităţile existente în programul şcolii. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de
către fiecare profesor / profesor pentru învăţământ primar, care consemnează în mod obligatoriu
fiecare absenţă.
Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de
către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al profesorilor pentru învăţă mânt primar.
Elevii din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare au ca organizaţie
reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar
al elevilor se găsesc în art. 143 – 157 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor
din Învăţământul Preuniversitar.
Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 78 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, ale art. 158 – 195 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative.
SECŢIUNEA II
Drepturile elevilor

Art. 71
Art. 72

Elevii din Şcoala Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare se bucură de
toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev.
Elevii din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare
beneficiază de
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Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

învăţământ gratuit. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de
studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
(1) Elevii din învăţământul cu frecvenţă pot beneficia de diverse tipuri de burse: de performanţă,
de merit, de studiu şi de ajutor social. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia
elaborată de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice şi promulgată prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.
(2) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale şcolii.
(3) Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor
profesională sau în activităţi culturale şi sportive pot beneficia de premii, burse, locuri în tabere şi
alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii.
(4) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate
deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică
exemplară.
Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la
consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de
specialitate.
Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi
palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi
acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.
(1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu,
aprobat de director.
(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
şcoală, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În
acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii
scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.
Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste / publicaţii şcolare proprii,
al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea,
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente
şcolare.
Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare.
SECŢIUNEA III
Obligaţiile elevilor

Art. 79

Art. 80

(1) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea
programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei.
De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul
de formare a lor.
(2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor
interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
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Art. 81

Art. 82
Art. 83

Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89

Art. 90
Art. 91

(1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara
ei.
(2) Prin „comportament civilizat” se înţelege:
a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic
auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a
valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu,
indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o
atmosferă calmă şi liniştită;
b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);
c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea
corporală ;
d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare
(arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);
e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor
probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;
f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc
incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.
(3) „Ţinuta decentă” presupune:
a) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să
poarte barbă sau cercei;
b) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu
trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite, nu au voie să folosească un machiaj, nu au voie să
poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;
c) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri si tatuaje vizibile.
Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la
sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii
şi restituirea lor la termenul stabilit.
Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate
spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare.
Intrarea la cursuri a elevilor se face în intervalul 7,45– 8,00.
În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul elevului de
serviciu, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.
Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor
autorizate.
Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor,
prezentate de profesorii de specialitate.
Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine
întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la medicul şcolii, învoire scrisă de la părinte / tutore, trimitere
de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot
părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele / tutorele solicită personal
plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile
menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi / tutori.
Toţi elevii claselor a VII-a şi a VIII-a sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală, conform
graficului stabilit.
Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 136 – 137 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi Procedurii pentru motivarea
absenţelor elevilor, prezentată în secţiunea Anexe a prezentului regulament.
19

Art. 92

Art. 93

Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum : cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
din portofoliu educaţional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ,
cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
c) 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
intoleranţa;
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 afara acestuia, droguri,
substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă şi să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să aibă asupra lor şi să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi
al concursurilor;
j) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
şcolii;
l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, 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 unităţii de învăţământ;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul
directorului;
p) să insulte şi/sau să hărţuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în
afara perimetrului şcolar;
q) să aibă o atitudine de ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii.
r) să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;
s) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile
anexă (curtea, aleile de acces);
t) să circule pe scara profesorilor;
u) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
(1) Efectuarea serviciului pe şcoală de către elevi se face conform graficului stabilit de către
secretariat sau directorul-adjunct.
(2) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri:
a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor;
b) se prezintă la şcoală la ora 7,45;
c) se subordonează profesorului de serviciu, cu care ia legătura la începutul programului şi care
îl va instrui cu privire la activitatea din ziua respectivă;
d) are o ţinută şi o atitudine decentă;
e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii;
f) informează profesorul de serviciu sau directorul despre problemele apărute în timpul
serviciului;
g) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu niciun coleg; anunţă cu o zi înainte dacă nu poate
presta serviciul pe şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă
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Art. 94

Art. 95

profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care preia serviciul pe şcoală;
h) nu întreţine discuţii cu colegii şi prietenii în timpul serviciului; nu permite aglomerarea
elevilor în faţa cancelariei;
i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor;
j) preia şi conduce persoanele vizitatoare;
k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor;
l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau director.
(1) La nivelul fiecărei clase, zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic
întocmit de profesorul diriginte.
(2) Atrbuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:
a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la
începutul orei lista elevilor absenţi;
b) asigură markerul şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;
c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau
resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;
d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei;
e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi
s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau
conducerea şcolii asupra neregulilor constatate.
(1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea
bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau
conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă.
(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:
a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este
sprijinit de elevii de serviciu pe clasă;
b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării
bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din
colectiv;
c) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile,
iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.
SECŢIUNEA IV
Recompensele elevilor

Art. 96

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru
care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
h) cheia succesului se inmaneaza de către elevul clasei a VIII-a celui mai bun elev de la clasa

a –VII-a.
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(2) Premiul de onoare”Diploma de merit” al şcolii se acordă, de către Consiliul reprezentativ al
părinţilor, absolventului clasei a VIIIa care a obţinut cea mai mare medie în toţi anii de scoala sau a
obţinut un premiu la o olimpiadă judeteana,internaţională;
(3) Excursia premianţilor va fi organizată de către Consiliul reprezentativ al părinţilor (dacă aceştia
se vor angaja să organizeze o astfel de excursie pot fi şi participanţi din rândul lor). Excursioniştii
pot fi:
a) toţi elevii care au participat, în anul respectiv, la olimpiadele naţionale şi internaţionale;
b) elevii de la fiecare clasă care au obţinut premiul I.
(4) Premiul de excelenţă al şcolii se acordă participanţilor la faza naţională a olimpiadelor.
(5) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul şcolii, la propunerea
dirigintelui, a Consiliului clasei sau a directorului şcolii.
(6) Se acordă premii şcolare elevilor dupa cum urmează :
- Premiul I -10-9,50
- Premiul II- 9,50- 9,00
- Premiul III- 9,50- 9,00
-Menţiuni- toţi elevii cu medii între 8,50-9,00
Nu se acordă premii elevilor care au avut nota scăzută la purtare (9) pe un semestru.
(7) Se pot acorda premii speciale elevilor care:
a) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
b) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi
extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
c) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
d) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(8) Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare şi alţi factori pot stimula
activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional sau internaţional, prin alocarea unor
premii, burse, din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor
ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
Art. 97
Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu
diplome şi eventual şi financiar.
Art. 98
(1) La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la propunerea
profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei
sau a directorului;
(2) Elevii din învăţământul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe arii
curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria
curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte
tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
SECŢIUNEA V
Sancţiunile elevilor
Art. 99

(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare sunt sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, cu:
a) observaţie individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa Consiliului clasei/CP;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
f) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii
primitoare;
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(2) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
(3) Sancţiunile se aplică după cum urmează:
a) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. Sancţiunea se aplică de către
diriginte/director şi nu atrage alte măsuri disciplinare;
b) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa Consiliului clasei/CP constă în dojenirea elevului şi
sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se
totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai
severă. Sancţiunea se aplică de către diriginte/director şi este însoţită de scăderea notei la
purtare;
c) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea Consiliului clasei sau
a directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului
părinţilor/reprezentantului legal al elevului, personal, sub semnătură. Sancţiunea se
înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului, şi se consemnează
în raportul Consiliului clasei prezentat CP la sfârşitul semestrului sau a anului şcolar.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
d) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
Consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
e) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de
către diriginte şi director părintelui/reprezentantului legal sau elevului,dacă acesta a
împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea se consemnează în Registrul de evidenţă a
elevilor, în catalogul clasei şi în Registrul matricol. De asemenea, ea se consemnează în
raportul Consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de
scăderea notei la purtare.
f) Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii
primitoare se aplică elevilor care au săvârşit fapte considerate de CP ca fiind foarte grave
(distrugeri ale bazei materiale a şcolii, incendierea unor bunuri/clădiri ale Scolii
Gimnaziale nr. 1 „Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare, folosirea de spray paralizant
etc.). Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ, cu excepţia elevilor din
învăţământul obligatoriu.
(4) Dacã elevul cãruia i s-a aplicat o sanctiune menţionatã la punctul 1., literele a. – e. dã dovadã
de un comportament ireproşabil pe o perioadã de cel puţin 8 sãptãmâni de şcoalã pânã la încheierea
semestrului/anului şcolar, prevederea privind scãderea notei la purtare, asociatã sancţiunii, se poate
anula. Anularea este decisã de cel care a aplicat sancţiunea.
(5) Se va scădea nota la purtare astfel: la 20 absenţe se va scădea câte un punct, 100 de absenţe –
nota 5 la purtare, peste 100 de absenţe nota la purtare va scădea la nota 4.
(6) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau
suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care nu se cunoaşte
vinovatul, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(7) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deteriorat, iar în cazul de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
(8) Contestaţia împotriva sancţiunilor se adresează în scris, CA al şcolii, în termen de 5 zile de la
aplicarea sancţiunii. Ea se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariat. Hotărârea CA este definitivă.
(9) Sancţiunile se aplică conform procedurii aprobate în C.A procedura a fost aprobată în C.A al
şcolii şi se va aplica.
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ABATERI
Intarziere la ora
Absenta nemotivata de la ore

PRIMA DATA
Avertisment verbal
Avertisment verbal

Copiat la test de evaluare,teza
Tinuta vestimentara
nepotrivita(imbracaminte,par,etc.)
Deranjarea orelor de curs

Nota 1 cu dovezile aferente
Avertisment verbal
Informarea urgenta a parintilor
Avertisment verbal
Discutii cu elevul

Refuz de a respecta personalul didactic,
auxiliar, și nedidactic al școlii

Discutie elev, parinte

Distrugerea bunurilor

Plata pagubelor
Dicutie elev(i) parinte
Discutie cu elevul,parintii
(conflicte usoare)

Implicarea in conflicte verbale,fizice

Fumat in toalete, curtea şcolii

Discutie cu elevul,parintii

Conflicte grave

Discutie cu elevul,parintii

Fotografiat, filmat cu telefon sau alte
mijloace audio-video

Confiscarea aparatului
Se cheamă părintele imediat pentru
returnare, ştergere înregistrări şi
prima sancţiune-Observaţie

LA REPETAREA ABATERILOR
Absenta in catalog nemotivata
Scaderea notei la purtare cu 1 punct
ptr.20 abs.nemotivate
La 5 abateri scaderea notei la purtare cu
1 punct.
Discutie inv/dirig.+parinti+psiholog
Dicutarea in comisia de
disciplina,conduita
Scaderea notei la purtare
Discutie in CP in prezenta elev,parinte
Activitati in folosul scolii
Scaderea notei la purtare in CP
Plata pagubelor
Scaderea notei la purtare
Sesizare comisiei de disciplina
Anuntarea politiei
Scaderea notei la purtare la 7
Sesizare comisiei de disciplina
Scaderea notei la purtare la 7
Discuţie în CP
Scăderea notei la purtare sub 7
3 abateri- referat- convocarea consiliului
clasei şi a părintelui-propunere de
sancţiune.

CAPITOLUL VI
Părinţii
Art. 100
Art. 101

Art. 102

Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.
În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:
a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor
copii;
b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;
c) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri:
- au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul şcolii;
- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
- depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii;
- participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ primar.
d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în
vigoare, care se organizează şi funcţionează după statute proprii.
e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii,
prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la
niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz
de nerezolvare, I.Ş.J. Timiş
Părinţii au următoarele îndatoriri:
a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua
24

Art. 103

Art. 104
Art. 105

Art. 106

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul
primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va
fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, dată şi
semnătură;
c) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de
elev;
d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii;
(1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi
membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.
(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi
funcţionare.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de
administraţie al şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte
comisii, potrivit legislaţiei în vigoare.
În cadrul şcolii se constituie Comitetul de pãrinţi al clasei şi Consiliul reprezentativ al
pãrinţilor/Asociaţia de pãrinţi.
La începutul fiecãrui an şcolar, în termen de 2 sãptãmâni, diriginţii/învãţãtorii au obligaţia de a
desfãşura Adunãri generale ale pãrinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe
clase. Comitetele de pãrinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplã.
Comitetul de pãrinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generalã a pãrinţilor elevilor clasei.
El se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. Acest comitet reprezintã interesele
elevilor şi ale pãrinţilor în Adunarea generalã a pãrinţilor la nivelul şcolii, în Consiliul
reprezentativ al pãrinţilor, în Consiliul Profesoral şi în Consiliul clasei. Comitetul de pãrinţi al
clasei propune, în adunarea generalã, o sumã minimã prin care se contribuie la întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a şcolii. Suma va fi depusă în contul
Asociaţiei Părinţilor a şcolii de către casierul Comitetului de părinţi pe clasă.

Notă: Suma provenită din contribuţia membrilor asociaţiei prin semnarea adeziunilor (10 lei/sem; 20 lei/an )
va fi depusă în acelaşi cont respectându-se statutul asociaţiei.
Art. 107

Art. 108

Art. 109

Consiliul reprezentativ al pãrinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de pãrinţi ai fiecãrei
clase. Consiliul reprezentativ al pãrinţilor îşi desemneazã reprezentanţii în conducerea şcolii.
Acesta poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizãri
etc., venite din partea unor persoane fizice şi juridice din ţarã şi strãinãtate.
Este responsabilitatea pãrinţilor fiecãrui elev sã asigure numãrul necesar de componente ale
uniformei şcolare astfel încât elevul sã poatã purta uniforma în fiecare zi a sãptãmânii (În cazul în
care Colectivul de părinţi a hotărât uniformă şolară)
Pãrinţii nu au dreptul sã intre pe teritoriul şcolii în scopul agresãrii elevilor. Pentru evitarea unor
situaţii conflictuale, pãrinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone
pãrinţii au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învãţãtorului sau a conducerii şcolii.

CAPITOLUL VII
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI
Art. 110

Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an şcolar în adunarea generală a părinţilor elevilor
clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.
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Art. 111
Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116
Art. 117
Art. 118

Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 14
zile de la începerea cursurilor anului şcolar. Se aleg prin vot un preşedinte şi doi membri.
Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru
şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al
clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută dirigintele în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor
de vârstă şcolară şi activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină şcoala şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi/sau a bazei materiale din sala de clasă
sau din şcoală
f) sprijină conducerea unităţi de învăţământ şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea
şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a şcolii.
Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o
sumă minimă prin care părinţii elevii clasei respective să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a sălii de clasă sau a şcolii. Contribuţia hotărâtă de comitetul de
părinţi pe clasă nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz,
exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de regulament sau de prevederile legale în
vigoare.
Orice contribuţie financiară hotărâtă de comitetul de părinţi al clasei se colectează şi se
administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. Este interzisă
implicarea elevilor în strângerea acestor fonduri. Dirigintelui îi este interzis să opereze cu aceste
fonduri.
Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a
propunerilor dirigintelui sau a directorului, însuşite de către comitetul de părinţi.
Sponsorizarea clasei sau a şcolii nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.
Se interzice iniţierea de către şcoală sau de către părinţi a oricărei discuţii cu elevii în vederea
colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.

CAPITOLUL VIII
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122

Consiliul reprezentativ al părinţilor din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau
Mare este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi de la fiecare clasă.
Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentantul său în organismele de conducere
ale şcolii (CA/CP/CEAC).
Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul
regulament de ordine interioară.
Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu.
c) propune şcolii discipline şi domenii care să se studieze prin curriculum la decizia şcolii;
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune CA modul de folosire a acestora;
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Art. 123

Art. 124
Art. 125
Art. 126

Art. 127

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol
educativ în plan local;
f) susţine şcoala în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului
şcolar ;
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a muticulturalităţii şi a dialogului cultural;
h) susţine şcoala în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i) susţine conducerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme
educaţionale;
j) conlucrează cu comisia de prevenire şi combatere a violenţei, cu organele de autoritate
tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea
soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k) sprijină conducerea în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în
contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară
sau din străinătate, în condiţiile respectării legilor ţării, resurse care pot fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie
materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii sau care sunt aprobate de adunarea generală a
părinţilor.
Personalul didactic nu operează cu fondurile Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Fondurile colectate în condiţiile punctului 5. se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor
părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma consultării CA al şcolii.
Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei
materiale a şcolii se face numai de către Consiliul reprezentativ al părinţilor, personalului didactic
fiindu-i interzis să opereze cu aceste fonduri.
Adunarea generală a Consiliului reprezentativ al părinţilor stabileşte suma de bani care poate să se
afle permanent la dispoziţia consiliului şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea
CA al Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare.

CAPITOLUL IX
Partenerii educaţionali
Art. 128

Art. 129

(1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu
Consiliul de Administraţie şi cu directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu”
Sânnicolau Mare, în vederea atingerii obiectivelor şcolii.
(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau
programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către
şcoală.
(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării
şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi
a personalului în perimetrul unităţii.
Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare poate realiza, independent,
parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi
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Art. 130

Art. 131

Art. 132
Art. 133

Art. 134
Art. 135

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul
elevilor.
(1) Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare încheie protocoale de
parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, alte organisme,
în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al
şcolii.
(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret
cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.
Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare poate încheia protocoale de
parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca
obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în
vigoare în statele din care provin instituţiile respective.
Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul
parteneriatelor ce se derulează în Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare.
Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor
administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în
contact cu Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare .
Directorul şi directorul adjunct vor planifica la începutul anului şcolar, programul de audienţe şi
relaţii cu publicul.
Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieşiri. Sesizările şi
reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în
consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL X
Evaluarea internă a calităţii educaţiei
Art. 136

Art. 137

Art. 138

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor
Bucurescu” Sânnicolau Mare şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în
învăţământul preuniversitar.
(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu”
Sânnicolau Mare se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al şcolii elaborează şi adoptă
regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de
evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii
precum şi un plan de îmbunătăţiri.
(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se
realizează în conformitate cu prevederile legale.
(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a
activităţii din Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare.
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CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
În Şcoala Gimnazială nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare se interzice constituirea de
fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale.
Art. 140 Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:
1. Consiliul de administraţie;
2. Comisiile de lucru din şcoală;
3. Conţinutul dosarului comisiei metodice;
4. Conţinutul portofoliului profesorului;
5. Conţinutul mapei dirigintelui;
6. Procedura pentru frecvenţă;
7. Procedura de contestare a notei.
Art. 141 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 30.01.2017, data aprobării lui de către Consiliul
de administraţie a Şcolii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare.
(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de
revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare
la secretariatul şcolii.
Art. 142 (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii Şcolii
Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru
toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu Şcoala Gimnazială nr. 1
”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare
(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului
şcolii în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare
(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule.
Art. 143 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica si/sau completa ulterior ori de câte ori este
cazul,la iniţiativa Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul
şcolii. Modificarile şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi al elevilor în
termen de max.30 zile de la efectuare.
Art. 139

Prezentul regulament a fost dezbătut şi avizat în şedinţa CP din 25.01.2017 la care au participat, cu
drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor. A fost apoi aprobat în CA
din 25.01.2017, are 29 pagini, 143 articole și 20 anexe.
Director,
Prof. SITARU Flavius

Consilier educativ,
Prof. LEPĂDATU Patricia

Lider de sindicat,
Prof. CALOTESCU Viorica
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Director adjunct,
Prof. ZĂVOIANU Elena

ANEXE
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Anexa 1

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Prof. SITARU Flavius Ginorel - director, preşedintele al Consiliului de Administraţie
Prof.înv.primar ZĂVOIANU Elena – director adjunct
Prof. MUNTEANU Cristina Daciana – reprezentant al cadrelor didactice
Prof. MUNTEAN Cozmin – reprezentant al cadrelor didactice
D-l ASAFTEI Radu - reprezentantul Primarului
D-l HOMORODEAN Bogdan - reprezentantul Consiliului local
D-l HITICAȘ Marius - reprezentantul Consiliului local
D-na AICHIMOAIE Petronela - reprezentanta Comitetului de părinţi
D-na BERCIU Liliana - reprezentanta Comitetului de părinţi
Prof.înv.primar CALOTESCU Viorica –lider sindical, observator
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie are atribuţii, în
conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în următoarele domenii:
(1) Managementul instituţional şi financiar al unităţii de învăţământ:
 aprobă proiectul de dezvoltare instituţională, elaborat sub conducerea directorului unităţii
de învăţământ;
 adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
 aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ; particularizează, la
nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional - tip, aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile
reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii
antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor; în unităţile de învăţământ particular,
 avizează veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum
şi salarizarea personalului didactic, conform legii;
 aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
 îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de
învăţământ;
 stabileşte taxele de şcolarizare, în unităţile de învăţământ particular;
 stabileşte utilizarea veniturilor proprii ale unităţii de învăţământ, în concordanţă cu
planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi planul managerial pentru
anul în curs;
 răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
 aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, raportate în anul următor,
cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
 stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
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elaborează tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;
stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;
avizează statul de funcţii pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic şi îl
supune ordonatorului de credite;
pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor
de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte.

(2) Managementul curriculumului în unitatea de învăţământ:
 aprobă extinderea activităţii cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală", în funcţie de
resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
 avizează înfiinţarea şi funcţionarea formaţiunilor de studiu, la forma de învăţământ în limba
maternă cu efective mai mici decât minimul prevăzut, conform prevederilor legii educaţiei
naţionale;
 stabileşte, în urma consultării cu elevii şi părinţii, pe baza resurselor disponibile şi a
propunerilor consiliului profesoral, curriculumul la decizia şcolii, constituit atât din pachete
opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare
opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legii
educaţiei naţionale);
 aprobă programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de
pregătire opţionale elaborate la nivelul unităţii de învăţământ, cu consultarea consiliului
profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinţilor, precum şi a
reprezentanţilor comunităţii locale şi, după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de
învăţământ are relaţii pentru pregătirea practică a elevilor;
 aprobă orarul unităţii de învăţământ;
 aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
(3) Managementul resurselor umane în unitatea de învăţământ:
 aprobă comisiile concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative
din unitatea de învăţământ şi validează rezultatele concursului;
 realizează anual, evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi a
personalului administrativ din unitatea de învăţământ şi acordă calificativele anuale;
 avizează, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, realizarea unui nou examen
medical complet, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală;
 aprobă continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), pentru cadrele didactice angajate
cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare
în învăţământ, în condiţiile legii;
 la propunerea directorului unităţii de învăţământ, stabileşte posturile vacante, organizează
concursurile pe post şi angajarea personalului didactic;
 stabileşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora:
vacante, rezervate, precum şi condiţiile şi modalităţile de ocupare a acestora în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor;
 validează comisiile de concurs, în cazul în care concursul se organizează la nivelul
consorţiului şcolar; validează rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor
didactice;
 aprobă prelungirea duratei contractului individual de muncă şi în anul şcolar următor,
pentru candidaţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, un post didactic rezervat şi care au
încheiat contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar, respectiv
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până la revenirea titularului pe post;
aprobă eliberarea din funcţie a personalului didactic;
organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi/sau de director adjunct;
stabileşte comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv director
adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar;
validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director, respectiv director
adjunct;
emite decizia de numire în funcţia de director, respectiv de director adjunct;
hotărăşte eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ de stat, cu votul a 2/3
din membri, caz în care este obligatorie realizarea unui audit, de către inspectoratul şcolar;
propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional,
cu votul a 2/3 din membri, prin decizia persoanei juridice fondatoare;
hotărăşte preluarea conducerii interimare a funcţiei de director, în condiţiile vacantării
postului de director, de către directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul
de administraţie, care devine, de drept şi ordonator de credite, până la organizarea
concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar;
hotărăşte preluarea conducerii interimare a funcţiei de director adjunct, de către un cadru
didactic membru în consiliul de administraţie, în condiţiile vacantării postului respectiv,
până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar;
aprobă şi revizuieşte anual fişa individuală a postului, care constituie anexă la contractul
individual de muncă pentru fiecare categorie de personal;
stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic, în
funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului
didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale;
aprobă 6 luni de concediu plătit, o singură dată, pentru cadrele didactice care redactează
teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare sau
de editare;
aprobă concediu fără plată, cu durata totală de maxim 3 ani într-un interval de 7 ani, pentru
personalul didactic care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile,
dacă se face dovada activităţii respective;
numeşte comisiile de cercetare disciplinară pentru personalul didactic şi personalul de
conducere din unitatea de învăţământ;
propune sancţiunile pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar
şi se comunică persoanelor în cauză prin decizie a inspectorului şcolar general;
aprobă pensionarea personalului didactic, în timpul anului şcolar, pentru motive temeinice;
hotărăşte modificarea duratei contractului individual de muncă din „perioadă determinată"
în „perioadă nedeterminată", pentru cadrele didactice care au promovat examenul pentru
definitivarea în învăţământ, ulterior ocupării unui post didactic vacant, prin concurs validat;
prelungeşte contractul individual de muncă şi în anul şcolar următor, pentru candidaţii care
au ocupat prin concurs validat, în condiţiile actualei metodologii, un post didactic rezervat,
în situaţia în care postul îşi păstrează statutul;
organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului
profesoral;
aprobă sancţiunile propuse de director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor
consiliului de administraţie pentru personalul didactic, conform legii;
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(4) Managementul administrativ al unităţii de învăţământ:
 administrează componentele bazei materiale a unităţii de învăţământ;
 aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la
manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, pentru personalul didactic, în limita
fondurilor alocate prin buget, din fonduri
extrabugetare sau sponsorizări;
Orice alte atribuţii stabilite prin ordine, metodologii, note, dispoziţii ale Ministerului Educaţiei
Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.
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RESPONSABILITĂŢI ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
COMPETENŢELE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Componenţă: 9 membri
I. Prof. SITARU Flavius Ginorel - preşedintele CA - director
Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
1. elaborează hotărârile şi deciziile adoptate de către consiliul de administraţie;
2. conduce şedinţele consiliului de administraţie;
3. semnează hotărârile adoptate în perioada exercitării mandatului;
4. semnează deciziile luate de către consiliul de administraţie în situaţiile prevăzute de lege;
5. semnează documentele aprobate de către consiliul de administraţie, în toate situaţiile prevăzute de
lege;
6. întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie în situaţiile
prevăzute de lege şi de către prezenta metodologie;
7. Preşedintele de şedinţă al consiliului de administraţie desemnează, din rândul salariaţilor unităţii de
învăţământ, ca secretar al consiliului de administraţie, persoana cu atribuţii de secretar al unităţii de
învăţământ, fără drept de vot.
8. colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare
desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor şi comunicării hotărârilor şi deciziilor adoptate;
9. Este conducătorul unităţii de învăţământ şi o reprezintă în relaţia cu persoanele juridice şi fizice,
inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală.
10. Exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.
11. Prezidează şedinţele CA.
12. Pregăteşte şi prezintă CA toate proiectele de documente care urmează a fi aprobate sau avizate de către
acesta.
13. Prezintă CP şi CA rapoarte semestriale şi anuale privind starea instituţiei sau alte rapoarte solicitate de
CA.
14. Urmăreşte aplicarea în practică a hotărârilor CA.
15. Propune CA acordarea burselor, alte ajutoare
16. Realizează legătura între Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ şi CA.
17. Propune eliberarea din funcţie a membrului CA, care a absentat nemotivat la trei şedinţe sau care nu
şi-a îndeplinit atribuţiile.
18. Aprobă concediile de odihnă, concediile de studii şi orice alte concedii fără plată, conform legii.
19. Avizează schema orară a scolii şi aprobă programul de funcţionare a acestuia, graficul desfăşurării
examenului de diferenţă, încheierea situaţiei şcolare ,al examenelor de corigenţă, Evaluare Naţională.
20. Propune Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş suspendarea cursurilor şi graficul de recuperare a
orelor, în situaţii speciale.
21. Avizează scoaterea din inventar a obiectelor şi mijloacelor fixe, la propunerea Comisiei de inventariere
şi casare.
22. Propune, spre aprobare, I.S.J.Timiş deplasările în ţară sau în străinătate ale elevilor scolii (excursii,
tabere, competiţii sportive, schimburi de experienţă, seminarii, cursuri, burse etc).
23. Îi invită la şedinţa CA, în scris, cu 48 de ore înainte de data desfăşurării acesteia, pe membrii CA şi pe
observatorii care nu fac parte din personalul şcolii.
24. Răspunde de semnarea de către toţi membrii prezenţi şi de către invitaţi a procesului-verbal al şedinţei
respective. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor
şedinţei respective.
25. Coordonează activitatea în vederea elaborării/modificării R.O.I.
26. Coordonează realizarea unui sistem de comunicare rapid si eficient.
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II. Prof.înv.primar ZĂVOIANU Elena – director adjunct
1. Îndrumă şi controlează activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ gospodăresc.
2.Coordonează activitatea şcolii prin delegare în absenţa motivată a directorului
3. Elaborează şi revizuieşte fişa postului, fişa de evaluare pentru evaluare anuala;
4. Asigură îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor artistice.
5. Urmăreşte activitatea elevilor din anii terminali.
6.Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a concursurilor şcolare (organizare, stabilirea loturilor
care participă la concursuri, centralizează rezultatele).
7. Coordonează acţiunile de protecţie a muncii şi PSI.
8. Sprijină îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii scolii.
9. Coordonează activităţile de premiere in cadrul scolii
10. Coordoneaza comisia de inventariere anuală a patrimonului.
11. Urmăreşte aplicarea în practică a hotărârilor CA.
12.Aprobă concediile de odihnă, concediile de studii şi orice alte concedii fără plată, conform legii.
13.Avizează scoaterea din inventar a obiectelor şi mijloacelor fixe, la propunerea Comisiei de inventariere
şi casare.
14.Îi invită la şedinţa CA, în scris, cu 48 de ore înainte de data desfăşurării acesteia, pe membrii CA şi pe
observatorii care nu fac parte din personalul şcolii.
15.Coordonează activitatea în vederea elaborării/modificării R.O.I.
16.Coordonează realizarea unui sistem de comunicare rapid si eficient
17.Redactează în scris hotărârile C.A. şi le afişează
18.Controlează condica de prezenta si prezenta personalului
19.Coordonează comisia de buget si resurse extrabugetare.
20.Coordonează comisia pentru promovarea imaginii scolii
21.Elaborează, mediatizează oferta şcolii, a schemelor orare conform normelor în vigoare.
22.Coordonează activitatea şcolii prin delegare în absenţa motivată a directorului
23.Asigura interfaţa intre CA si personalul didactic pentru alcătuirea bugetului(va colecta referate de
necesitate care vor fi centralizate) 15 - 30.10.2017
III. Prof. MUNTEANU Cristina Daciana – membru – reprezentant al cadrelor didactice
1. Coordonează activitatea de desfăşurare procesului instructiv-educativ la ciclul gimnazial
2. Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a concursurilor şcolare (organizare, stabilirea loturilor
care participă la concursuri, centralizează rezultatele).
3. Este responsabilul echipei pentru procurarea documentelor curriculare oficiale.
4. Elaborează şi revizuieşte fişa postului, fisa de evaluare pentru evaluare anuală;
5. Întocmeşte planificarea concediilor (decembrie)
6. Coordonează Comisia de acordare a burselor, alte ajutoare
7. Împreuna cu casierul comitetului de părinţi / asociaţiei, gestionează si verifica valabilitatea
cheltuielilor efectuate.
8. Întocmeşte statistica lunară privind frecvenţa
9. Coordonează activitatea de formare a cadrelor didactice
7. Împreuna cu casierul comitetului de părinţi / asociaţiei, gestionează si verifica valabilitatea cheltuielilor
efectuate.
IV. Prof. MUNTEAN Cozmin – membru – reprezentant al cadrelor didactice
1. Coordonează activitatea de desfăşurare procesului instructiv-educativ la ciclul gimnazial
2. Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a concursurilor şcolare (organizare, stabilirea loturilor
care participă la concursuri, centralizează rezultatele).
3. Este responsabilul echipei pentru procurarea documentelor curriculare oficiale.
4. Elaborează şi revizuieşte fişa postului, fisa de evaluare pentru evaluare anuală;
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5. Întocmeşte planificarea concediilor (decembrie)
6. Coordonează Comisia de acordare a burselor, alte ajutoare
7. Împreuna cu casierul comitetului de părinţi / asociaţiei, gestionează si verifica valabilitatea
cheltuielilor efectuate.
8. Întocmeşte statistica lunară privind frecvenţa
9. Coordonează activitatea de formare a cadrelor didactice
7. Împreuna cu casierul comitetului de părinţi / asociaţiei, gestionează si verifica valabilitatea cheltuielilor
efectuate.
V. ASAFTEI Radu - reprezentant al Primarului Oraș Sânnicolau Mare
- Asigură comunicarea între CA şi Primăria Oraşului Sânnicolau Mare şi reprezentanţii Consiliului
Local
VI. HOMORODEAN Bogdan - reprezentant al Consiliului local Sânnicolau Mare
- Asigură comunicarea între CA şi Primăria Oraşului Sânnicolau Mare
- Asigură comunicarea între CA şi Consiliul Local
VII. HITICAȘ Marius – reprezentant al Consiliului local Sânnicolau Mare
- Asigură comunicarea între CA şi Primăria Oraşului Sânnicolau Mare
- Asigură comunicarea între CA şi Consiliul Local
VIII. AICHIMOAIE Petronela - membru - preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor / Asociaţia
părinţilor
- Asigură comunicarea între CA şi Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia părinţilor
VIII. BERCIU Liliana - membru - reprezentant al părinţilor
- Asigură comunicarea între CA şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
IX. CALOTESCU Viorica - lider de sindicat - observator
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Anexa 2

DIRECTORUL ŞCOLII
1. Exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege,
cu hotărârile CA al scolii, precum şi cu alte reglementări legale.
2. Este subordonat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş.
3. Reprezintă ŞCOALA în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute
de lege.
4. Manifestă loialitate faţă de scoala, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în
capacităţile angajaţilor. Încurajează şi susţine colegii în vederea motivării pentru formarea continuă şi
pentru crearea în scoala a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
5. Coordonează direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică
şi analitică, precum şi execuţia bugetară.
6. Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al şcolii şi colaborează
cu personalul cabinetului medical.
7. Este preşedintele CP şi al CA, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
8. Are dreptul să interzică aplicarea hotărârilor CP şi ale CA, hotărâri care încalcă prevederile legale şi este
obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, pe inspectorul şcolar general.
9. Vizitarea scolii şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare/extraşcolare, efectuate de către
persoane din afara scolii, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra
unităţilor de învăţământ.
10. Perioada concediului de odihnă anual al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar
general.Numeste prin decizie interna – deleaga persoana care ii va tine locul in aceasta perioada
11. Numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţă, de diferenţă sau de
amânare, Evaluare Naţională, altele.
12. Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileşte politica educaţională a
acestuia.
13. Este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de scoala.
14. Lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte
zone.
15. Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de
dezvoltare instituţională.
16. Propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de CP şi aprobat de CA.
17. Numeşte diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedra, cu respectarea principiului
continuităţii şi al performanţei.
18. Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu.
19. Numeşte şefii de catedră, şeful comisiei pentru curriculum, al comisiei pentru evaluarea şi asigurare a
calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul CP
cu privire la programele de activitate ale acestora.
20. Numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului scolii,pe care îl verifică
şi îl aprobă.
21. Propune CP spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din CA şi solicită Consiliului elevilor,
Consiliului reprezentativ al părinţilor şi Consiliului Local desemnarea reprezentanţilor lor în CA şcolii.
22. Stabileşte atribuţiile consilierului educativ, ale şefilor de catedră, ale şefilor colectivelor pe domenii,
precum şi responsabilităţile membrilor CA.
23. Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de
muncă.
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24. Elaborează, după consultarea şefilor de catedră, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ,
urmărind respectarea principiului continuităţii.
25. Asigură, prin şefii de catedră, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei
privind evaluarea rezultatelor şcolare.
26. Elaborează instrumente de lucru interne, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor care se desfăşoară în scoala. Instrumentele respective se aprobă în CA, cu avizul
consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul şcolii.
27. Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an
şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să
fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor,
directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră (daca este posibil).
28. Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
29. Aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor şi urmăreşte respectarea de
către aceştia a atribuţiilor ce le revin.
30. Aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale.
31. Coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii
care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive sau festivaluri naţionale/internaţionale.
32. Aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, a asociaţiei sportive şi a formaţiilor artistice din
scoala.
33. Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.C.Ș.
34. Încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat, conform Codului Muncii şi Contractului
colectiv de muncă în vigoare.
35. Aprobă concediu fără plată şi zile libere plătite, conform prevederilor legale şi ale Contractului colectiv
de muncă în vigoare, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora.
36. Consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului
didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru.
37. Atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular sau cadrelor didactice pensionate, în regim de
cumul sau de plată cu ora, orele de curs rămase neocupate.
38. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în
vigoare.
39. Numeşte grupul de lucru care elaborează planul de dezvoltare a scolii.
40. Coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al scolii de la o gradaţie
salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
41. Informează I.Ş.J. Timiş cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune
pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii 128/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
42. Apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi
pentru acordarea gradaţiilor de merit.
43. Elaborează proiectul de buget propriu.
44. Urmăreşte modul de încasare a veniturilor.
45. Răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi
cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu.
46. Răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare.
47. Răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a bilanţurilor
contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
48. Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul scolii şi de completarea carnetelor de
muncă.
49. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii.
50. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi
gestionarea documentelor de evidenţă şcolară.
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51. Răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei material şi sportive a
scolii.
52. Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale.
53. Răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată
a drepturilor salariale.
54. Supune, spre aprobare, Consiliului reprezentativ al părinţilor lista de priorităţi care vizează conservarea
patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului
de carte al bibliotecii scolii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu
situaţie materială precară, din fondurile gestionate de Consiliul reprezentativ al părinţilor.
55. Răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform
prevederilor Legii învăţământului nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi.
56. Răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul scolii, conform
legislaţiei în vigoare.
57. Răspunde de respectarea în scoala a condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor.
58. Aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul angajat al şcolii în limita
prevederilor legale în vigoare.
59. Aplică sancţiunile prevăzute de regulament şi de R.I., pentru abateri disciplinare săvârşite de elevi.
60. Anual, elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală pe care îl
prezintă în CP şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinând principalele
constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişarea clasică sau electronică.
61. Elaborează fişa postului de director adj.consilier educativ, evaluează activitatea acestuia şi îi acordă
calificativul anual.
62. Invită la şedinţele CP, în funcţie de tematica dezbătută sau de dispoziţiile regulamentare, reprezentanţi
desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului consultativ al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor
sociali.
63. Numeşte, prin decizie, secretarul CP, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale
ale şedinţelor CP.
64. Răspunde de semnarea proceselor-verbale încheiate în şedinţele CP de către toţi cei prezenţi. Lipsa
cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
65. Ştampilează şi semnează ultima foaie din Registrul de procese-verbale al CP, pentru autentificarea
numărului de pagini şi a numărului registrului.
A.) Curriculum
- elaborarea proiectului de curriculum, planului de scolarizare
- elaborarea curriculum-ului la decizia scolii in concordanta cu cerintele elevilor, parintilor si
obiectivele de dezvoltare ale comunitatii locale
- coordonarea echipei pentru elaborarea orarului scolii
- elaborarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a activitatilor instructiv-educative
- aplicarea planului de invatamânt, a programelor scolare si a metodologiei de evaluare a performantei
scolare
- controlarea calitatii activitatii didactice si educative
- aprobarea graficului tezelor semestriale
- coordonarea activitatii de pregatire suplimentara a elevilor participanti la examenele nationale,
olimpiade, concursuri, a celor cu dificultati de invatare
- este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate in unitate
- intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale, solicitate de ISJ, M.E.N.C.Ş. si
autoritati locale
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- indeplineste atributiile stabilite prin alte regulamente si metodologii aprobate de M.E.N.C.Ş.
- raspunde de intocmirea, eliberarea ,reconstituirea, anularea, completarea , modificarea, rectificarea si
gestionarea actelor de studii si documentelor de evidenta scolara si arhivarea acestora
- asigurarea abilitarii si a consultantei in probleme de curriculum pentru cadrele didactice
B.) Resurse umane
- elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane
- realizarea procedurilor de ocupare a posturilor si catedrelor vacante pentru personalul din subordine
- numeste coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
- numirea invatatorilor, dirigintilor la clase, a cadrelor didactice de specialitate pe clase
- stabilirea componentei echipelor/formatiilor de studiu
- numirea responsabililor de comisii metodice si a comisiilor de specialitate, a responsabililor
comisiilor pe probleme
- elaborarea fisei postului pentru directorul adjunct, cadre didactice, personal didactic auxiliar
- elaborarea proiectului schemei de incadrare, urmarind principiul continuitatii
- aprecierea personalului didactic pentru salariul de merit si gradatie de merit
- numirea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar si nedidactic conform legii
- atribuie, potrivit prevederilor legale prin decizie interna, personalului didactic titular orele de curs
ramase nedistribuite
- informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care
il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor potrivit prevederilor legale
- monitorizarea activitatii de formare continua si dezvoltare profesionala
- aprobarea graficului serviciului pe scoala pentru cadre didactice si elevi
C.) Resurse materiale si financiare
- elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii si dotare a scolii
– coordonarea comisiei de salarizare
– acordarea drepturilor elevilor
– elaborarea proiectului de buget
– incheierea contractelor individuale de munca
– atragerea resurselor extrabugetare
- angajarea si utilizarea creditelor bugetare in limita si cu destinatii aprobate prin buget
- verificarea modului de tinere la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a bilanturilor contabile si
a conturilor de executie bugetara
- aprobarea concediilor de odihna si a concediilor fara plata conform legii
- monitorizarea prezentei la programul de lucru si consemnarea absentelor personalului
- utilizarea si pastrarea bunurilor aflate in administrare
- inregistrarea in evidentele contabile a bunurilor procurate din venituri extrabugetare sau donatii,
elaborarea documentelor de inventariere anuala a bunurilor si a propunerilor de casare
D.) Dezvoltare institutionala si relationare
- elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala
- lansarea unor proiecte de parteneriat local, national, international
- aprobarea regulamentelor de functionare a cercurilor, asociatiilor elevilor
- incheierea acordului cadru de parteneriat cu elevii si parintii
- elaborarea regulamentului de ordine interioara, planului de paza, P.S.I., protectia muncii, protectie
civila
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- aplicarea de sanctiuni cadrelor didactice si elevilor in conformitate cu prevederile regulamentare
- dezvolta si promoveaza o imagine favorabila asupra scolii, manifestând receptivitate fata de
problemele comunitatii, capacitate de organizare, creativitate , responsabilitate, profesionalism
Anual, elaboreaza un raport general privind starea si calitatea invatamântului din unitatea pe care o
conduce. Acesta va fi inaintat inspectoratului scolar si prezentat in consiliul profesoral si in consiliul
reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia cu principalele constatari, cuprinzând si contributia
comunitatii locale la dezvoltarea scolii va fi facut public .
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Anexa 3

DIRECTORUL ADJUNCT AL ŞCOLII
Îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului.
Preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
Îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate.
Răspunde de activitatea de consiliere educativă și orientare școlară.
Avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare.
Avizează activitatea consilierului educative.
Verifică şi îndrumă activitatea comisiilor şi colectivelor de lucru pe diferite probleme.
Coordonează activitatea de protecţia muncii, PSI, sănătate şi securitate în muncă.
Propune lansarea proiectelor de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau
din alte zone.
10. Monitorizează, prin delegare de atribuţii, activitatea de formare continuă a personalului didactic,
didactic-auxiliar şi nedidactic.
11. Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.C.Ş.
12. Informează directorul cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune
pentru premiere.
13. Apreciază, prin delegare de atribuţii, personalul didactic de predare din grădiniță.
14. Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale.
15. Răspunde, prin delegare de atribuţii, de asigurarea materialelor necesare în grădiniță.
16. Răspunde în faţa directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de Administraţie şi a organelor de
consiliere, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Anexa 4

CONSILIERUL EDUCATIV AL ŞCOLII
17. Elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al şcolii Programul activităţilor educative (dirigenţie,
consiliere şi orientare, activitati extracurriculare şi extraşcolare);
18. Elaborează planul managerial propriu;
19. Propune discipline opţionale cu specific educativ;
20. Iniţiază, organizează, coordonează şi desfăşoara activităţi extracurriculare;
21. Contribuie la întocmirea bazei de date privind starea disciplinară a elevilor şcolii, absenteismului,
abandonului şcolar, delicvenţa juvenila, dependenţa şi prevenţia/intervenţia;
22. Îndrumă activitatea Comisiei pentru Consiliere şi Orientare şi activităţi extracurriculare;
23. Evaluează activitatea diriginţilor;
24. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi;
25. Coordonează / participă la activităţi sau programe din cadrul strategiei naţionale, de acţiune comunitară
(ONG, Comunitatea Locala, Biserica, Poliţia de Proximitate etc);
26. Organizează / coordoneză schimburi şi legături şcolare naţionale şi internaţionale în cadrul
parteneriatelor educaţionale;
27. Coordonează / monitorizează programele / proiectele de implementare a politicii U.E. (educaţie civică,
pentru cetăţenie democratică şi europeană, pentru promovarea sănătăţii publice şi a mediului etc);
28. Valorifică toate competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare şi perfecţionare, prin susţinerea
de activităţi demonstrative / comunicări la nivelul şcolii;
29. Participă la cursuri de formare în specialitate şi n domeniul Consiliere şi Orientare;
30. Contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ prin parteneriat educaţional cu comunitatea
locală;
31. Elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă
în consiliul profesoral;
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Anexa 5

ÎNCADRAREA CONSILIERILOR CLASELOR (GRUPELOR)
AN ŞCOLAR 2017-2018

CLASA

NUMELE SI PRENUMELE
INVATATORILOR/DIRIGINTILOR

Grupa mică-mijlocie (mag.) FAZEKAS MELITA
Grupa mare (mag.)

KOCSIS TUNDE

LUCIA
Grupa combinată (rom.) BARGOSSI
VELCIOV ANCA
Clasa Pregătiroare A

KARADZSOV TEODORA

Clasa Pregătiroare B

DRAGOMIR MONICA

IA

ZĂVOIANU ELENA

IB

MÂNDRAN GHEORGHE

II A
II B
III A
III B
III C
IV A
IV B
IV C
șansa a II-a
VA
VB
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII A
VIII B

ERDEI OANA MARIA DANA
MÂNDRAN NATALIA
CALOTESCU VIORICA SEVASTIȚA
IVANICIUC PETRICĂ
BARTULOV RODICA OLGA
NANDRA IONEL
GRUICS EMILIA
STOIOV ECATERINA
VĂTĂMANU FLAVIA
MUNTEAN COZMIN
UZUN-FOLEA OANA
DANCI STELA
CALCIOV BOGDAN
HELER TEODORA
AICHIMOAIE PETRONELA
HANEȘ GIANINA
CIOCOIU LOREDANA
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ATRIBUŢIILE DIRIGINTELUI
32. Dirigintele îşi proiectează activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al Şcolii Gimnaziale
nr. 1 ”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare şi în acord cu particularităţile educaţionale ale colectivului
de elevi.
33. Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor,planificarea
semestrială şi anuală a orelor educative, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu
problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de M.E.N.C.Ș.
34. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
a) Coordonează activitatea Consiliului clasei;
b) Numeşte, după consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, căruia îi repartizează sarcini şi
organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) Colaborează cu toţi profesorii clasei în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a
asigura coeziunea colectivului de elevi;
d) Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le
este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) Prezintă elevilor şi părinţilor prevederile regulamentului şi ale R.I.;
f) Organizează acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) Îi informează pe elevi şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la
Evaluarile Naţionale, la admiterea în licee , la metodologia de inscriere in licee, după
finalizarea admiteri;
h) Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familiile
acestora ori de câte ori este nevoie;
SE VA LUA IMEDIAT LEGǍTURA CU FAMILIA PENTRU CUNOAŞTEREA MOTIVELOR
ABSENTǍRII PE BAZA UNEI ÎNŞTIINŢǍRI SEMNATE DE PǍRINTE
i) Motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de medicul arondat scolii sau,
după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor de motivare ale
părinţilor aprobate de directorul şcolii.
j) Analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii clasei, iniţiază împreună cu Consiliul clasei programe de consultaţii
cu părinţii;
k) Sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei sau a şcolii;
l) Informează, în scris, familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări
disciplinare, situaţii de amânare sau de repetenţie;
m) Stabileşte, împreună cu Consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris CP
propunerile de notare mai mici de 7 (şapte), pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
n) Felicită, în scris, părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor, pentru rezultatele excepţionale
obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor
diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
o) Organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în
plen, se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al
copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre
potenţialele situaţii de corigenţă, de amânare a încheierii situaţiei şcolare sau de aplicare a
46

p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)
w)

unor sancţiuni disciplinare;
Propune CA acordarea de alocaţii şi burse pentru elevii din clasa de care răspunde, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
Aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în regulament sau în
R.I.;
Recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în
cluburi sau asociaţii sportive, cultural artistice sau ştiinţifice, în afara şcolii.
Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a
acestuia;
Calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasamentul
elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a
distincţiilor, potrivit prevederilor regulamentului şi ale R.I.; consemnează în carnetele de elev
mediile semestriale şi anuale;
Distribuie manualele şi se preocupă de evidenţa şi, dacă este cazul, de recuperarea acestora;
răspunde de conduita şi integritatea fizică a elevilor în timpul activităţilor organizate de
şcoală în afara clasei;
Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară
şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
rezintă CP, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor
la sfârşitul semestrului / anului şcolar.
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Anexa 6

SERVICIUL SECRETARIAT
-

-

-

elaboreaza planul managerial propriu
ajută conducerea şcolii la înscrierea elevilor, verificând actele şi completând Registrul de
evidenţă, cataloagele, Registrul matricol;
întocmeşte lucrările administrative privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor
şcolare, încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice fel; completează foile
matricole, certificatele de absolvire şi diplomele de bacalaureat (certificatele de absolvire) ale
elevilor şi ţine evidenţa lor;
păstrează dosarele cu actele elevilor;
se îngrijeşte de procurarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni);
întocmeşte şi trimite în termenele stabilite situaţiile statistice şcolare;
redactează corespondenţa şcolii;
se îngrijeşte şi răspunde de păstrarea arhivei şcolare;
se îngrijeşte de completarea şi păstrarea dosarelor cu acte şi a cărţilor de muncă ale salariaţilor
din scoala;
întocmeşte formele (dispoziţiile) de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare şi
sancţionare pentru întregul personal ce se angajează de directorul şcolii care are calitatea de
ordonator de credite, precum şi alte dispoziţii hotărâte de acesta, asigură păstrarea registrului de
dispoziţii şi comunică conţinutul celor interesaţi;
întocmeşte actele privind acordarea de burse şcolare;
ţine evidenţa concediilor de odihnă la întregul personalul;
elaborează statistici ptr. alocatii;
ţine evidenţa concursurilor şcolare;
execută dactilografierea lucrărilor de secretariat, contabilitate şi administraţie ale şcolii şi a altor
documente cerute de directorii şcolii;
îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu dată de conducerea şcolii;
secretarul-şef răspunde de repartizarea sarcinilor în cadrul serviciului.
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Anexa 7

SERVICIUL CONTABILITATE

Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului școlii şi îşi desfăşoară
activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta prin fişa postului.
- întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, de venituri şi cheltuieli extrabugetare,
planul de casă, precum şi oricare alte lucrări de planificare financiară, în termenele şi condiţiile
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
- urmăreşte executarea planurilor mai sus menţionate în scopul unei judicioase şi integrale
utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea şcolii în vederea luării de
măsuri operative pentru a se realiza sarcinile planificate;
- întocmeşte actele justificative şi documentele contabile cu respectarea formelor şi regulilor de
alcătuire şi completare stabilite;
- organizează, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative şi al documentelor
contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;
- organizează şi exercită controlul preventiv, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- efectuează operaţiuni contabile şi organizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică pentru
scoala şi se îngrijeşte de ţinerea la zi;
- stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi se îngrijeşte de vărsarea sumelor respective în
termenele stabilite;
- primeşte şi execută formele de proprire şi sprijină realizarea titlurilor executorii, a contractelor
încheiate de salariaţi şi le comunică la secretarii de şcoli în vederea reţinerilor respective în
statele de plată a salariilor;
- întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile
bancare şi urmăreşte debitorii de orice fel şi achitarea creditorilor; întocmeşte evidenţa
contractelor încheiate de şcoală.
- organizează încasarea/achitarea contractelor;
- urmăreşte executarea contractelor încheiate de scoala şi reprezintă scoala în justiţie - pentru
litigiile născute din executarea contractelor - potrivit însărcinării date de conducerea şcolii;
- organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează periodic pe
toţi gestionarii din scoala/ unitate arondata;
- întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al şcolii, întocmeşte şi pune în aplicare partea
bugetară a statului de funcţii al şcolii;
- urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile
personalului didactic şi administrativ-gospodăresc şi participă la stabilirea lor;
- verifică statele de plată a salariilor, a burselor şi drepturile elevilor din centrul bugetar;
- întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice;
- clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişele,
balanţele de verificare etc.;
- îndeplineşte oricare alte sarcini date prin acte normative cu caracter contabil-financiar;
- conducătorul compartimentului financiar-contabil este subordonat ierarhic directorului şcolii iar
din punct de vedere funcţional şi conducătorului compartimentului financiar-contabil al
organului ierarhic superior;
- întocmeşte şi înaintează la termen Darea de seamã contabilă până la data de 10 ale fiecărui
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-

început de trimestru financiar (la I.Ş.J. Timiş);
conducătorul compartimentului financiar-contabil are următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare
în conformitate cu dispoziţiile legale;
b) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
c) asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii către
bugetul statului, unităţile băncii şi terţi;
d) organizează contabilitatea atât în cadrul unităţii, cât şi în cele subordonate, în conformitate
cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
e) angajează unitatea, prin semnătură, alături de conducătorul unităţii, în toate operaţiunile
patrimoniale;
f) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar contabil pentru
asigurarea integrităţii avutului obştesc;
g) răspunde de evidenţa şi păstrarea actelor normative publicate în Monitorul Oficial
h) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar contabil cu
privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
i) răspunde administrativ, disciplinar sau penal, după caz, precum şi material, în
conformitate cu dispoziţiile legale, pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin;
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Anexa 8
ATRIBUŢIILE BIBLIOTECAREI
a. elaboreaza planul managerial propriu
b. să participe prin mijloace specifice bibliotecii atât la pregătirea elevilor pentru procesul instructiveducativ. cât şi la formarea culturii generale multilaterale a acestora, la educarea lor în spiritul
înaltelor îndatoriri de cetăţeni ai patriei;
c. să dezvolte gustul tuturor elevilor pentru lectura cărţilor cu mare valoare instructivă şi educativ
d. să contribuie la formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor şi tehnicilor de muncă individuală,
pregătindu-i astfel pentru un studiu individual eficient:
e. să dezvolte sentimentul responsabilităţii la elev, deprinzându-i să mânuiască cu grijă un bun
colectiv pe care îl folosesc;
f. să ajute personalul didactic al scolii în ridicare calităţii procesului de învăţământ, asigurând
publicaţii de referinţă şi de informare curentă;
g. organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale şi în
cadrul orarului stabilit de conducerea unităţii;
h. răspunde de păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii;
i. organizează colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice indicate de M.E.N.C.Ș.
j. se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând cont de necesităţile cărora
trebuie să le răspundă biblioteca şcolară;
k. satisface cerinţele de lectură şi documentare ale elevilor şi personalului liceului; pune la îndemâna
cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, mape bibliografice) care să înlesnească
orientarea rapidă în colecţiile bibliotecii;
l. organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor prin prezentări de cărţi, recenzii,
seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine, expoziţii de cărţi etc.;
m. ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de bibliotecă şi asigură
permanent instrumentele de informare necesare;
n. elaborează planul de muncă şi darea de seamă anuală a bibliotecii şi completează dările de seamă
statistice;
o. întreprinde, împreună cu colectivul de sprijin al bibliotecii şi cu întregul personal didactic, acţiuni
de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice şi de studiu;
p. ajută pe elevi, individual, ori de câte ori este nevoie, în folosirea cataloagelor şi a bibliotecii, în
consultarea dicţionarelor, enciclopediilor şi, în general, a lucrărilor de referinţă, precum şi în
alcătuirea bibliografiilor şi alegerea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi de cercuri
şcolare, examene;
q. îndrumă lectura elevilor în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de
instrucţie şi educaţie şi ţinând seama de particularităţile de vârstă, de pregătirea şi particularităţile
individuale ale acestora;
r. foloseşte împrumutul interbibliotecar pentru a procura cititorilor lucrările pe care biblioteca şcolii
nu le posedă;
s. îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea obligatorie la toate instructajele şi
cursurile organizate de forurile tutelare precum şi prin schimbul de experienţă şi studiu individual;
t. în toate lucrările legate de tehnica de bibliotecă şi de munca cu cititorii, folosesc ultimele dispoziţii
în vigoare, fiind obligaţi să ia cunoştinţă de ele şi să le aplice;
u. o dată la trei ani să pună la dispoziţie fondul de carte pentru inventariere; completează, cu datele
necesare, registrul pentru prezenţa personalului didactic; informatizarea bibliotecii;
v. în conformitate cu dispoziţiile în vigoare, să procedeze la casarea exemplarelor distruse şi care nu
mai pot fi recuperate/folosite;
w. ţine evidenţa cititorilor şi a publicaţiilor împrumutate în Caietul de evidentã al cititorilor si al
cãrtilor împrumutate, completând detaliat toate rubricile;
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x. păstrează fişele de cititori la arhiva scolii pentru perioada stabilită de norme; întocmeşte şi afişează
regulamentul bibliotecii spre a face cunoscute cititorilor săi următoarele:
- orarul de funcţionare al bibliotecii;
- durata împrumutului de publicaţii;
- felul şi numărul de publicaţii care se pot împrumuta;
- sancţiunile ce se aplică în caz de nerestituire;
- regulile de întreţinere a publicaţiilor şi sancţiunile în caz de deteriorare;
- normele PSI de folosire a sălii de lectură şi a bibliotecii în general;
- drepturile şi îndatoririle cititorilor.
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Anexa 9

COMISIILE DE LUCRU DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „THEODOR
BUCURESCU” SÂNNICOLAU MARE
1. Comisia pentru Curriculum
2. Comisia pentru întocmirea orarului
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei;
4. Comisia pentru Programe şi Proiecte Educative
5. Comisia pentru învăţământul preşcolar;
6. Comisia pentru învăţământul primar
7. Comisia diriginţilor;
8. Comisia Limbă şi comunicare.
9. Comisia Matematică şi Ştiinţe
10. Comisia Om şi Societate
11.Comisia Arte şi Sport
12. Comisia de Paritate
13. Comisia de Etică şi Disciplină
14. Comisia de perfecţionare şi formare continuă
15. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
16. Comisia pentru siguranţa elevilor (prevenirea violenţei şi a abterilor şcolare)
17. Comisia privind monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului în mediul şcolar
18. Comisia pentru Sănătate şi Securitate în mncă şi P.S.I.
19. Comisia pentru aprobarea burselor şi rechizitelor şcolare
20. Comisia pentru aplicarea programului “Laptele şi Cornul”
21. Comisia pentru educaţie ecologică şi protejarea mediului
22. Comisia de inventariere
23. Comisia de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
24. Comisia pentru promovarea imaginii școlii
25. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității
26. Comisia pentru control managerial intern
27. Comisia de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
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COMISII UNITATE
NR.
CRT.
1.

2.
3.

DENUMIREA COMISIEI
Comisia pentru curriculum

Comisia pentru întocmirea
orarului
Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei

5.

Comisia pentru Programe şi
Proiecte Educative
Educatoare

6.

Învăţători

7.

Comisia Diriginţilor

8.

Limbă şi comunicare

4.

ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Responsabil
Membri
SITARU FLAVIUS
Zăvoianu Elena
Kocsis Tunde
Erdei Oana
Haneș Gianina
Muntean Cozmin
Danci Stela
Lihăt Cristina
Uzun-Folea Oana
SITARU FLAVIUS
Muntean Cozmin
Nandra Ionel
STOIOV ECATERINA Calciov Bogdan
Bartulov Rodica
Uzun-Folea Oana
Nandra Ionel
Aichimoaie petronela
Calotescu Viorica
LEPĂDATU
Erdei Oana
PATRICIA
Nandra Ionel
KOCSIS TUNDE
Velciov Anca
Bargossi Lucia
Fazekas Melita
ERDEI OANA
Nandra Ionel
Gruics Emilia
Stoiov Ecaterina
Zăvoianu Elena
Karadzsov Teodora
Mândran Gheorghe
Dragomir Monica
Mândran Natalia
Calotescu Viorica
Ivaniciuc Petrică
Bartulov Rodica
Erdei Oana
Vătămanu Flavia
UZUN-FOLEA OANA
Haneș Gianina VIII A
Ciocoiu Loredana VIII B
Muntean Cozmin V A
Uzun-Folea Oana V B
Danci Stela VI A
Calciov Bogdan VI B
Heler Teodora VII A
Aichimoaie Petronela VII B
HANEȘ GIANINA
Limba Română
Haneş Gianina
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NR.
CRT.

DENUMIREA COMISIEI

9.

Matematică şi Ştiinţe

10.

Om şi Societate

11.

Arte şi Sport

12.

Comisia de Paritate

13.

Comisia de Etică şi Disciplină

ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Responsabil
Membri
Vasilcin Natalia
Deciov Carmen
Limba Engleză
Trandafir Mădălina
Heler Teodora
Limba Germană
Uzun-Folea Oana
Limba Latină
Secoşan Bucuriţa
MUNTEAN COZMIN
Matematică
Muntean Cozmin
Calciov Bogdan
Fizică-Chimie
Aichimoaie Petronela
Biologie
Munteanu Cristina
Ed. Tehnologică
Munteanu Cristina
Sbîrciog Călin
DANCI STELA
Istorie
Ciocoiu Loredana
Educaţie civică
Ciocoiu Loredana
Geografie
Danci Stela
Religie Ortodoxă
Lepădatu Patricia
Religie Penticostală
Creţu Nicolae
Religie Romano-catolică
Cucov Camelia
LIHĂT CRISTINA
Ed. Fizică
Sitaru Flavius
Sitaru Marius
Florescu Adrian
Dragomir Monica
Erdei Oana
Gruics Emilia
Ed. Muzicală
Erdei Oana
Ed. Plastică
Lihăt Cristina
MUNTEANU
Danci Stela
CRISTINA
Calotescu Viorica
Iovanovici Biliana
MUNTEANU
Muntean Cozmin
CRISTINA
Calotescu Viorica
Nandra Ionel
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NR.
CRT.

DENUMIREA COMISIEI

ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Responsabil
Membri

14.

Comisia de perfecţionare şi
formare continuă

HELER TEODORA

15.

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
Comisia pentru siguranţa
elevilor, prevenirea violenţei
şi a abaterilor disciplinare
Comisia privind monitorizarea, prevenirea şi reducerea
absenteismului în mediul şcolar
Comisia pentru Sănătate şi
Securitate în muncă şi P.S.I.
Comisia pentru aprobarea
burselor şi rechizitelor şcolare
Comisia pentru aplicarea
programului “Laptele şi
Cornul”
Comisia pentru Educaţie
ecologică şi protejarea mediului
înconjurător
Comisia de Inventariere

DANCI STELA

23.

Comisia pentru prevenirea şi
combaterea discriminării şi
promovarea interculturalităţii

MÂNDRAN
GHEORGHE

24.

Comisia pentru control
managerial intern

ZĂVOIANU ELENA

25.

Comisia de recunoaştere şi
echivalare a creditelor
profesionale transferabile
Comisia pentru regimul actelor
de studii, matricolelor și
corectitudinea completării
cataloagelor

SITARU FLAVIUS

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

26.

MUNTEAN COZMIN
IVANICIUC PETRICĂ
ZĂVOIANU ELENA
MOLLNAR ALBERT
MOLLNAR ALBERT

TRANDAFIR
MĂDĂLINA
SITARU FLAVIUS

SITARU FLAVIUS
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Gruics Emilia
Trandafir Mădălina
Lepădatu Patricia
Nandra Ionel
Uzun-Folea Oana
Karadzsov Teodora
Stoiov Ecaterina
Munteanu Cristina
Ciocoiu Loredana
Mândran Gheorghe
Mollnar Albert
Kocsis Tunde
Avram Elena
Lihăt Cristina
Aichimoaie Petronela
Nandra Ionel
Ciocoiu Loredana
Dragomir Monica
Gruics Emilia
Kocsis Tunde
Nandra Ionel
Zăvoianu Elena
Aichimoaie Petronela
Dragomir Monica
Mândran Natalia
Gruics Emilia
Kocsis Tunde
Munteanu Cristina
Beldea Simona
Stoiov Ecaterina
Iovanovici Biliana
Mollnar Albert
Heler Teodora
Reprezentant CCD: Hojda
Daniela
Beldea Simona
Zăvoianu Elena
Mândran Gheorghe
Erdei Oana
Mândran Natalia
Calotescu Viorica
Ivaniciuc Petrică
Bartulov Rodica
Nandra Ionel
Gruics Emilia

NR.
CRT.

27.
28.
29.

30.

31.

ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Responsabil
Membri
Stoiov Ecaterina
Karadzsov Teodora
Dragomir Monica
Vătămanu Flavia
Danci Stela
Calciov Bogdan
Vasilcin Natalia
Deciov Carmen
Heler Teodora
Trandafir Mădălina
Aichimoaie Petronela
Haneș Gianina
Ciocoiu Loredana
Muntean Cozmin
Uzun-Folea Oana
Secoșan Bucurița
Sbîrciog Călin
Lepădatu Patricia
Lihăt Cristina
Sitaru Marius
Florescu Adrian
Crețu Nicolae
Cucov Camelia
AICHIMOAIE
Iovanovici Biliana
Comisia de inventariere a
PETRONELA
Mollnar Albert
actelor de studii
Aichimoaie Petronela
Comisia de casare a mijloacelor MUNTEANU
CRISTINA
Avram Elena
fixe și a obiectelor de inventar
Dragomir Monica
Comisia pentru elevii cu cerințe DINESCU FLORICA
Mândran Natalia
educaționale speciale
Bartulov Rodica
Heler Teodora
Beldea Simona
Bargossi Lucia
Comisia elaborare ROFU, RI și KOCSIS TUNDE
SITARU FLAVIUS
Velciov Anca
Cod etică profesională
Munteanu Cristina
Stoiov Ecaterina
Uzun-Folea Oana
SITARU FLAVIUS
Muntean Cozmin
Comisie activități SIIIR
Beldea Simona
Iovanovici Biliana
Mollnar Albert
Aichimoaie Petronela
DENUMIREA COMISIEI
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Anexa 10

DOSARUL COMISIEI METODICE
I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
1. Structura anului şcolar;
2. Încadrări;
3. Componenţa catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea de învăţământ absolvită,
vechime, statut);
4. Orarul membrilor catedrei.
II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
1. Raportul de activitate pe anul şcolar precedent;
2. Planul managerial şi planul de activităţi;
3. Planificări anuale (vizate de responsabilul comisiei metodice şi de director);
4. Selecţia manualelor alternative;
5. Atribuţiile comisiei metodice;
6. Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare;
7. Programele şcolare pe nivele de studiu;
8. Programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de
1. specialitate pentru anul şcolar în curs);
9. Documente, comunicări, note ale ISJ şi MENCȘ.
III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. Proiecte didactice;
2. Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulări pentru olimpiade, Evaluarea
Naţională;
3. Evaluarea rezultatelor înregistrate la testele predictive, concluzii şi măsuri propuse;
4. Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei;
5. Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei metodice;
6. Programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor (numele elevilor şi clasa).
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
1. Programul consultaţiilor pentru Evaluarea Naţională (pe clase şi profesori);
2. Programul de pregătire pentru performanţă;
3. Centralizarea rezultatelor obţinute la concursuri şcolare, olimpiade, simpozioane, etc.;
4. Cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări, alte acţiuni la nivelul
catedrei;
5. Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte.
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
1. Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs);
2. Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie);
3. Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;
4. Oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă;
5. Materiale prezentate de către profesori la sesiuni de comunicări ştiinţifice, referate, etc.
(lucrări personale);
6. Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene, concursuri şcolare, teze, etc.;
7. Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, cursuri postuniversitare);
8. Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini).
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Anexa 11

PORTOFOLIUL PROFESORULUI
I. Date personale
1. Structura anului şcolar;
2. Încadrarea (clase, nr. de ore);
3. Orarul;
4. Fişa postului;
5. Calendarul activităţilor pe anul în curs;
6. Curriculum-Vitae;
7. Raport de autoevaluare.
II. Activitatea la catedră
1. Programele şcolare;
2. Programele pentru disciplinele opţionale propuse;
3. Planificarea materiei (anuală şi pe unităţi de învăţare);
4. Proiecte didactice;
5. Teste de evaluare (teste iniţiale, rezultatele acestora, observaţiile, concluziile, teste sumative
pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau de an şcolar);
6. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de
elevi);
7. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat);
8. Catalogul profesorului;
9. Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere (unde este cazul);
10. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ;
11. Fişe cu asistenţe la ore.
III. Performanţe
1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare;
2. Descriptori de performanţă;
3. Subiecte propuse;
4. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri;
5. Planificarea pregătirii suplimentare;
6. Rezultate obţinute.
IV. Proiecte personale
Cuprinde lista cu proiectele profesionale personale propuse pentru o anumită perioadă.
V. Perfecţionare
1. Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ
(catedră, consilii profesorale);
2. Activităţi de perfecţionare organizate de CCD;
3. Certificate, diplome, adeverinţe, etc.
VI. Materiale
1. Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese M.E.N.C.Ș.; I.Ş.J. Timiş etc.
2. Materiale de planificare: anuală, semestrială, pe unirăţi de învăţare;
3. Auxiliare curriculare, culegeri;
4. Softuri educaţionale;
5. Site-uri educaţionale;
6. Alte resurse educaţionale.
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Anexa 12

MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI
I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
1. Structura anului şcolar;
2. Colectivul de elevi al clasei;
3. Componenţa Consiliului profesoral al clasei;
4. Orarul clasei;
5. Graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
6. Tabele (înscriere elevi, situaţia la sf\rşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor
primite/predate, schema orară, etc.);
7. Evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.
II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
1. Analiza SWOT la nivelul clasei;
2. Planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe semestru/anul în curs;
3. Programele şcolare la consiliere şi orientare;
4. Planificările calendaristice la consiliere şi orientare;
5. Fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor.
III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
2. Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
3. Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale elevilor;
4. Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii;
5. Fişă de asistenţă la ore;
6. Documente, comunicări, note, adrese, ale MENCȘ şi ISJ Timiş (corespondenţa).
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
1. Proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
2. Activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
3. Premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;
4. Programul semestrial/anual al activităţilor extraşcolare ale clasei.
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
1. Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;
2. Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginţi;
3. Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.;
4. Referate, portofolii, etc, individuale susţinute în cadrul comisiei;
5. Publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele pagini);
6. Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.
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Anexa 13

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSONALULUI ŞCOLII
1. Personalul didactic are drepturi şi obligatii care decurg din legislaţia în vigoare, din Statutul
personalului didactic precum şi din prevederile Contractului colectiv de muncă.
2. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care
garantează realizarea procesului instructiv-educativ, în conformitate cu legile.
3. Întregul personal al scolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi
profesională atât în cadrul şcoli cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea şi
dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură şcoala
4. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria să-şi desfăşoare activitatea profesională în
raport cu misiunea şcolii în scopul realizării obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în
Planul de activităţi managerial elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de CP.
5. Membrii colectivului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia să acorde respect reciproc şi
să colaboreze în vederea rezolvării sarcinilor profesionale ce le revin.
6. Toţi salariaţii şcolii au datoria să se preocupe de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii
şi să utilizeze cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii de catedră desemnează
persoanele din cadrul catedrei care răspund de păstrarea laboratoarelor, a cabinetelor şi a
patrimoniului aferent.
7. Sălile de clasă sunt în responsabilitatea directă a profesorilor diriginţi, care au obligaţia să recupereze
de la colectivele de elevi pe care le coordonează contravaloarea eventualelor daune materiale produse
de aceştia.
8. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta şcolii.
9. Organizarea unor reuniuni ocazionate de diverse evenimente este permisă, fără excepţie, numai după
terminarea ultimei ore de curs din ziua respectivă şi numai cu aprobarea directorului şcolii.
10. Este interzisă introducerea în scoala şi difuzarea de tipărituri, foi volante, prospecte etc, cu caracter
propagandistic politic sau electoral, etnic, religios etc, precum şi comercializarea de produse care nu
au legătură cu specificul şi interesele şcolii.
11. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se desfăşoară prin
implicarea de cadre didactice / nedidactice şi elevi ai şcolii este supusă mai întâi aprobării CA.
Organizatorii au datoria să solicite aprobarea desfăşurării unor asemenea activităţi cu cel puţin 10
zile lucrătoare înainte de demararea oricăror acţiuni de pregătire a evenimentului (cerere în care se
menţionează scopul, durata, profesorii responsabili, destinaţia fondurilor). În cazul excursiilor şi
taberelor se vor respecta reglementările din circulara I.S.J. În caz contrar, toate responsabilităţile
revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă. Directorul şcolii ţine evidenţa acestor învoiri.
12. În cazul în care un angajat al şcolii nu poate fi prezent la program din motive medicale, acesta are
obligaţia să anunţe, la începutul zilei de lucru, pe unul dintre directorii şcolii. În situaţii speciale şi
care nu suportă amânare (altele decât cele prevăzute de legislaţie), personalul Şcolii Gimnaziale nr. 1
”Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare poate beneficia de învoire din partea conducerii şcolii nu mai
mult de trei zile pe an şi cu condiţia recuperării ulterioare a materiei sau a rezolvării sarcinilor de
serviciu specifie. Salariatul îşi va asigura suplinirea.
13. Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de instruire în cadrul şcolii cu elevi din afara
scolii, sau cu elevi ai scolii, în afara sarcinilor de serviciu asimilate – ore de curs, ore de pregătire
pentru concursurile şcolare sau examene, cercuri tematice etc.
14. Personalul didactic are dreptul să utilizeze echipamentele din dotarea școlii, care le sunt necesare în
procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare, cum a fi: computere, copiatoare,
aparatura audio-video, consumabile etc. Este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor
didactice şi/sau a echipamentelor aflate în dotarea şcolii.
15. Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

şcolară sau publică. Directorul scolii poate decide întreruperea pe moment sau anularea activităţii
desfăşurate de un profesor numai în situaţii deosebite şi care nu suportă amânare. În aceste situaţii
trebuie precizat şi modul de recuperare a materiei sau de reluare a activitatii.
Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice se poate efectua numai
cu acordul prealabil al celor care o organizează şi o coordonează (profesor, laborant, asistent
programator, bibliotecar şi al celor care participă – elevi/părinţi). Multiplicarea, indiferent de forma
sub care se face, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este
permisă numai cu acordul persoanelor mai sus precizate.
În spaţiile şcolare, cadrul didactic este protejat de către autorităţile responsabile cu ordinea publică.
Protecţia se asigură împotriva persoanei/grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane
şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedică exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale.
Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în
interesul învăţământului şi al societăţii româneşti.
Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi
culturale, naţionale sau internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în
conformitate cu prevederile legii.
Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar sau universitar şi poate
întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul
învăţământului sau demnitatea profesiei de educator.
Cadrele didactice au obligaţia să se prezinte la timp la ore. În situatia în care, din motive ce vor fi
cercetate ulterior, se înregistreaza plecarea în masă a elevilor, cadrul didactic va rămâne în cancelarie
pe durata orei, va consemna absenţele, se va lua legătura cu dirigintele clasei şi directorul şi, după o
analiza a situaţiei, se vor stabili sancţiunile de rigoare
Cadrele didactice au obligaţia să înştiinţeze pe directorul scolii de orice altă activitate organizată de
ele în afara programului regulat (pregătiri pentru examene/concursuri, drumeţii, excursii, activităţi de
cerc, pregătirea vreunui program sau spectacol).
Dirigintele are obligaţia să motiveze absenţele efectuate de elevi în conformitate cu prevederile Art.
94, din regulament.
Profesorii diriginţi /învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa lunară a absenţelor, a învoirilor
medicale şi de la părinţi într-un dosar special care poate fi consultat de către directori, profesorii
clasei, părinţi. Scutirile parţiale şi permanente de la educatie-fizica vor fi prezentate în cel mult o
lună de zile de la începutul semestrului, vor fi înregistrate, consemnate în catalog şi arhivate la
secretariat. Neparticiparea la orele de religie pe bază de tabel pe clase cu cererea părintelui că elevul
aparţine altui cult religios dar elevul va rămâne la oră iar tabelele şi cererile vor fi arhivate la
secretariat.
Personalului didactic titular, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la
cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a
acestuia nu poate depăşi 3 (trei) ani într-un interval de 7 (şapte) ani consecutivi. În aceste situaţii,
aprobările sunt de competenţa I.Ş.J. Timiş, dacă se face dovada activităţii respective.
Personalului didactic titular, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau
sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale, sau între
instituţii, ori trimis pentru specializare, i se rezervă catedra pentru perioada respectivă. În condiţiile
prezentului articol, perioada de rezervare a catedrei se consideră vechime la catedră.
Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10
ani, cu aprobarea I.Ş.J. Timiş, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.
Cadrele didactice şi copiii acestora în vârstă de până la 14 ani, care însoţesc preşcolari, elevi în tabere
sau excursii, beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa, în condiţiile legii.
Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate.
Orele suplimentare vor fi atribuite pe baza de cerere dar nu mai mult de 4h pentru un învăţămant
eficient şi optim. Dirigenţiile, pe baza următoarelor criterii: - continuitate, prezenţă în şcoală, cei care
nu au avut în ultimii ani şi îşi manifestă dorinţa printr-o cerere, fişa de evaluare activităţi educative.
Orele suplimentare pentru personalul did. aux. si nedidactic vor fi atribuite în urma unui program
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stabilit de director, decizie, referat întocmit de salariat şi hotararea C.A.
31. Cadrele didactice au obligatia de a stabili si promova in relatia cu elevii si parintii acestora
princiipiile corectitudinii si respect reciproc de a manifesta transparenta si deschidere pentru
comunicare bilaterala. Este interzis oricarui cadru didactic/personal auxiliar/personal nedidactic sa
adreseze cuvinte urate,umilitoare elevilor,sa recurga la agresiuni fizice si verbale sau gesturi care sa
exceada relatia profesor-elev
32. Nu este permisa intarzierea cadrelor didactice la ore de curs sau micsorarea acestora din motive
personale sau gasirea unor motive nefundamentate si nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul
orelor.
33. Tot personalul didactic si nedidactic va semna condica zilnic conform planificarilor.
34. Deciziile, notele de serviciu,activitatile planificate vor fi duse la indeplinare in termenele stabilite.
35. Personalul angajat al şcolii trebuie:
a) să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa postului;
b) să respecte şi să îndeplinească la timp şi în bune condiţii sarcinile, hotărârile şi
dispoziţiile CP, ale CA, Consiliului clasei şi ale directorilor;
c) să respecte programul zilnic de lucru şi orarul şcolii, stabilit de către conducerea şcolii
d) să respecte principiul notării ritmice, să consemneze în catalog notele acordate pe care să le
comunice elevilor imediat după examinare. Analiza tezelor şi consemnarea notelor de la teză în
catalog se fac cel mai târziu cu două săptămâni înainte de incheierea semestrului. Tezele se
păstrează la şcoală timp de un an;
e) pentru elevii corigenţi, înaintea sesiunii de corigenţă, profesorii pot organiza activităţi prin
pregătire suplimentară: meditaţii, consultaţii, lecţii de sinteză, la care pot participa elevii în cauză;
f) profesorii au datoria să apere valorile materiale ale scolii, stricăciunile din avutul şcolii
sancţionându-se potrivit legislaţiei în vigoare;
g) să participe activ la activităţile extracurriculare organizate la nivelul unităţii deînvăţământ;
h) în laboratoare, cabinete, săli de sport, teren de sport, profesorii de profil răspund de integritatea
fizică a elevilor şi de buna funcţionare şi păstrare a materialului didactic încredinţat;
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Anexa 14
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI
DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR
36. Personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar răspund disciplinar pentru
încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi
pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi
prestigiului scolii.
37. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica sunt cele prevăzute în Codul Muncii.
38. Propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al
membrilor CA ori ai CP. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
39. Sancţiunea se poate aplica numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea
celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărare. Pentru cercetarea abaterilor
săvârşite de personalul didactic se constituie o comisie formată din 3 – 5 membri, dintre care
unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau un
reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi membri ai comisiei sunt cadre didactice care au funcţia
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor
personalului didactic din scoala pot fi incluşi şi inspectori şcolari de la I.Ş.J. Timiş. Comisiile de
cercetare sunt numite de CA al şcolii.
40. În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările
în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date
concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul
celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore
înainte de aceasta, precum şi refuzul de a da declaraţii scrise se constată în proces-verbal şi
nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate
actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.
41. Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30
de zile de la data constatării abaterii, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura
generală a scolii, după caz. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor
pentru care a fost cercetată.
42. Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, în conformitate cu
precizările din Legea 1/2011.
43. În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la
aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a
aplicat sancţiunea poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea
corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.
44. Răspunderea materială a personalului didactic se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor
se fac de către conducerea liceului, în afară de cazurile în care, prin lege, se dispune altfel.
45. Sanctiunea cu „avertisment scris” poate fi dispusa de angajator si fara efectuarea unei
cercetari disciplinare prealabilă.
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SANCŢIUNI PENTRU PERSONALUL ŞCOLII
ABATERI
Intarzierea la ore (mai mult de 5
min.)

PRIMA DATA
Atentionare
verbala

Nesemnarea condicii

Atentionare
verbala

Absenta nemotivata de la ore

Neplata orei

Absenta nemotivata de la CP

Avertisment
verbal

Neprezentarea
doc.
de
proiectare, a situatiilor cerute la
termen, corect, greseli in doc.
scolare
Efectuarea defectuoasa sau
neefectuarea serviciului pe
scoala
Neindeplinirea sarcinilor si
responsabilitatilor ce revin prin
fisa postului
Atitudinea necorespunzatoare
fata de elevi, colegi, conducere,
personal did. aux. (crearea de
conflicte,
intretinerea
lor,
discutii nefondate)
Accesul
in
unitate
a
personalului care se afla in
imposibilitatea de a desfasura
activitatea
Lipsa de disponibilitate la
solicitarile conducerii scolii
ptr.activitatile extracurriculare,
suplimentare

Avertisment
verbal

REPETAREA ABATERII
Notarea in condica de
prezenta
Atentionare in CP si CA
Propunere de sanctionare
Atentionare in CP si CA
Nota explicativa
Propunere de sanctionare 2%
Neplata orelor
Diminuarea calificativ anual
Propunere de sanctionare
Atentionare in CP
Diminuarea calificativ cu 1
pct.2 abs- 2%
Diminuarea calificativ cu 1-3
pct.
Propunere de sanctionare

Avertisment
verbal

Nota explicativa in CA
Propunere de sanctionare 2%

Avertisment
verbal

Diminuare calificativ
Propunere sanctionare

Avertisment
verbal

Nota explicativa in C.A
Diminuare calificativ
Propunere sanctionare 2%

Neplata orelor
Absenta
nemotivata

Nota explicativa in C.A
Propunere sanctionare
Art.116 c),d),e),f),Statutul
personalului didactic
Diminuare calificativ
Propunere sanctionare 2%

Avertisment
verbal

Conform fişei de evaluare se scade calificativul după cum urmează:
- pentru 3 ore calificativ BINE
- pentru 4-6 ore tăiate calificativ SATISFĂCĂTOR
- pentru 10 ore calificativ NESATISFĂCĂTOR
- pentru fiecare act de indisciplina se scad de la 1-5 puncte
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►AMENDAMENT:
Personalul nedidactic depistat că ar fi în stare de ebrietate este trimis imediat acasă şi i se
taie ziua / se face process - verbal de constatare / sancţiune / se reţine 2% pe 3 luni.

RECOMPENSE PENTRU PERSONALUL ŞCOLII
Salariaţii care îşi indeplinesc sarcinile din fişa postului dar şi cele suplimentare pot primi
conform dispoziţiilor legale recompense:
- aprecierea personalului didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor
didactice, precum şi pentru obţinerea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit.
- informarea inspectoratului şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului
didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform
prevederilor Legii nr.1/2011, privind statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare.
- orele suplimentare prestate la cererea conducerii unităţii se vor recompensa cu timp
liber corespunzător de comun acord cu salariatul (ptr.personalul didactic în timpul
vacanţelor)
- consemnarea în dosarul personal
- diploma de merit a şcolii la unele evenimente ale şcolii
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Anexa 15

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE EDUCATOR
Principii:
1. Angajamentul faţă de elevi
2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică
3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie
4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.
1. Angajamentul faţă de elevi
Cadrul didactic se străduieşte în permanenţă să ajute elevii cu care lucrează pentru a-şi
dezvolta potenţialul de care dispun, pentru o completă integrare în viaţa şcolară şi socială. în acest
sens, el este preocupat continuu de a stimula spiritul de investigaţie al elevilor, de a încuraja
achiziţia cunoaşterii, realizarea înţelegerii şi dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt şi
lung.
În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de elevi, cadrul didactic:
• nu va împiedica elevii în acţiunea independentă privind realizarea învăţării şi
recunoaşterea rezultatelor acesteia;
• nu va împiedica elevii să formuleze şi să exprime diverse puncte de vedere;
• nu va îndepărta pe elevi de temele sau disciplinele relevante pentru progresul lor;
• nu va împiedica accesul elevilor către diverse programe de studii şi nu va face nici o
discriminare între aceştia din nici un fel de motiv (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi
politice, statut social, etc);
• va face tot posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea şi siguranţa elevilor;
• nu va crea situaţii stânjenitoare sau umilitoare pentru un elev;
• nu se va folosi de poziţia şi statutul profesional pentru a-şi atrage vreun avantaj
personal;
• nu va face publice informaţii cu caracter personal despre elevi decât dacă acestea
servesc diverselor scopuri profesionale sau doar atunci când acestea sunt solicitate de
instanţele desemnate prin lege.
2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică
Profesiunea didactică este investită de societate cu încredere şi responsabilitate privind
formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii.
Ştiind că, încrederea (sau lipsa de încredere) a membrilor societăţii în calitatea serviciilor
educaţionale influenţează în mod direct societatea în ansamblul ei, educatorul are datoria de a
contribui la ridicarea standardelor profesionale specifice domeniului educaţional, la crearea unui
climat propice exersării profesiei de profesor, la respectarea valorilor morale agreate de societate la
un moment dat.
În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de profesiunea didactică, cadrul didactic:
• nu va face declaraţii false şi nici nu va ascunde date referitoare la competenţele şi
calificările sale, în situaţia participării la concursuri pentru ocuparea unor funcţii sau a
unor posturi didactice;
• nu va contribui la intrarea în domeniul educaţional a vreunei persoane despre care ştie că
nu are calificările şi calităţile necesare practicării acestei profesii;
• nu va face vreo declaraţie falsă privind calificările vreunui candidat pentru diverse
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•
•

poziţii profesionale;
nu va accepta atenţii, cadouri sau favoruri care ar putea influenţa deciziile sale
profesionale sau acţiunile specifice pe care le desfăşoară în context şcolar;
va manifesta sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică;

3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie
În realizarea relaţiilor etice cu ceilalţi colegi, cadrul didactic îi tratează în mod corect şi
echitabil pe toţi membrii profesiei didactice. în acest sens:
• nu va face publice date despre colegi dacă acestea nu fac obiectul diverselor scopuri
profesionale sau dacă acestea nu sunt solicitate de către instituţiile autorizate prin lege în
acest sens;
• nu va face, în mod intenţionat, declaraţii false despre vreun coleg sau despre sistemul
şcolar;
• nu va afecta libertatea de alegere şi de manifestare a colegilor săi şi va acţiona pentru a
stopa intervenţia acelor forţe ce obligă educatorii să suporte acţiuni şi ideologii ce
încalcă integritatea profesională individuală;
• nu va discrimina din nici un punct de vedere (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi
politice, statut social, etc) vreun coleg.
4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială
În contextul actual al convieţuirii noastre, educatorii şcolari sunt răspunzători de modul în
care unităţile şcolare de învăţământ se conectează la nevoile de dezvoltare a comunităţilor şcolare şi
sociale.
În vederea realizării acestor obligaţii statutare, cadrul didactic:
• are responsabilitatea asigurării şi îmbunătăţirii oportunităţilor educaţionale egale pentru
toţi;
• recunoaşte şi acceptă desemnarea unor persoane autorizate care să interpreteze politicile
educaţionale oficiale;
• recunoaşte şi respectă dreptul şi responsabilitatea membrilor comunităţilor şcolare de a
participa la comentarea / interpretarea, corectarea şi adoptarea politicilor educaţionale;
• evaluează, prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condiţiile de realizare a
activităţilor educaţionale din interiorul instituţiei, face cunoscute deficienţele majore şi
acţionează pentru rezolvarea situaţiilor respective;
• îşi asumă responsabilităţi politice şi cetăţeneşti, dar se fereşte să utilizeze poziţia sa
profesională pentru a promova candidaţi politici sau activităţi partizane;
• îşi ia măsuri de precauţie necesare pentru a face distincţie între punctele de vedere
personale şi cele ale instituţiilor educaţionale şi /sau politice la care este afiliat;
• nu va distorsiona si / sau nu va interpreta necorespunzător - în public sau prin
intermediari - fapte din domeniul educaţional;
• nu va folosi poziţia ocupată la nivel instituţional pentru a obţine câştiguri sau avantaje
personale
• nu va oferi cadouri sau favoruri pentru a obţine avantaje personale speciale.
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Anexa 16
SERVICIUL PE ŞCOALĂ
A. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU
1. Serviciul se desfăşoară în intervalul orar 7,45 – 14,00
2. Instruieşte elevii de serviciu privind atribuţiile acestora.
3. La prima oră a serviciului, profesorul de serviciu nominalizează elevul care nu va
părăsi locul elevului de serviciu (Art. 35), în nici o situaţie, si va asigura legătura
elevilor sau a persoanelor străine cu salariaţii scolii.
4. Respectă planificarea întocmită şi nu va face schimbări de program decât cu aprobarea
directorului.
5. Profesorul de serviciu nu poate fi suplinit pentru o perioadă de timp limitată, prin
înţelegere cu un alt coleg. În caz de forţă majoră se asigură suplinirea pentru întregul
program de serviciu, cu acceptul directorului.
6. Asigură securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă.
7. Controlează starea de curăţenie, integritatea bunurilor materiale din şcoală la începutul
şi la sfârşitul programului.
8. Informează directorul privind absenţa unor profesori de la programul de lucru şi ajută
conducerea şcolii să soluţioneze în mod optim suplinirea cadrelor didactice absente în
ziua respectivă.
9. Sesizează direcţiunea privind abateri de la regulament sau de la R.I.
10. Urmăreşte semnarea condicii de către toţi profesorii, în conformitate cu orarul zilei;
11. Dă relaţii persoanelor străine venite în scoala, persoanelor venite în interes de serviciu
sau părinţilor.
12. Sprijină organizarea unor activităţi oficiale şi asigură disciplina elevilor din zona sălii
de festivităţi pe parcursul desfăşurării acestora.
13. La intrarea elevilor în şcoală, între orele 7,45 – 8,00 înv. / prof. de serviciu realizează
un control sumar al ţinutei
14. La sfârşitul programului de serviciu, profesorul de serviciu pe şcoală primeşte de la
elevii de serviciu pe şcoală registrele elevului de serviciu şi controlează, împreună cu
aceştia, modul de completare a registrelor în ziua respectivă.
15. Verifică culoarele pe timpul orelor împreună cu elevul de serviciu, paznic
16. Organizează intrarea - ieşirea elevilor
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B. ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ
1. Elevii de serviciu au program între orele 7:45 – 14:00. Se interzice elevilor de
serviciu să părăsească locul stabilit prin R.I. art 35) pentru rezolvarea unor probleme de
interes particular.
2. Elevul nominalizat de profesorul de serviciu cu obligaţia de a nu părăsi locul respectiv
este cel care va completa Registrele elevului de serviciu cu legitimarea acestora cu
carnetul de elev / legitimaţie şi înregistrarea lor în Registrul elevului
3. Activităţi efectuate de elevul de serviciu pentru completarea Registrului elevului de
serviciu:
a. la intrarea/ieşirea din şcoală a elevilor. (Partea I):
 Înscrierea numelui, prenumelui şi clasei din care elevul face parte, pe baza
legitimaţiei/carnetului de elev;
 Motivul părăsirii şcolii/întârzierii;
 Ora plecării/venirii sau ora venirii/plecării.
b. La sosirea în şcoală a unui vizitator (Partea a II-a):
 Înscrie în registru numele şi prenumele vizitatorului şi a datelor personale din
actul de identitate (buletin/card/paşaport/permis de conducere) al acestuia
 Înscrierea numelui persoanei cu care vizitatorul doreşte să ia legătura;
 Înscrierea orei intrării;
4. Persoana străină care pătrunde în şcoală este însoţită de elevul de serviciu nominalizat să
facă acest lucru, de unul dintre profesorii de serviciu sau de un angajat al şcolii, respectiv
persoana căutată.
5. Anunţă pe unul dintre profesorii de serviciu (în absenţa acestora pe unul dintre directorii
şcolii sau orice angajat al şcolii) despre eventuale evenimente deosebite care au apărut în
timpul serviciului.
6. Ecusonul, ţinuta, comportamentul şi modul de adresare vor fi ireprosabile
C. ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ
1. Preia spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează
profesorului de serviciu pe şcoala orice deficienţă sau lucru suspect;
2. Asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie în sala de clasă, tablă
ştearsă, cretă la tablă, sala de clasă aerisită, coşul de gunoi golit la tomberonul din curtea
exterioară);
3. Comunică absenţele la fiecare oră de curs;
4. Asigură securitatea sălii de clasă la orele în care activitatea se desfăşoară în alt spaţiu
(laborator, cabinet, sala de sport etc.);
5. Pleacă ultimul din clasă, lasă sala de clasă în bună stare.
6. Graficul elevilor de serviciu va fi afişat în fiecare clasă.
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Anexa 17

,,ACESTEA SUNT REGULILE MELE"




















Voi intra în şcoală pe uşa de la intrarea elevilor;
Voi fi prezent cu 10 min. înainte de începerea programului / sau înaintea orelor de pregătire;
Voi aştepta profesorul în linişte, în clasă, în banca mea;
Voi păstra liniştea în timpul orei, răspunzând doar când sunt întrebat şi voi părăsi locul doar
atunci când profesorul solicită acest lucru;
Voi fi respectuos cu tot personalul şcolii;
Îmi voi respecta şi ajuta colegii;
Accesul în alte săli de clasă decât în aceea în care îmi desfăşor activitatea este strict interzis;
Voi circula doar pe coridorul pe care se află clasa mea;
Nu voi părăsi clasa pe timpul orei decât în situaţii excepţionale;
Voi păstra bunurile şcolii;
Voi păstra curăţenia în clasă, în şcoală, în curtea şcolii;
Voi purta haine decente;
Nu voi folosi telefonul mobil în timpul orelor;
Nu voi folosi violenţa verbală;
Voi folosi casetofonul, C.D. - player-ul în şcoală doar cu acordul profesorului;
Voi avea în permanenţă la mine carnetul de elev şi ecusonul;
Băiat sau fată, fiind, voi avea o ţinută adecvată (se interzic cu desăvârşire: păr vopsit, cercei la
băieţi, multe bijuterii, fuste foarte scurte etc.);
Voi părăsi şcoala în timpul programului doar cu acceptul dirigintelui, al profesorului de serviciu
sau al conducerii şcolii;
Ca elev de serviciu pe clasă, voi părăsi ultimul clasa, lăsând totul în ordine (tabla ştearsă, fără
hârtii, fără distrugeri);
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Anexa 18
PROCEDURA PENTRU FRECVENŢĂ
SCOPUL
Scopul acestei proceduri este de a monitoriza şi îmbunătăţi frecvenţa în rândul elevilor.
OBIECTUL
Această procedură se aplică tuturor elevilor, atât de la cls.primare (PREG – IV) si de gimnaziu
(V – VIII)
RESPONSABILITĂTI
Responsabil procedură: prof. înv. primar Ivaniciuc Petrică - are următorele responsabilităţi:
- întocmeşte tabele lunare cu numărul de absenţe pe fiecare clasă
- centralizează lunar nr.de absenţe
- realizează un plan de reducere a absenteismului

PROCEDURA (MODELUL DE LUCRU)
1. Se constată absenţele elevului de către dirigintele clasei şi se aplică procedura pentru situaţiile:
a) elevii scutiţi medical pentru efort fizic
 dirigintele anunţă profesorul de educaţie fizică
 dirigintele înştiinţează părintele / tutorele în prima şedinţă cu părinţii, că aceştia au
datoria ca în maximum 30 zile să prezinte document medical
 elevii în această situaţie au obligaţia să frecventeze orele de educaţie fizică
 elevii cuprinşi în loturi sportive, culturale care absentează pentru diferite manifestări
– li se vor motiva absenţele în baza unor documente ce vor fi înmânate învăţătorului /
diregintelui adeverinţe, tabele elaborate de cadrele didactice care îi îndrumă în acest
sens
b) elevii care au absentat cel puţin 3 zile
 se contactează familia şi se constată cauza
 în caz de boală - certificatul medical ( adeverinţă medicală) motivează absenţeleprocedura se încheie
c) pentru probleme particulare ale familiei
 se înştiinţează familia că elevul are dreptul la două zile învoire / semestru
 se motivează absenţele - procedura se încheie
d) absenţe de la ore în zile diferite în afara motivelor sus expuse
 dirigintele / învăţătorul anunţă familia telefonic să vină la şcoală
 dirigintele / învăţătorul şi elevul şi părintele discută motivele care au determinat
absenţele şi caută soluţii
 în cazul în care familia nu vine la şcoală se efectuează o vizită la domiciliu –se
semnează un angajament de către părţile implicate ( diriginte , elev, părinte)
 în cazul în care nu sunt rezultate - dirigintele înştiinţează familia , prin
corespondenţă, sesizează în scris comisia de frecvenţă - se efectuează o nouă vizităse semnează un angajament
o dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte se înştiinţează directorul anexând
documentele ce atestă efortul de îmbunătăţire a frecvenţei
o directorul înştiinţează autorităţile pentru îmbunătăţirea frecvenţei
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2. Se aplică sancţiuni - pentru învăţământul preuniversitar
 la 20 absenţe nemotivate, se scade 1 punct la purtare, după înştiinţarea familiei /
tutorelui - procedura se încheie
 pentru elevii cu absenţe multe, se elaborează un proiect educativ care să amelioreze
această situaţie
 elevii cu număr mare de absenţe pe semestru, sunt declaraţi amânaţi la încheierea
situaţiei şcolare, conf. Art.64, ROFUIP şi ROI, încheierea situaţiei şcolare se va face
conf. Art.65, alin. 1,2 - ROFUIP şi ROI.
Toţi factorii implicaţi în această procedură sunt răspunzători de situaţia frecvenţei la clasă.

Director,
Prof. SITARU Flavius

Director adjunct,
Prof. ZĂVOIANU Elena
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Anexa 19

PROCEDURA – CONSILIEREA ELEVILOR DE
CĂTRE PSIHOLOGUL ŞCOLII
SCOPUL
Consilierea elevilor cu devieri de comportament , absenteism , insucces şcolar şi reintegrarea lor
în colectivele din care fac parte.
OBIECTUL
Această procedură se aplică tuturor elevilor cu devieri de comportament, care absentează
nemotivat , care înregistrează insuccese şcolare datorită unor probleme familiale, de natură afectivă sau
de altă natură.
RESPONSABILITĂŢI
-

Activitatea de consiliere este coordonată de psihologul şcolii, DINESCU Florica
Verificator intern şef : prof. HANEȘ Gianina
Monitorizare – lunar, prin raport lunar întocmit de verificator.

PROCEDURA
Consilierea se poate face pe bază de cerere la solicitarea părintelui / dirigintelui către psihologul
şcolii pentru elevii cu un comportament deviant sau pentru cei care absentează nemotivat.
Profesorii sau conducerea şcolii pot solicita diriginţilor să trimită spre consiliere elevii cu
comportament deviant.
Elevii care au probleme familiale, de natura afectivă sau de altă natură pot solicita consilierea
din partea psihologului şcolii.
Consilierea elevilor se va face în afara orelor de curs în funcţie de programul de la cabinetul
psihologului şcolii.
Dirigintii solicită la propunerea profesorilor sau a conducerii şcolii consilierea elevilor şi
consemnează acest lucru în fişa psihopedagogică a elevilor.
Psihologul şcolii decide cât timp trebuie consiliat un elev si comunică dirigintelui concluziile
sale referitoare la elev.

Director,
Prof. SITARU Flavius

Director adjunct,
Prof. ZĂVOIANU Elena
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Anexa 20

PROCEDURA CONTESTAŢII
SCOPUL
Scopul acestei proceduri este de a defini mijloacele prin care pot contesta rezultatele evaluării,
orice decizie luată în cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală.
OBIECTUL
Această procedură se aplică tuturor elevilor şi personalului şcolii.
RESPONSABILITĂŢI
Secretarul şef are responsabilitatea de a primi şi înregistra contestaţia. Directorul şcolii are
responsabilitatea de a analiza contestaţia şi a o înmâna unei comisii în vederea soluţionării. Comisia va
fi numită prin decizie de către director.
PROCEDURA
Contestaţia sub forma unui formular sau cerere scrisă, însoţită eventual de acte justificative este
depusă la secretarul şef al şcolii care are obligaţia de a o înregistra şi a o include în mapa de
corespondenţă a directorului şcolii. Directorul şcolii analizează contestaţia şi, dacă nu este posibilă o
rezolvare directă, numeşte o comisie care are atribuţia de a o soluţiona. Decizia luată de către comisie
este comunicată în scris directorului, petentului, înregistrată şi pusă în aplicare.

Director,
Prof. SITARU Flavius

Director adjunct,
Prof. ZĂVOIANU Elena
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COD DE CONDUITĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 "THEODOR BUCURESCU" SÂNNICOLAU MARE
TU CU TINE ÎNSUŢI
Tu eşti responsabil pentru acţiunile tale.
Tu trebuie să încerci să-ţi dezvolţi un mod de comportare matur, astfel încât să obţii cele mai
bune rezultate.
Tu esti valoros ca individ, ca persoană.
Tu trebuie sa-ţi foloseşti la maxim capacităţile şi să colaborezi cu toata lumea din şcoală.
Tu trebuie sa te ajuţi singur respectând regulamentul şcolii şi indicaţiile profesorilor.
TU ŞI COLEGII
Respectul, amabilitatea şi politeţea pe care şcoala doreşte să ţi le arate trebuie, la randul
tău, să le arăţi celorlalţi.
Fiecare elev, inclusiv tu, are dreptul la o viaţă şcolară frumoasă: să nu fie bătut, jignit sau
agresat în niciun fel în clasă sau în afara ei.
Fiecare elev are dreptul de a învăţa fără a fi întrerupt şi deranjat.
Trebuie să respecţi dreptul celorlalţi de a învăţa, persoana şi bunurile lor.
Trebuie să te aştepţi la consecinţele faptei dacă afişezi violenţă faţă de oricare membru al
şcolii sau dacă persişti în a deranja pe ceilalţi.
TU ŞI CADRELE DIDACTICE
Cadrele didactice sunt dornice să te ajute, să te sprijine şi să te încurajeze în muncă, sperând să te
vadă depunând tot efortul pentru a atinge potenţialul maxim.
Tu nu trebuie să deranjezi orele de curs, deoarece nu este corect să faci acest lucru faţă de colegii tăi,
faţă de profesorii tăi şi faţă de tine însuţi.
Tu trebuie să admiţi că deranjarea repetată a orelor va atrage dupa sine o sancţiune.
TU ŞI PERSONALUL ŞCOLII
Secretara, administratorul, femeile de serviciu, paznicii, muncitorul de întreţinere, muncesc foarte
mult şi în multe feluri să te ajute în educaţie.
Tu trebuie să tratezi întregul personal al şcolii cu respectul şi politeţea, care ai dori să-ţi fie arătate şi
ţie.
TU ŞI CLĂDIREA ŞCOLII
Este în interesul tuturor, inclusiv al tău, să păstrezi clădirea şcolii pe cât de curată posibil. Nu trebuie să lucrezi in condiţii de
dezordine şi murdărie.
TU ŞI COMUNITATEA
Şcoala este o parte importantă a comunităţii. Tu trebuie să înţelegi acest lucru
şi sa-ţi dai seama că amabilitatea şi o bună comportare sunt la fel de importante
la şcoală, acasă şi peste tot în comunitatea în care trăieşti.
Tu ai dreptul să te bucuri de toate condiţiile / bunurile oferite de comunitate şi
ai, de asemenea, responsabilitatea să nu le deteriorezi.
Conducerea şcolii, cadrele didactice şi personalul administrativ şi de intreţinere
ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 "Theodor Bucurescu" vor sa te bucuri de timpul
petrecut aici. Dorim ca tu să fii alături de noi pentru a participa la propria
educaţie.
Te rugăm sa ne ajuţi şi să ne sprijini în a fi alături de tine şi a te ajuta prin
acceptarea şi respectarea acestui cod de comportare.
Acest Cod de comportament explică foarte clar ce se cere şi ce se acceptă la şcoala noastră.
Orice elev care îl respectă poate realiza lucruri extraordinare în timpul petrecut la noi.
Dorim ca şcoala noastră să fie un loc în care să vă simţiţi în siguranţă, fericiţi şi încrezători ca veţi reuşi.
Conducerea şcolii
DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE
Cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 "Theodor Bucurescu" consideră că cea mai bună educaţie a elevilor se poate
face într-un mediu caracterizat prin colaborare şi sprijin. Noi dorim să lucrăm şi să colaborăm cu elevii noştri şi ne dăm
seama de importanţa acceptării şi implementării Codului de conduită deoarece ne arată că atât părinţii cât şi elevii sunt de
acord şi sprijinî climatul sănătos de lucru pe care noi vrem să-l creăm.
Depinde de voi cum vă însuşiţi strădania noastră de a vă învăţa să fiţi OAMENI!
Consiliul Profesoral
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REGULI ALE ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1
"THEODOR BUCURESCU" SÂNNICOLAU MARE
Regulile următoare sunt valabile pentru toate activităţile şcolii din
interior şi exterior.
Orice alte activităţi prin care renumele şcolii este discreditat pot fi, de
asemenea, considerate încălcări ale acestor reguli.
GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Elevii nu trebuie să uite nicio clipă că renumele şcolii se află în mâinile lor.
Elevii trebuie să vină la şcoală la timp, cu cel mult 10 minute înainte de începerea cursurilor. Nu trebuie să întârzie la ore. În caz de
abateri repetate se atenţionează părinţii.
Elevii vor veni la şcoală curaţi şi îngrijiţi. În caz contrar, vor fi atenţionaţi părinţii şi elevul va fi
mustrat în faţa clasei.
Elevii trebuie să fie respectuoşi şi politicoşi faţă de adulţi şi unii faţă de alţii. Este de datoria lor să
se comporte respectuos în şcoală, pe stradă şi în toate locurile publice.
Elevii vor duce la îndeplinire, fără a se opune, toate instrucţiunile didactice date de personalul şcolii.
Pentru abateri repetate, elevii vor primi mustrare verbală în faţa Consiliului profesoral al clasei / şcolii.
Elevii nu trebuie să înjure, să folosească un limbaj urât sau să se comporte indecent. Nerespectarea
acestor reguli atrage după sine mustrare în faţa clasei, în faţa CONSILIULUI PROFESORAL şi
mustrare scrisă.
Elevii nu trebuie să deranjeze pe colegii lor şi personalul şcolii prin zgomot. Aceleaşi sancţiuni ca la punctul 6.
Grija faţă de proprietatea şcolii este responsabilitatea tuturor. Elevii vor arăta respect faţă de toate proprietăţile şcolii. Sunt interzise actele
de vandalism, deteriorare şi distrugere a bunurilor şcolii. Elevii vor plăti lucrările necesare reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse.
Este interzis aruncatul pe jos al gunoaielor. Gunoiul şi resturile de orice fel se pun la coşurile de gunoi care sunt amplasate în diferite
puncte ale şcolii. În acest caz sancţiunile prevăd amenda, strângerea gunoaielor din curtea şcolii într-o zi şi mustrare scrisă pentru abateri
repetate.
Fiecare elev va avea grijă de lucrurile şi bunurile personale. Elevii nu trebuie să aducă la şcoală obiecte de valoare sau sume mari de bani.
Banii nu trebuie lasaţi în buzunare, ghiozdane sau penare.
La şcoală nu se aduc: aparate radio, casetofoane, jocuri computerizate, walkman-uri sau orice aparate de acest fel. Pentru activităţi
organizate, aparatele menţionate se pot aduce în şcoală cu aprobarea învăţătorului / dirigintelui. În caz de nerespectare a regulii, aparatele se
confiscă temporar şi se atenţionează părinţii.
Este interzis fumatul în şcoală, în curtea şcolii sau lângă şcoală. Este interzis consumul de alcool. Sunt interzise jocurile de noroc de orice
fel. Sancţiunile în acest fel sunt: mustrare scrisa, eliminare 3 zile pentru repetarea abaterilor. Este interzis mestecatul gumei în timpul orelor.
Este interzis consumul de seminţe de orice fel. Elevii care nu vor respecta regulile vor primi amendă şi/sau mustrare în faţa clasei.
Elevii nu trebuie să părăsească şcoala fără permisiunea părinţilor sau a personalului. Sancţiunile în acest caz sunt mustrare scrisă şi
atenţionarea scrisă a părinţilor.
Elevii trebuie să prezinte carnetul de note profesorilor şi părinţilor.
Pentru nerespectarea Regulamentului şcolii, în funcţie de gravitatea abaterilor, elevii vor fi sancţionaţi cu: eliminarea de la cursuri pe o
perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, mutarea disciplinară la o altă şcoală.

ÎN TIMPUL ORELOR
1.
2.
3.
4.

Elevii participă activ la lecţii şi lucrează conform instrucţiunilor date de profesor.
Toţi elevii trebuie să aibă lucrurile necesare pentru fiecare lecţie: cărţi, caiete, creion, gumă, stilou etc.
Elevii nu trebuie să deranjeze lecţiile şi vor urma instrucţiunile date de profesor. Sancţiunile în acest caz sunt
mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, mustrare în faţa CONSILIULUI PROFESORAL, eliminare 1 -3 zile.
Nici un elev nu va mânca sau bea în timpul lecţiei. Elevii care nu respectă această regulă vor fi atentionaţi în faţa
clasei.

DEPLASAREA ÎN ŞCOALĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deplasarea în şcoală şi pe terenul aparţinând şcolii trebuie să se facă în ordine şi în linişte.
Este interzis alergatul în incinta şcolii.
Sancţiunile în acest caz sunt: mustrare scrisă pentru abateri repetate şi mustrare în faţa CONSILIULUI PROFESORAL.
La sosirea la şcoală, elevii trebuie să aştepte în ordine şi linişte intrarea în sălile de curs. Intrarea se face ordonat (câte unul).
Ieşirea din şcoală se face în ordine şi linişte (câte unul).
Când se aşteaptă eliberarea unei clase, elevii vor sta lângă peretele opus intrării la clasa respectivă pentru a permite ieşirea ordonată a celor
din clasa respectivă.
Pe coridoare, scări şi alei, elevii vor merge, pe cât posibil, pe partea dreaptă.

ŢINUTA
1.

Toţi elevii vor purta o ţinută decentă ce presupune:
a) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte cercei;
b) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile
vopsite, nu au voie să folosească machiaj, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri cu excepţia cerceilor în urechi;
Toate cele de mai sus se pot rezuma în 4 reguli de bază:
ASCULTĂ
pe alţii pentru a şti ce se aşteaptă de la tine.
NU ÎNTÂRZIA la lecţii, adunări şi alte activităţi.
FII PREGĂTIT vino la lecţii cu cele necesare şi gata să lucrezi cu sârguinţă în echipă.
RESPECTĂ
sentimentele şi proprietatea celorlalte persoane, educaţia şi mediul.
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