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Avizat,
Director prof. Vescan Stanca
An școlar 2018-2019

Extras Regulament intern
Art.1. Prevederile prezentului regulament se aplică personalului didactic de predare şi instruire
practică, didactic auxiliar şi de conducere, personalului nedidactic, elevilor, părinţilor, precum
şi celorlalte categorii de personal angajat al şcolii sau colaboratorilor şcolii noastre.
Art.9. Activităţile în şcoală se desfăşoară în zilele lucrătoare începând cu ora 7.00 şi se termină
cu ultima oră de curs, ora 19.
Art.12. Ieşirea elevilor din şcoală este permisă numai după încheierea programului zilnic, cu
excepția elevilor care au peste 18 ani, care isi asuma absența de la cursuri .
În situaţii excepționale , elevii pot ieşi cu BILET DE IEȘIRE, semnat de: profesorul diriginte
sau profesorul de serviciu și unul dintre directori.
Părăsirea şcolii în timpul programului în alte circumstanţe , constituie abatere dișciplinară şi se
sancţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Pentru cumpararea unor produse alimentare pentru mai mulți elevi dintr-o clasă se pot desemna
1 sau 2 elevi din clasa respectivă care sa aibă permisiunea de a ieși să cumpere produse
alimentare .
Art.13. Directorul școlii va desemna echipe mixte , formate din profesori din Consiliul de
Administrație sau Consiliul Profesoral, care vor verifica consemnarea absențelor în catalog,
pentru elevii care lipsesc . Neconsemnarea absențelor în catalog de către profesorul de la clasă
implică obligația scrisă a unei note explicative, pentru această situație .
Art. 23. Personalul din învățământ răspunde dișciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a
îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea
normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului
unității/instituției .
Art.25. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt elevii:
 învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari (elevi, familie şi comunitatea
locală);
 toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor.
Art.26. Dobândirea calităţii de elev se va face pe baza reglementărilor M.E.N.
DREPTURILE ELEVILOR
Art.27. Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc
toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.
 Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
 Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
 Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă
şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea
de învăţământ.
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 Drepturi educaţionale ( vezi Statutul elevilor )
 Drepturi de asociere şi de exprimare ( vezi Statutul elevilor )
Art.29. În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise
elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, pot acţiona, astfel:
 elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită oral cadrului
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau
a susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare;
 în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal pot solicita în scris
conducerii unităţii de învăţământ reevaluarea lucrării scrise; nu se poate solicita
reevaluarea probelor orale sau practice;
OBLIGAȚIILE ELEVILOR
Art.30. Elevii au obligaţia să frecventeze orele de curs şi să participe la toate activităţile
organizate în şcoală:
 elevii întârziați vor fi primiţi la orele de curs cu consemnarea absenței în catalog, ulterior
motivată de profesorul de la clasă;
 întârzierile repetate și nejustificate reprezintă abatere și se sancționează cu scaderea
notei la purtare ;
 motivarea întârzierilor va fi făcută în conformitate cu prevederile unei proceduri
operaționale interne;
Art.32. Elevii sunt obligaţi să aibă asupra lor carnetul de elev şi să aibă o ţinută decentă,
astfel:
 in vestimentație să predomine culorile – albastru, negru, alb, galben .
 băieţii să poarte părul îngrijit iar ținuta să fie compusă din pantaloni negri sau nuanțe
de albastru, cămașă, pulover, tricou tip polo;
 fetele să poarte fuste decente, bluza să acopere talia, machiajul să fie discret, să evite
coafurile extravagante, să poarte unghiile îngrijite, tocuri de înălțime potrivită; În cazul
purtării pantalonilor tip colanți bluza va fi până la jumătatea coapsei .
 nu se permite purtarea în şcoală a pantalonilor scurţi (în afara orelor de educaţie fizică),
maieuri sau şlapi.
Art.35. Accesul elevilor în şcoală este permis prin locurile şi la orele stabilite de conducerea
şcolii:
 Între orele 7.00 – 8.00 dimineața;
 Întrarea și ieșirea din școală este monitorizată de către portar și un profesor de serviciu
Art.36. Elevii au următoarele îndatoriri:
 de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
 de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută
vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate
cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ
preuniversitar; ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate
reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii;
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 de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate
în lucrările elaborate;
 de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire
originale;
 de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de
învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
 de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune
în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;
 de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare
la care au acces;
 de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
 de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia
lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei
individuale;
 de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice
pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
 de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul
anului şcolar;
 de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi
şi personalul unităţii de învăţământ;
 de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere
şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
 de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din
mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
 de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile
de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele
de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele
de protecţie a mediului;
 de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în
funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu
pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
Art.37. Elevilor le este interzis:
 să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi
matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să
deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
 să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională
a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei
persoane;

Str. Emil Isac Nr. 19
Tel. 0264-592081
Fax.0264-592336
E-mail: colegiuleconomic_ipop@yahoo.com

 să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 să sară gardul din spatele școlii
 să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise,
ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
 să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de
arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele
asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea
lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ;
 elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranta personală
sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile
legale;
 să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau
pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
 să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al
concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic,
în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
 să filmeze sau să înregistreze in sala de clasă sau in incinta școlii, doar cu acordul
cadrului didactic.
 să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
 să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să
manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ;
 să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în
afara ei;
 să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu
excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
 să utilizeze un limbaj trivial sau invectiv în perimetrul şcolar;
 să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii
şi al diriginţilor.
Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
 observaţie individuală;
 mustrare scrisă;
 retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a
bursei profesionale;
 mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 preavizul de exmatriculare;
 exmatriculare.
Art.48. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
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Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte 1 punct.

Toate abaterile dișciplinare ale elevilor vor fi consemnate in Registrul pentru abateri, de către
profesorul care le constată și vor fi contrasemnate de profesorul diriginte, care va aplica
sancțiunea corespunzătoare .
Art.49. Anularea sancţiunii
După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul clasei se poate
reîntruni; dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune , cu excepția scăderea notei la purtare
pentru absențe, da dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8
săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind
scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
Anularea, în condiţiile stabilite la alin. anterior, a scăderii notei la purtare se aprobă de către
entitatea care a hotărât sancţiunea.
Art.50. Contestarea
Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se adresează de către elev sau, după caz, de
către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
Prezentul extras este parte integrantă a Regulamentului intern al Colegiului
Economic “Iulian Pop “ Cluj- Napoca si este obligatoriu pentru conducerea unității de
învățămînt, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, personal
contractant pentru prestări servicii, elevi și părinți .

