ŞCOALA ION SIMIONESCU IAŞI
Str. Calea Galata, Nr. 4, Iaşi

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
SECŢIUNEA ELEVI
A. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea și funcţionarea
colectivelor de elevi din Şcoala ,,Ion Simionescu” şi este elaborat în conformitate cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale din 2011 și a legilor în vigoare. Regulamentul de ordine
interioara a fost stabilite în comun acord cu :
 Consiliul Profesoral al Şcolii ,,Ion Simionescu”;
 Comitetul Reprezentativ al Părinţilor;
 Consiliul elevilor.
Art. 2 Regulamentul de ordine interioara intră în vigoare din data de 12.09.2011, fapt ce-i
confer un caracter obligatoriu pentru toţi elevii. Atât elevii cât și părinţii vor lua la cunostinţă,
sub semnătură proprie, despre obligativitatea respectării normelor cuprinse în regulament
(necunoaşterea conţinutului nu poate fi invocată drept scuză nici de către elev, nici de către
părinte) și respectiv încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE,
conform R.O.F.U.I.P.
Art. 3 Acest regulament se aplică în incinta şcolii și în spaţiile anexe (curtea, aleile de acces)
și poate fi completat sau modificat, dacă situaţia o impune, dar numai cu acordul Consiliului
Profesoral.
Art. 4 Regulamentul de ordine interioară oferă cadrul organizatoric de exercitare a
dreptului la învăţătură al elevilor, garantat de Constituţie și Legea Educaţiei Naţionale și
mandatează cadrele didactice și conducerea de a efectua procesul de învăţământ în condiţii
optime.
Art. 5 Ordinea și disciplina în școală se asigură de conducerea şcolii, profesorul de serviciu
si personalul didactic aflat în școală cu sprijinul elevilor de serviciu.
Art. 6 În incinta Şcolii ,,Ion Simionescu”sunt interzise:
a) desfășurarea activităţilor cu caracter politic;
b) comportamente imorale și ilegale, cum ar fi: tâlhăria, portul şi utilizarea unor obiecte
periculoase, jocurile de noroc, agresiunile fizice și psihice, traficul cu substanţe interzise,
discriminarea rasială, etnică, culturală, injuriile şi expresiile jignitoare;
c) introducerea în școală a oricărui tip de armă - letală sau neletală;
d) folosirea oricărui obiect pe post de armă.
B. PROGRAMUL ŞI ORARUL ŞCOLII
Art. 7. Activitatea școlară începe în fiecare zi (luni – vineri) după cum urmează:
 Clasele gimnaziale între orele 8 – 14 ;
 Clasele I- IV între orele 8-11,30 (schimbul I) şi 12-15,30 (schimbul II)
Art. 8. Durata orei de curs este de 50 de minute pentru clasele V - VIII și 45 minute pentru
clasele I - IV.
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Art. 9. Zilnic vor exista 2 elevi de serviciu. Planificarea serviciului pe școală a elevilor este
efectuată de conducerea şi secretariatul școlii, iar profesorii diriginţi și profesorii de serviciu
răspund de corectitudinea și modul de îndeplinire a sarcinilor acestora.
C. STATUTUL ELEVILOR – CONSTITUIREA CLASELOR
Art. 10 a) Dobândirea calităţii de elev se face pe baza metodologiei M.E.C.T.S.;
Art. 11 Efectivele claselor sunt stabilite pe baza normelor elaborate de Ministerul Educaţiei,
conform cu planul de școlarizare aprobat;
Art. 12. Clasele se constituie la începutul primului an de studiu în funcţie de:
 limbile moderne studiate;
 opţiunile elevilor;
 performantele anterioare ale elevilor;
 criteriile stabilite de Consiliul de Administraţie al Şcolii ,,Ion Simionescu”
D. DREPTURILE ELEVILOR
Art. 13 În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale elevii beneficiază de următoarele
gratuităţi:
a) învăţământ de stat scutit de taxe;
b) utilizarea bazei materiale și didactice;
c) asistenţă medicală;
d) gratuitatea manualelor
Art. 14 în semestrul II al fiecărui an școlar elevii au dreptul să aleagă cursurile opţionale
prezente în Oferta Educaţională a Şcolii Ion Simionescu.
Art. 15 Elevii studioși pot beneficia de premii bănești sau în obiecte oferite de Asociaţia Ion
Simionescu.
Art. 16 Statul sprijină material cu burse sociale pe elevii ai căror părinţi au posibilităţi materiale
limitate. Solicitările se adresează în scris directorului şcolii, se analizează și se rezolvă de cărte o
comisie pe baza metodologiei MECTS.
Art. 17 (1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în
asociaţii științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcţionează pe
baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care
sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice,
pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului.
Aprobarea pentru desfășurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise,
oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor și a bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăsoară în unitatea de învăţământ de stat și
particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda
sau interzice desfășurarea acestor activităţi.
Art. 18 Elevii au dreptul de a fi reprezentaţi de un coleg în Consiliul de Administraţie al şcolii.
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Art. 19 În Şcoala Ion Simionescu este garantată libertatea elevilor de a redacta și difuza
reviste/publicaţii școlare proprii.
În cazul în care aceste publicaţii conţin elemente care afectează ordinea publică, sănătatea,
moralitatea, nu respectă drepturile și libertăţile cetăţenesti sau Regulamentul de Ordine
Interioară, directorul va suspenda editarea și difuzarea lor.
Art. 20 În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, elevii care obţin rezultate remarcabile la
învăţătură pot primi următoarele recompense:
a) evidenţierea făcută de diriginte în faţa clasei sau de director în faţa scolii și a Consiliului
Profesoral;
b) acordarea de premii, diplome etc.;
c) acordarea de recompense materiale de către şcoală sau sponsori;
d) trimiterea în excursii sau tabere de odihnă;
e) acordarea premiilor se realizează la sfârşitul anului şcolar pentru şeful de promoţie şi
ocazional pentru elevii care se califică la olimpiadele/concursurile naţional;
Acordarea premiilor se face din fondul scolii (din fondul comitetului de părinţi) sau cu ajutorul
sponsorilor.
Art. 20 Liderii elevilor de la fiecare clasă constituie Consiliul Elevilor. Consiliul elevilor îsi
desemnează un reprezentant în Consiliul de Administraţie.
Art.21 Elevii Şcolii Ion Simionescu au dreptul de asociere în cercuri, formaţii artistice și
sportive. Acestea se organizează și funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul
scolii.
Art.22 Elevii Şcolii Ion Simionescu au dreptul să organizeze reuniuni, activităţi sportive și
tematice, sub directa coordonare și îndrumare a dirigintelui/ învăţătorului, numai cu aprobarea
directorului, la cererea grupului de iniţiativă.
Organizarea și desfășurarea acestor activităţi educative presupune respectarea tuturor normelor
de prevenire a accidentelor, norme PCI și PM.
E. OBIGAŢIILE ELEVILOR
Art. 23 Elevii sunt datori să cunoască și să respecte : legile ţării, regulamentul de ordine
interioară, normele de protecţie civilă și a mediului, reguli privitoare la apărarea sănătăţii publice
și personale, tehnica securităţii muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, reguli de circulaţie
rutieră, deoarece necunoașterea legilor nu poate fi invocată de nimeni în apărarea sa.
Art. 24 Elevii au obligaţia de a se comporta civilizat în școală și în societate, făcând dovada
respectului faţă de cei din jur, prin atitudine, gestică, limbaj decent, fără manifestări violente sau
scandaloase.
Art. 25 Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile liceului și să participe, în măsura
posibilităţilor la acţiunile stabilite de scoală. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului
didactic sunt consideraţi absenţi la ora respectivă. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot
cere permisiunea profesorului să asiste la oră.
Părăsirea spaţiilor de învăţământ în timpul orelor se face numai cu aprobarea cadrului didactic.
Motivarea absenţelor în cazul îmbolnăvirilor se efectuează pe baza următoarelor acte:
- adeverinţă eliberată de medicul familiei și avizată de medicul cabinetului școlar;
- certificat medical eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost
internat;
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cererea părinţilor, pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăși 7 zile pe semestru;
pentru elevii participanţi la olimpiadele școlare sau pentru sportivii de performanţă,
directorul poate aproba motivarea absenţelor, cu condiţia recuperării materiei, în vederea
încheierii situaţiei școlare.
Art. 26 Elevii sunt obligaţi să păstreze baza materială și didactică a liceului. Pagubele materiale
produse în sălile de clasa, laboratoare, cabinete, holuri, grupuri sanitare, săli de sport, vor fi
suportate de vinovaţi. În cazul în care vinovaţii nu se cunosc, iar colegii nu vor să-i deconspire,
răspunderea revine, în mod solidar, tuturor elevilor prezenţi în acel loc, la momentul respectiv.
Art. 27 Elevii au obligaţia să aibă o ţinută vestimentară decentă și adecvată vârstei, sexului și
statutului social de elev.
Nu sunt admise: extravaganţele vestimentare, machiajul ostentativ, lanţuri metalice, podoabe
ieșite din comun, tunsori și pieptănături necorespunzătoare.
Art. 28 Elevii nu au voie să introducă în incinta şcolii arme de orice fel, artificii, pocnitori
spray-uri paralizante și iritante, substanţe stupefiante, droguri, alcool, obiecte cu conţinut obscen,
afise sau publicaţii care instigă vizând ordinea de drept a statului sau aparţinând unor grupuri sau
secte religioase ilegale.
Este interzis accesul în școală cu: animale, insecte vii, aparate audio-video, pagere, telefoane
mobile, patine cu rotile, skateboard-uri sau mingi.
Art.29 Este interzis elevilor:
- să distrugă documente școlare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc. ) sau să
intervină pentru a-si motiva absenţele sau a-si adăuga note;
- să organizeze și să participe la acţiuni de protest care afectează desfășurarea activităţi de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri;
- să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în interiorul
şcolii.
Art. 30 Elevii Şcolii Ion Simionescu au obligaţia să se legitimeze la intrarea în clădire ori de câte
ori li se solicită. Ei trebuie să prezinte conducerii (profesorului de serviciu/elevului de
serviciu/portarului) carnetul de note/legitimaţia (cu poze)/ecusonul. Elevii trebuie să prezinte
profesorilor, la solicitarea acestora, carnetul de note.
Art. 31 Elevii sunt obligaţi să părăsească incinta scolii după terminarea orelor. Toate activităţile
extrașcolare se vor desfășura conform programului de activităţi stabilit de Consiliul elevilor și
numai în conformitate cu articolul 19.
Art. 32 Elevii Şcolii Ion Simionescu au obligaţia să asigure serviciul pe scoală, sub directa
îndrumare și conducere a profesorului de serviciu
- programul elevilor de serviciu va fi :– 7,30 – 14
- elevii de serviciu sunt scutiţi de ore în ziua în care sunt planificaţi;
- elevii de serviciu vor participa împreună cu profesorul de serviciu la buna desfă șurare la
procesul instructiv - educativ:
- vor folosi soneria scolii şi clopoţelul pentru a anunţa începutul și sfârșitul fiecărei ore;
- vor supraveghea culoarele scolii și vor anunţa profesorul de serviciu în cazul în care au
probleme deosebite;
- vor limita accesul persoanelor străine în cancelarie și în spaţiile care conţine documente
școlare;
-
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- vor anunţa profesorul de serviciu în cazul în care vor apărea persoane străine în clădirea scolii;
Art. 33 Elevii Şcolii Ion Simionescu au obligaţia să păstreze ordinea și curăţenia în sălile de
clasă, pe coridoare și în grupuri sanitare și să asigure igienizarea acestora la sfârșitul anului
școlar.
F. SANCŢIUNI
Art. 36 Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte;
- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului școlar sau de medicul de familie și avizată de
medicul școlar;
- adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost
internat în spital, avizată de medicul școlar;
- cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ
și aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei.
Art. 38 Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative. În
cazul elevilor care lipsesc mai mult de 7 zile, părintele/tutorele legal au obligaţia de a prezenta
personal dirigintelui, actele justificative pentru absenţele copilului lor.
Actele se vor prezenta în termen de maxim 7 zile. Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de
regula, declararea absenţelor ca nemotivate.
Art. 39 Elevii care perturbă în mod repetat orele de curs vor fi puși în discuţia Consiliului
Profesoral pentru scăderea notei la purtare.
Art. 40 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, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.41 Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele școlare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei si/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași școală;
f) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ reprezentantului legal.
Sancţionarea elevilor se va face conform Regulamentului de Organizare și Funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art. 42 Elevii şcolii nu au voie să fumeze în incinta şcolii sau în vecinătatea acesteia .
Contravenienţii vor fi amendaţi de COMPARTIMENTUL CONTABILITATE şi vor avea nota
scăzută la purtare.
Toate sancţiunile prevăzute vor fi comunicate părinţilor în termen de 5 zile de la luarea deciziei
de sancţionare.
Art. 43 Pentru prejudicii materiale, respectiv deteriorarea bunurilor, vor fi trași la răspundere
elevii vinovaţi împreună cu ocrotitorii lor legali, care sunt obligaţi la plata despăgubirilor pentru
bunurile distruse. Elevilor vinovaţi li se va scădea nota la purtare.
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