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EXTRAS REGULAMENT INTERN
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COLEGIULUI ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU
Secţiunea 6
CONSILIUL CLASEI
Art. 38.




Se constituie la nivelul Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău Consiliile pe clasă în funcţie de planul de
învăţământ aprobat anual de MECS.
Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care
predă la clasa respectivă, din liderul elevilor clasei respective şi reprezentantul părinţilor.
Dirigintele poate propune la prima întâlnire cu profesorii clasei şi alte competenţe decât cele prevăzute în
Regulamentul Şcolar aprobat prin ordin al MECS 2015.
V. ELEVII

Art. 73. Elevii se bucură de toate drepturile legale. Activităţile organizate în şcoală nu pot leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
Art. 74. Drepturile elevilor sunt:
1. Elevii au dreptul sa fie evidenţiaţi, sa primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile
şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară: bunuri materiale, diplome, cupe, tabere
naţionale şi recompense financiare.
2. Liderii elevilor de la fiecare clasă se constituie în Consiliul elevilor ce funcţionează pe baza unui regulament
propriu.
3. Consiliul elevilor pe şcoala desemnează un reprezentant in Consiliul de administraţie; elevul desemnat va avea
media generală de cel puţin 8,50 şi media 10 la purtare în anul şcolar precedent.
4. Consiliul elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă.
5. Elevii se pot asocia în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, civice sau sportive care se organizează şi
funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.
Art. 75. Elevii au următoarele îndatoriri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Să poarte în fiecare zi uniforma şcolară, semn distinctiv al unităţii şcolare. Nu se permite accesul în şcoala decât
în ţinuta şcolară.
Să îndeplinească conştiincios sarcinile de serviciu (pe clasă, pe şcoală).
Să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinete, sala de sport etc. numai sub supravegherea unui cadru
didactic, instructor sau personal auxiliar de specialitate.
Să aibă la orele de curs caiete şi rechizite.
Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte la cererea personalului administrativ şi a cadrelor didactice
(profesori de serviciu) la intrarea în liceu.
Să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, contabilitate, biblioteca, numai în orele de program
afişate.

Art. 77. Elevilor li se interzice:
1. Să părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea
profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu, care-l învoieşte pe propria răspundere. În situaţia în care
elevul nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa.
2. Să aducă biciclete, motorete, maşini, skateboard-uri, jocuri electronice, cărţi de joc, animale.
3. Să aducă aparatură electronica în afara activităţilor organizate.
4. Să folosească limbaj şi gesturi vulgare.
5. Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristică grupurilor cu manifestări
antisociale.
6. Să fure sau să îşi însuşească obiecte sau bani care nu le aparţin.
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7.
8.
Art. 78.
a)

Să deterioreze manualele şcolare primite gratuit (elevii claselor IX-X) întrucât sunt obligaţi sa le restituie în stare
bună la sfârşitul anului şcolar.
Să utilizeze toaletele sexului opus.

Pentru motivarea absenţelor adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa
medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Motivarea absenţelor se face după
consultarea părinţilor. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul
în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare cu un punct.
b)
Pentru elevii sportivi de performanţă care participă la acţiuni la nivel judeţean, naţional, organizate în timpul
semestrelor şcolare, directorul liceului poate motiva aprobarea absenţelor până la 30 de zile anual, cu
condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare.
c)
Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi
scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al conducerii, în conformitate cu un program aprobat de
director. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.
d)
Elevii de la aliniatele b) şi c) nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri.
Art. 79. Elevi – sancţiuni
Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor
săvârşite, după cum urmează:
a) observaţie şi mustrare individuală pentru:
perturbarea orelor de curs ;
ţinută neregulamentară ;
manifestări zgomotoase în săli de clasă, holuri, gesturi brutale asupra mobilierului.
b) mustrarea în faţa Consiliului clasei pentru:
- folosirea unui limbaj trivial în relaţiile cu colegii.
c) mustrarea scrisă înmânată părinţilor pentru:
- lovirea si distrugerea tablelor de scris, mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor din laboratoare ;
- degradarea instalaţiilor electrice (comutatoare, prize, lămpi), hidranţilor;
- fumatul în incinta şcolii.
d) retragerea temporară a bursei pentru:
manifestări agresive fată de colegi şi profesori;
număr mare de absenţe nemotivate.
e) eliminarea din scoală pe o perioadă de 3 zile pentru:
- deteriorarea gravă a bunurilor şcolii ;
- manifestări agresive faţă de colegi ;
- jigniri aduse cadrelor didactice, părăsirea clasei fără aprobarea profesorului ;
- limbaj trivial faţă de personalul didactic şi nedidactic ;
- prezentarea adeverinţelor medicale false.
f) pierderea definitivă a bursei pentru:
- jigniri aduse personalului didactic şi nedidactic ;
- abateri repetate de la disciplina şcolară.
g) mutarea disciplinară la altă clasă paralelă pentru:
- practicarea jocurilor de noroc ;
- abateri repetate de la disciplina şcolară ;
h) exmatricularea din scoală cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi sau în altă scoală pentru:
- depăşirea numărului de 40 absenţe nemotivate ;
- săvârşirea unor fapte care contravin normelor de conduită moral civică ;
- consumul de băuturi alcoolice, droguri, prezenta la orele de curs în stare de ebrietate ;
- jigniri grave aduse profesorilor ;
- abateri repetate de la disciplina şcolară.
i) exmatricularea, fără drept de reînscriere, din toate unităţile învăţământului de stat :
- trafic de droguri în perimetrul şcolii ;
- manifestări agresive fată de cadrele didactice ;
- alte fapte grave ce contravin legilor ţării.
Măsuri cu rol coercitiv, necesare asigurării unui climat optim pentru desfășurarea activităţilor şcolare.


ELEVII VOR VENI LA ŞCOALĂ ÎN ŢINUTĂ DECENTĂ!

BĂIEŢI:
Ţinuta obligatorie: sacou și vestă personalizate de către instituția școlară, cravată și cămașă albă.
Este interzisă purtarea de pantaloni scurţi, la orele de curs/examene.
Este interzisă purtarea de cercei.
Este interzis părul vopsit strident sau tunsoarea în stiluri neconvenţionale.
Este interzisă purtarea de papuci de plajă,la orele de curs/examene.
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Pe hainele purtate la orele de curs/examene să nu existe desene sau inscripţii nepotrivite cu mediului şcolar.
FETE:
Ţinuta obligatorie: sacou şi vestă personalizate de către instituţia şcolară, cravată şi camaşă albă.
Bluzele să acopere mijlocul corpului.
Decolteul să fie decent.
Machiaj decent, natural, potrivit vârstei şi calităţii de elevă.


ESTE INTERZIS ELEVILOR SĂ UTILIZEZE TELEFONUL MOBIL ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS, (NICI
PENTRU CALCULE, NICI CA CEAS)
ABATERI

Intârziere la oră

PRIMA DATĂ

Absenţă nemotivată la ore
Copiat

Implicarea în conflicte verbale
violente, bătaie

Fumat, consumarea de băuturi
alcoolice

Deţinerea, consumarea, traficarea
drogurilor sau a plantelor
etnobotanice cu efect halucinogen
Practicarea diverselor jocuri de
noroc (jocul de cărţi, table, zaruri,
etc)

Prezentarea la cursuri în stare de
ebrietate

DE MAI MULTE ORI
Absenţă în catalog
Scăderea notei la purtare cu 1 punct
pentru fiecare 10 absenţe nejustificate
printr-un document medical

Avertisment verbal

-în cazul unei teme: refacerea temei
-în cazul unui test: penalizare cu nota 1
- Discuţie cu elevul şi părinţii acestuia**
- Scăderea notei la purtare în funcţie de
gravitatea faptei, mergând până la
exmatriculare în cazul elevilor din clasele XI –
XII sau transfer disciplinar la o clasa paralela
în cazul elevilor claselor IX-X
- Discuţie cu părinţii elevului;
- Măsură pecuniară – 25 RON (LEI)

Pentru elevii claselor IX-X: cinci puncte
scăzute la purtare;
- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare
fără drept de înscriere în aceeaşi şcoală
- anunţarea organelor abilitate
Măsură pecuniară – 25 RON(LEI) şi
confiscarea obiectului
Sancţiunile sunt însoţite de scăderea notei la
purtare
Pentru elevii claselor IX -X: cinci puncte
scăzute la purtare
Pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare
fără drept de înscriere în aceeaşi şcoală
Anunţarea organelor abilitate

Introducerea în perimetrul unităţii de
învăţământ, a oricăror tipuri de arme
sau alte instrumente, precum
muniţie, petarde, pocnitori, etc.,
Nota 4 la purtare, anunţarea organelor de
care, prin acţiunea lor, pot afecta
ordine
integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului
unităţii de
învăţământ
Modificarea setărilor calculatoarelor
Mustrare în faţa clasei (însoţită de scăderea
şi/sau instalarea de soft, utilizarea
notei la purtare cu un punct) + măsură
de medii de stocare externe (CD,
pecuniară 50 RON (LEI)
Memory Stick etc.) fără permisiunea
profesorului
Frecventarea barurilor în timpul
Discuţie cu elevul şi părinţii acestuia
programului de şcoală
Informarea în scris a părinților
-Discuţie cu elevul şi părinţii acestuia **
Distrugerea bunurilor şcolii
-Plata pagubelor
- Sancţiunea este însoţită de scăderea notei
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Acordarea notei 1 la fiecare încercare.
Scăderea notei la purtare în funcţie de
gravitatea faptei, mergând până la
exmatriculare în cazul elevilor din
clasele XI – XII sau transfer disciplinar
la o clasa paralela în cazul elevilor
claselor IX-X
A doua abatere: 50 RON(LEI) sau 25
RON(LEI), măsură pecuniară şi
muncă în folosul şcolii
A treia abatere: măsură pecuniară –
100 RON(LEI)

Pentru elevii claselor IX-X: cinci
puncte scăzute la purtare;
- anunţarea organelor abilitate

Până la trei puncte scăzute la purtare

Pentru elevii claselor IX -X: cinci
puncte scăzute la purtare
Anunţarea organelor abilitate

Nota 4 la purtare, anunţarea organelor
de ordine

trei puncte la purtare + măsură
pecuniară50 RON(LEI). Elevii vor plăti
reparaţiile în caz de deteriorare.
Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
-Plata pagubelor
-Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
sau eliminare 3-5 zile*

la purtare
-Discutarea cu elevul şi părinţii acestuia;
Refuz de a se supune instrucţiunilor
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
personalului şcolii
purtare
Deranjarea orelor de curs
ŢInuta vestimentară nepotrivită,
lipsa uniformei

Observaţie individuală, anunţarea părinţilor
-Discutarea cu elevul şi părinţii acestuia;

Trei puncte la purtare
Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Aducerea şi difuzarea, în unitatea de
învăţământ, a unor materiale care, Mustrare scrisă si trei puncte scăzute la
Mustrare scrisă si trei puncte scăzute
prin conţinutul lor, atentează la
purtare
la purtare
independenţa, suveranitatea şi
Toate materialele vor fi confiscate şi se va
Toate materialele vor fi confiscate şi
integritatea naţională a ţării, care
dispune distrugerea lor
se va dispune distrugerea lor
cultivă violenţa şi intoleranţa
trei puncte scăzute la purtare
trei puncte scăzute la purtare
Posesia şi difuzarea de materiale cu
Toate materialele vor fi confiscate şi se va
Toate materialele vor fi confiscate şi
caracter obscen sau pornografic
dispune distrugerea lor
se va dispune distrugerea lor
*Pe perioada eliminării, elevul are obligaţia de a fi prezent în biblioteca colegiului.
**Discutarea cazului se va face in Comisia de disciplină.
Monitorizarea aplicării acestui regulament va fi realizată de întreg personalul didactic
Art. 80. Elevii interni sunt elevii cazaţi în internatul şcolii care au domiciliul în afara localităţii în care este situată şcoală.
a) Consiliul de administraţie al şcolii împreună cu pedagogii/supraveghetorii stabilesc la începutul anului şcolar
programul de activitate al elevilor interni. Activitatea elevilor interni cuprinde pregătirea lecţiilor, activitatea
igienico-sanitară şi culturală. La întocmirea orarului zilnic se ţine cont de orarul şcolii urmărindu-se asigurarea
zilnică a 8-10 ore de somn pentru elevi.
b) Comitetul de internat răspunde de condiţiile de viaţă şi de studiu, folosirea raţională a bazei materiale a
internatului şi asigurarea ordinii, disciplinei, curăţeniei.
c) Întreaga activitate din internat se analizează în adunarea generală a elevilor. Adunarea generală se convoacă la
începutul anului şcolar cu prilejul alegerilor precum şi atunci când se dezbat probleme deosebite. La începutul
anului şcolar, elevii primesc în folosinţă camera cu întregul inventar şi lenjeria de pat pe baza unui procesverbal.
d) Elevii interni trebuie să respecte Regulamentul intern al COLEGIULUI ECONOMIC “ION GHICA” BACĂU
precum şi regulile specifice internatului şcolii, conform precizărilor următoare:

Să respecte programul de activitate zilnică stabilit ;

Să efectueze serviciul în internat si cantină conform planificării ;

Să aibă o ţinută corespunzătoare ;

Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile
electrice si sanitare puse la dispoziţie ;

Să efectueze zilnic curăţenia în camerele de locuit ;

La plecarea în vacanţă, să realizeze curăţenia generală şi să restituie în totalitate şi în stare
corespunzătoare toate bunurile primite ;

Să predea lenjeria la spălat şi s-o preia la datele stabilite ;

Să informeze pedagogii în legătură cu orice plecare din internat în afara programului ;

Să se aboneze la cantina şcolii. Să achite la timp valoarea meselor servite la cantină.

Să consume raţional energia electrică, apa, materialele de întreţinere.
e)

Elevilor interni li se interzice:

Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat ;

Pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere ;

Consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, fumatul, practicarea jocurilor de noroc ;

Lipirea de fotografii sau decupaje obscene pe pereţi ;

Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie ;

Aruncarea în jurul internatului a ambalajelor şi resturilor menajere ;

Elevii răspund material şi disciplinar pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din camere şi din
încăperile de uz comun ale internatului ;

f)

Stabilirea pagubelor se face de către comitetul de internat, împreună cu pedagogul şcolar şi
administratorul, încheindu-se un proces-verbal în care se va menţiona bunul dispărut sau degradat, valoarea de
recuperat şi elevul vinovat.
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VI. ASIGURAREA SECURITĂŢII ÎN ŞCOALĂ
Art. 82. Elevul de serviciu are următoarele responsabilităţi:
a) Programul elevului de serviciu este:
Schimbul I: 7,30-14,00
Schimbul II: 14,00-20,00
b) Elevii de serviciu pe şcoală poartă ecuson
c) Ei sunt scutiţi de prezenţa la ore şi alte activităţi cu elevii în ziua efectuării serviciului.
d) Atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală sunt următoarele:

se prezintă la şcoală cu ½ oră înaintea începerii cursurilor ;

va respecta cu stricteţe programul ;

este subordonat profesorului de serviciu pe şcoală şi va ţine permanent legătura cu acesta, pentru orice
problemă ;

nu va permite intrarea în şcoală a persoanelor străine, decât cu acordul conducerii sau a profesorului de
serviciu ;

supraveghează starea de curăţenie şi ordine în sectorul care ia fost repartizat, atrage atenţia elevilor care nu
păstrează curăţenia, aleargă pe scări sau culoare, ţipă sau comit alte fapte nepermise de Regulamentul şcolar
sau Regulamentul Intern;

anunţă profesorul de serviciu pe şcoală despre orice nereguli constatate ;

în caz de urgenţă, apelează la ajutorul oricărui angajat al unităţii şcolare, anunţă directorul de serviciu.
e) Încălcarea prevederilor se va sancţiona conform Regulamentului şcolar şi a Regulamentului Intern.
Art. 83. Măsuri suplimentare de securitate şi protecţie în şcoală
a) Accesul elevilor în şcoală se va face prin intrarea laterală din Bulevardul Unirii.
b) Intrarea în curtea şcolii se va face pe baza ecusonului personalizat, a elementelor distinctive ale colegiului: „insigna”,
uniforma şcolară.
c) Se interzice accesul elevilor în şcoală în timpul orelor.
d) Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri la ore).
e) În incinta şcolii este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice, drogurilor şi seminţelor, conform legii.
f) Este interzisă ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită).
g) După amiaza, accesul în şcoală se va face doar prin intrarea laterală din Bulevardul Unirii (elevi, profesori,
persoane străine).
h) În cazuri excepţionale, se apelează 112.

X. DISPOZIŢII FINALE
Art. 98. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul de administraţie.
Art. 99. Prevederile din regulament care contravin următoarelor ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei și
Cercetării Științifice, ale Inspectoratului Şcolar sunt nule.
Art. 100. Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în termen de o
săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţa celor interesaţi.

Prezentul regulament a fost dezbătut şi avizat de Consiliul Profesoral în data de 04.09.2015şi aprobat de
Consiliul de administraţie în data de 10.09.2015.

Director,
Prof. Enache Dana
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