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Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Smaranda
Gheorghiu, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea
şi funcţionarea unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu se organizează şi funcţionează în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului
regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale
regulamentului intern.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Smaranda
Gheorghiu conţine reglementări cu caracter general, în funcţie de tipul
acesteia, precum şi reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Smaranda
Gheorghiu, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin
hotărâre, de către consiliul de administraţie.

(5)

(6)

(7)
(8)

Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a
părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii
de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ:
www.scoalasmarandagheorghiu.ro
Învăţătorii/Profesorii pentru învăţământul preşcolar/ primar/ Profesorii
diriginţi au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi
părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al unității de
învățământ.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi
revizuit anual sau ori de câte ori este nevoie.
Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a
Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu este obligatorie. Nerespectarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
Capitolul II Principii de organizare și finalităţile învăţământului
preuniversitar

(1) Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu se organizează şi funcţionează pe baza
principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.

(2) Conducerea unității de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi
consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la
opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o
comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art 4
Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu se organizează şi funcţionează
independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind
interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice
formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială,
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care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a
personalului din unitate.
Titlul II Organizarea Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu
(1) Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu are personalitate juridică (PJ) și are
următoarele elemente definitorii:
a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor
administraţiei publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre
judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă prevederile
legislaţiei în vigoare;
b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin
administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului/bancă -pentru unitățile de învățământ
particular; e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare ministerul, şi
cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului
maxim de învăţământ şcolarizat;
f) domeniu web.
(2) Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu are în componența ca structură școlară
arondată, fără personalitate juridică, a cărei activitate se desfășoară într-un alt
imobil, Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu.
(3) Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu şcolarizează în învăţământul primar şi
gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au
domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea
se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului
legal.
(4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului
la o altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat.
Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau
reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie școlii, în
limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din
circumscripţia şcolară a unităţii. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se
face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.
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CapitolulII Organizarea programului școlar
(1) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii
excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă
determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.
(2) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: a) la nivelul unor clase din
cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la
cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu
informarea inspectorului şcolar general;
(3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a
programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație
al unității de învățământ.
(4) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în școală
se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) În Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, cursurile se organizează în forma
de învăţământ cu frecvenţă, în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă și A Doua
Șansă;
(6) Învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă.
(7) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor
începe înainte de ora 8,00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14,00.
(8) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15
minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.
La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă
30 - 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.
(9) Pentru clasele din învăţământul gimnazial ora de curs este de 50 de minute, cu
o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o
pauză de 15 - 20 de minute.
(10) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații
excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.
(11) Durata şi structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum şi
organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului "A doua şansă" sunt
reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării.
Capitolul III Formațiunile de studiu
(1) În Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, formaţiunile de studiu cuprind
clase şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de
administraţie, conform prevederilor legale.
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(2) La înscrierea în învăţământul gimnazial se asigură, de regulă, continuitatea
studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de
învăţământ.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ constituie, de regulă, formaţiunile de
studiu astfel încât elevii să studieze aceleaşi limbi străine.
Titlul III Managementul unităţilor de învăţământ
(1) Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu este condusă de consiliul de
administraţie și de director.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se
consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul
didactic auxiliar, personalul nedidactic, reprezentantul organizaţiei sindicale
affiliate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor,
Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform
Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de
administraţie
(4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca
membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi
asociaţia de părinţi, nu pot desemna alţi reprezentanţi.
(5) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line,
prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
(6) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de
observator, reprezentantul organizaţiei sindicale reprezentative din unitatea de
învăţământ.
(7) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul
consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator.

Directorul
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
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(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii,
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local,
judeţean sau naţional.
(3) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele
atribuţii: a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează
conducerea executivă a acesteia; b) organizează întreaga activitate educaţională; c)
răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; d)
asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la
nivel naţional şi local; e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi
avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ; f) asigură aplicarea şi
respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; g) încheie parteneriate
cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; h) prezintă
anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este
prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa
comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo
unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice
locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe
site-ul unităţii de învățământ, în măsura în care există, în termen de maximum 30
de zile de la data începerii anului şcolar.
(4) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele
atribuţii: a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget
şi raportul de execuţie bugetară; b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al
unităţii de învăţământ; c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare,
cu respectarea prevederilor legale; d) răspunde de gestionarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ.
(5) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: a)
angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; c)
răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea
concursurilor pe post şi angajarea personalului; Anexa 11 e)aplică prevederile
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.
(6) Alte atribuţii ale directorului sunt: a) propune inspectoratului şcolar, spre
aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie; b)
coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ
şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie c) coordonează activitatea
de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru
educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea
datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); d)
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propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; e) stabileşte
componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie; f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare,
precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre
aprobare, consiliului de administraţie; g) numeşte, după consultarea consiliului
profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la
clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare; h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de
numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile
profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o
perioadă de timp, din motive obiective; i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul cadrelor didactice - de
regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective; j) emite, în
baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din
cadrul unităţii de învăţământ; k) coordonează comisia de întocmire a orarului
cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de
administraţie; l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul
activităţilor educative al unităţii de învăţământ; m) emite, în baza hotărârii
consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de funcţionare
ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale
elevilor din unitatea de învăţământ; n) elaborează instrumente interne de lucru,
utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care
se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de
administraţie; Anexa 12 o) asigură, prin responsabilul Comisiei pentru curriculum,
aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind
evaluarea rezultatelor școlare; p) controlează, cu sprijinul responsabilului Comisiei
pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore și
prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; q)
monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; r)
monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea
acestora în colectivul unităţii de învăţământ; s) consemnează zilnic în condica de
prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de la
programul de lucru; t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele
unităţii de învăţământ; u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de
ştampila unităţii de învăţământ; v) răspunde de arhivarea documentelor unității de
învățământ; w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea,
reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea
documentelor de evidenţă şcolară; x) aprobă procedura de acces în unitatea de
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învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv a reprezentanţilor massmediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de
monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în
unitatea de învăţământ; y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de
administraţie. z) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea
cursurilor la nivelul unor formațiuni de studiu-grupe/ clase sau la nivelul unității de
învățământ, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte
situații excepționale; aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul
tehnologiei și al internetului la nivelul unității de învățământ și stabilește în acord
cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora.
(7) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie,
potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi
contractele colective de muncă aplicabile. (6) Pentru realizarea atribuţiilor sale,
directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea
de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
(8) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către
un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia
imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie
abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale
(accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile
unui alt cadru didactic, În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite,
directorul emite decizii şi note de serviciu.
Titlul IV Personalul unităţilor de învăţământ
(1) În Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, personalul este format din personal
didactic de conducere, didactic de predare didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din
unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de
personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în
unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea
contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său
legal.
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(4) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală
demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor,
o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să
încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi
viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
(6) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse
corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau
colegii.
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la
siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a
activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare.
(8) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz,
instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale
drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
Personalul nedidactic
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de
administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de
patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de
îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de
patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte
activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ. (5) Administratorul de
patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului
administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de
învăţământ, în vederea asigurării securităţii preșcolarilor/elevilor/personalului din
unitate.
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Consiliul profesoral
(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere,
de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele
consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului
didactic de predare şi instruire practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să
participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde
îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului
profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an
şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului
profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere
disciplinară. (4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului
profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de
conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de
învăţământ. (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma
de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ,
precum şi pentru copii, elevi, părinţireprezentanţi legali. Modalitatea de vot se
stabileşte la începutul şedinţei. (6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin
decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului
profesoral. (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie
de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din
unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor,
ai autorităţilor Anexa 21 administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici
şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. (8) La sfârşitul fiecărei
şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă. (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al
consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare
pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ
semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila
unităţii de învăţământ. (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral
este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte,
programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi
îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de
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învăţământ. (11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii,
pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura
on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; b) alege, prin
vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare,
planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; d) dezbate şi
aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau
modificări ale acestora; e) aprobă raportul privind situaţia şcolară
semestrială şi anuală prezentat de fiecare învăţător/institutor/profesor pentru
învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după
încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; f) hotărăşte asupra
tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri,
potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul
didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; h)
validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul
unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi
calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul
primar; i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar
următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie j) validează
fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în
baza cărora se stabileşte calificativul anual; k) propune consiliului de
administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale
cadrelor didactice; l) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ; m) dezbate, la solicitarea ministerului, a
inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative
şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la
nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de
modificare sau de completare a acestora; n) dezbate probleme legate de
conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi
propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; o)
alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii; p) îndeplineşte, în limitele
legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte
atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă
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aplicabile; q) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de
învăţământ, conform legii.
Consiliul clasei
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial şi este
constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel
puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia celor din
învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin
vot secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului
gimnazial. Anexa 23
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori
este necesar, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor
şi ai elevilor.
(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte
situații excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin
mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferință.
Consiliul clasei are următoarele atribuţii: a) analizează semestrial progresul şcolar
şi comportamentul fiecărui elev; b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu
probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate
deosebite; c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei,
în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi
extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00,
respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic,
teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru învăţământul
primar; d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; e) participă la
întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului
diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; f)analizează abaterile
disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute
pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi
adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să
semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de
procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe
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fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare
pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este
însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate
pentru fiecare şedinţă.
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat
de către Anexa 24 consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice
aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează
şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii,
cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al
părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai
consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi
neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi
desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și
Cercetării privind educaţia formală şi nonformală.
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul
unităţii.
(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în
vigoare. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare are următoarele atribuţii: a) coordonează, monitorizează şi evaluează
activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ; b) avizează
planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale
clasei/grupei; c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor
educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu
planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul
şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor,
asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare
consiliului de administraţie; d) elaborează, propune şi implementează proiecte de
programe educative; e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care
corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin
consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi,
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acolo unde există; f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind
activitatea educativă şi rezultatele acesteia; g) diseminează informaţiile privind
activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; h) facilitează implicarea
consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a
partenerilor educaţionali în activităţile educative. i) elaborează tematici şi propune
forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanții legali pe teme
educative; j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative
nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; k) facilitează vizite de
studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de
parteneriat educaţional; l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Profesorii diriginți
(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ,
în baza hotărârii consiliului de administraţie.
(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților,
principiul continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui
nivel de învățământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau
suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de
învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
(4) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului
cadrului didactic.
(5) Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform
proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de
elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de
învăţământ.
(6) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt
obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel: a) în cadrul orelor din
aria curriculară consiliere și orientare; b) în afara orelor de curs, în situația în care
în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație,
dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor
desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională,
care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice.
Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului
unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.
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(7) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi
orientare profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: a) teme stabilite
în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi
orientare"; b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi
ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul
Educației și Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(8) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le
stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul
vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.
(9) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali,
profesorul diriginte stabilește, în acord cu acestia, lunar, o întâlnire pentru
prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale
sau comportamentale specifice ale acestora.În situații obiective cum ar fi:
calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri
se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de
videoconferință.
(10) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau
reprezentanții legali de la fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi
părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe siteul unitații de învățământ.
(11) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în
conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la
solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și
elevul.
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează: a) activitatea colectivului de elevi; b) activitatea
consiliului clasei; c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi
sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul; d) acţiuni de orientare şcolară şi
profesională pentru elevii clasei; e) activităţi educative şi de consiliere; f) activități
extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia,
inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;
2. monitorizează: a) situaţia la învăţătură a elevilor; b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; d)
comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare; e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea
acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu: a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor,
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pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate
aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; b)
cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a
elevilor clasei; c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor
activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu
elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi
dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru
soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul
de elevi; d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru
toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care
aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară; e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară; f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare
şi a actelor de studii ale elevilor clasei; g) persoana desemnată pentru gestionarea
SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi;
4. informează: a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; b) elevii şi
părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări
și examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi
parcursul şcolar al elevilor; c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia
şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore;
informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali,
precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; d) părinţii sau reprezentanții legali, în
cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris;
numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
fiecărei unităţi de învăţământ. e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor
la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare
sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. Art. 69 Profesorul diriginte
mai are şi următoarele atribuţii: a) completează catalogul clasei cu datele de
identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, prenume, număr matricol);
b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ; c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la
purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;
d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor
propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor
privind scăderea notei la purtare; e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de
Consiliul profesoral în conformitate cu prezentul Regulament și statutul elevului; f)
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încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetul de elev; g) realizează ierarhizarea elevilor la
sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; h) propune consiliului de
administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în
vigoare; i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi
monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; j) întocmeşte
calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; Dispoziţiile anterioare se
aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din învăţământul preşcolar şi
primar.
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: a) Comisia pentru curriculum; b)
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; c) Comisia de securitate şi sănătate în
muncă şi pentru situaţii de urgenţă; d) Comisia pentru controlul managerial intern;
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul
anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în
anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt
înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru
rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de
învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Elevii
Beneficiarii primari ai educației sunt elevii.
(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea
într-o unitate de învățământ.
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea
legislației în vigoare, a prezentului Regulament și a regulamentului de organizare
și funcționare al unității, ca urmare a solicitării scrise a părinților sau
reprezentanților
(3) Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
(4) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează
absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de
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oboseală sau de neadaptare şcolară, părinții sau reprezentanții legali pot depune la
unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în
anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la
cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a
solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.
(5) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin.
(6), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii sau reprezentanții legali privind
nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că
solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea nivelului
dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa
corespunzătoare nivelului din care s-a retras. (7) Calitatea de elev se exercită prin
frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul
fiecărei unităţi de învăţământ.
(8) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an
școlar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. (9) Prezenţa
elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(10) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(11) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a
prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(12) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz:
adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau
medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare
medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele
medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are
în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(13) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe
baza cererilor scrise ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale
elevului
major,
adresate
învăţătorului/institutorului/profesorului
pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de
motivare de către directorul unităţii de învățământ.
(14) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte,
pe tot parcursul anului şcolar.
(15) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (16) atrage declararea absenţelor ca
nemotivate.
18

(17) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor
justificative, conform prevederilor statutului elevului.
(18) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv
suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv
integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a
conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ
aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții
de nivel local, județean, regional, național și internațional.
(19) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care
participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel
local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a
profesorilor îndrumători/însoțitori.
Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de
regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi
formă de învăţământ, cu susținerea, după caz, a examenelor de diferență,
redobândind astfel calitatea de elev.
(20) Elevii vor purta zilnic uniforma școlară: cămașă/ bluză albă și pantalon negru
/albastru închis.
(21) Elevilor le va fi măsurata temperatura (care nu trebuie sa depașeasca 37°C), la
intrarea în unitatea de învațamant, de catre cadrul medical care va asigura asistența
medicală pe întreaga durată a desfașurarii activităților;
În situația în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că starea
sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățămant, cu
recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului
și conduitei de tratament;
(22) Participarea elevilor la activitățile de pregatire va fi decisă de părinții acestora
dupa evaluarea încadrarii in grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor
acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste
65 de ani).
Aceștia vor beneficia de o forma de pregatire alternativă (online sau prin
asigurarea de resurse educaționale);
(23) Parcursul elevilor prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățămant
se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat, respectand normele de
distantare fizica.
(24) Elevii vor purta masca de protecție pe toată durata activităților si își vor
igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.
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Părinții
(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai antepreşcolarului/ preşcolarului/ elevului
sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.
(2) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate
informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi
de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca
parteneri în relaţia familie - şcoală.
(4) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie
informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(5) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să
dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.
(6) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: a) a fost
solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; b) desfăşoară activităţi în
comun cu cadrele didactice; c) depune o cerere/alt document la secretariatul
unităţii de învăţământ; d) participă la întâlnirile programate cu educatorul
puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru
învăţământ
preşcolar/primar/profesorul diriginte; e) participă la acţiuni organizate de asociaţia
de părinţi.
(7) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al
părinţilor sau reprezentanților legali în unităţile de învăţământ. Anexa 60 Art. 160
Părinţii sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.
(8) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile
cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatorul puericultor/
educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/
primar/ profesorul diriginte. Părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului are
dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia
în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului,
părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de
învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(9) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală
nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se
adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Capitolul II Îndatoririle părinţilor sau reprezentanților legali
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(10) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a
asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri
pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(11) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în
perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare,
cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în
folosul comunităţii.
(12) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la
alin. (13) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la
sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(14) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de
învăţământ, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta
documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel
de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a
celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(15) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să
ia
legătura
cu
profesorul
pentru
învăţământul
preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de
comun acord. Prezenţa părintelui sau reprezentantului legal va fi consemnată în
caietul
educatorului
puericultor/
educatoarei/
învăţătorului/
institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului
diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(16) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile
bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(17) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului sau al elevului din
învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de
învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În
cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de
activitate, împuterniceşte o altă persoană.
(18) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar,
gimnazial şi ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea
elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.
(19) Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea
şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte
prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
(20) Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/ preşcolarului sau al
elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susține pe acesta în
activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin
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intermediul tehnologiei și al internetului și de a colabora cu personalul unității de
învățământ pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități.
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a
copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.
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