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educaţionale

Deşi activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de
învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului, pe baza
legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a deciziilor
Inspectoratului Şcolar Judeţean, în acord cu condiţiile concrete, fiecare unitate
îşi reprezintă şi concepe modul de organizare şi funcţionare prin adaptare.
Regulamentul intern cuprinde reglementări specifice condiţiilor
concrete de desfăşurare a activităţii în Şcoala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria”,
în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Şcoala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” este o unitate şcolară cu personalitate
juridică.
Art. 2. Şcoala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” colaborează cu celelalte unităţi şcolare, cu
societăţi culturale, artistice şi sportive în vederea perfecţionării, schimbului de experienţă şi
a dezvoltării pe multiple planuri.
Art. 3. Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri.
Art. 4. Anul şcolar 2013-2014 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013
În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014
Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014
Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014
În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:
Joi, 1 Mai 2014-Ziua Muncii
Luni,21 Aprilie 2014 - A doua zi de Paşti
Luni, 9 Iunie 2014-A doua zi de Rusalii
Săptămâna 7-11 aprilie 2014 este dedicată activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare, având un orar specific, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!”.
Persoanele aparţinând altor culte religioase decât cel ortodox, culte recunoscute
oficial, beneficiază, la cerere, de 2 zile libere pe an şcolar, cu ocazia unor sărbători religioase
specifice cultului respectiv.
Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin , de regulă, până la data
de 20 decembrie 2013.
Tezele de pe semestrul al II al anului şcolar 2013-2014 se susţin , de regulă, până la
data de 23 mai 2014.
În conformitate cu calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii
clasei a VIII a, în anul şcolar 2013-2014, cursurile pentru elevii din clasele a VIII a se
încheie la data de 13 iunie 2014.
Art. 5. Respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al
Şcolii Gimnaziale Nr. 7 ”Sfânta Maria”, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai
acestora.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞCOLII
Art. 6. Forma de învăţământ în Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” este învăţământ de
zi.
Art. 7. În Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara, se organizează:
- clase în alternativa educaţională Step by Step la ciclul primar, la clasa a IV-a;
- clase cu profil sportiv, ramura handbal şi cu predare intensivă a informaticii, la
ciclul gimnazial;
- Programul „Şcoala după Şcoală”.
Art.8.
Clasele a V-a se formează luând în considerare aptitudinile şi opţiunile elevilor
pentru clasele cu profil sportiv, ramura handbal, precum şi creşterea numărului de elevi în
clasă la ciclul gimnazial.
Programul „Şcoala după Şcoală”, al cărui obiectiv major îl constituie conceperea şi
implementarea unui program eficient care să răspundă nevoilor elevilor aparţnând grupurilor
dezavantajate. Programul se desfăşoară pe baza unui regulament propriu elaborat de
instituţia şcolară.
Art.9. Şcoala îşi recrutează elevii în limita planului de şcolarizare aprobat, elevi cu
domiciliul în aria de cuprindere a Şcolii Gimnaziale Nr. 7 ”Sfânta Maria”, stabilită de
Inspectoratul Şcolar. Poate primi însă şi alţi elevi, la solicitarea scrisă sau verbală a
părinţilor acestora, cu acordul Consiliului de administraţie al instituţiei, în limita planului de
şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii.
În condiţii excepţionale, pentru a nu respinge cererile de înscriere în şcoală, se aprobă
înscrierea şi peste numărul legal admis. Aprobarea de transfer se acordă în Consiliul de
administraţie, după acordul directorului, tuturor elevilor la începutul fiecărui semestru.
Art.10. Cursurile se desfăşoară în două schimburi.
Clasele pregătitoare şi I-IV îşi desfăşoară cursurile în schimbul de dimineaţă.
La cererea părinţilor, în limita spaţiului disponibil, se vor trece în schimbul de dimineaţă şi
alte clase. În învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute, dar, în ultimele 5 minute
învăţătorii organizează activităţi recreative. Aceeaşi durată are ora de curs pentru clasele din
învăţământul gimnazial. Pauza este, pentru toţi elevii, de 10 minute.
În ziua de marţi a fiecărei săptămâni, în care se desfăşoară consilii profesorale, şedinţe cu
învăţătorii şi diriginţii sau alte activităţi extracurriculare, orele vor avea durata de 45 de
minute, iar pauzele vor fi de 5 minute. Între orele 12,15-14 se vor desfăşura activităţile
menţionate.
Ultima zi din semestru are următorul orar: între orele 8-10-schimbul I; între orele 10-12schimbul al II-lea. Orele se vor desfăşura cu învăţătorii şi diriginţii. La ora 12 are loc şedinţa
Consiliului Profesoral, urmată de raportarea situaţiei la învăţătură şi purtare la secretariatul
şcolii.
Art. 11. În conformitate cu Legea nr. 35, privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ, intrată în vigoare la 2 martie 2007, s-a stabilit ca semn distinctiv al şcolii
purtarea ecusonului, care are viză anuală. De asemenea, începând cu anul şcolar 2012 - 2013
elevii din clasele pregătitoare, clasele I şi a V-a au obligaţia de a purta uniforma şcolii.
Aceasta constă în cămaşă gri deschis cu manşete şi guleraş albastru, fustă gri, pantalon
bleumarin şi pulover gri deschis. Opţional se poate adăuga o vestă bleumarin. În anul anul
şcolar 2013 – 2014 elevii din clasele pregătitoare, clasele I, a II-a, a V-a şi a VI-a au
obligaţia de a purta uniforma şcolii.
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Art. 12. Cantonamentele pentru elevii din clasele cu program sportiv, ramura handbal, vor fi
organizate astfel încât sportivii vor fi însoţiţi obligatoriu de către profesorii de educaţie
fizică, dirigintele clasei din care provin elevii şi un cadru medical care va asigura asistenţa
medicală pe tot parcursul cantonamentului, in situaţia când nu există acces facil pentru
salvare.
Cantonamentele vor fi organizate şi desfăşurate în locaţii care vor avea în dotare spaţii
sportive, sau aflate în vecinătatea acestora, adecvate, care să permită pregătirea temeinică a
elevilor pentru obţinerea de performanţe sportive.
Art. 13. Paza instituţiei este asigurtă prin agenţi de pază, angajaţi cu sprijinul
financiar al părinţilor elevilor. Atribuţiile acestora, ca şi ale paznicilor angajaţi ai şcolii se
găsesc în planul de pază aprobat de către secţia de poliţie pe raza căreia se află şcoala.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA ŞCOLII
Art. 14. Conducerea şcolii se realizează prin:

- Directorul unităţii şcolare. Drepturile şi obligaţiile acestuia sunt cele
prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi de către Regulamentul intern ;
- 1 director adjunct;
- Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează
fişa postului, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa
directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare,
evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului şi contractului managerial
încheiat.
- Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de
învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe
cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
- În unităţile de învăţământ gimnazial, directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului
pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice
angajate ale şcolii.

- Consiliul profesoral (anexa 2);
- Consiliul de administraţie (anexa 3);
- Comisiile şi catedrele metodice (anexa 4);
- Consiliul clasei (anexa 5);
- Colective de lucru ( anexa 6)
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CAPITOLUL IV
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITǍŢII
Art. 15. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului adoptă standarde, standarde de referinţă,
indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.
(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, unitatea
şcolară elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) În perioada 1-15 septembrie se depun cererile/scrisorile de intenţie pentru a deveni
membru al comisiei. În situaţia în care nu există solicitări suficiente (cel puţin 5), şefii comisiilor
metodice vor face aceste propuneri. Alegerea celor 5 membri ai comisiei se va face prin vot secret în
primul consiliu profesoral din anul şcolar. Conducerea operativă a comisiei va fi realizată de către
directorul şcolii.
Art. 16. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 5 membri. Conducerea
ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei.
(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ
egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al învăţământului liceal şi
postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.
(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de
director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei
operativă. Coordonarea efectivă a activităţii este asigurată de către unul din membrii aleşi ai comisiei
în prima şedinţă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi
remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de
legislaţia în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea
şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin
afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se va
baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

7

CAPITOLUL V
PǍRINŢII
Art.17. Îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unui protocol de colaborare.
Părinţii / tutorii legali au obligaţia ca, o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul /
dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor şi sunt obligaţi să asigure frecvenţa
şcolară. În situaţii excepţionale, când situaţia la învăţătură sau purtare o impune, contactarea
învăţătorului sau a dirigintelui se va face mai des, la solicitarea uneia dintre părţi.
Art.18. Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane. Aceştia au
următoarele funcţii: preşedinte, membri.Unul dintre membri va avea calitatea de casier.
Comitetul de părinţi al clasei se alege în prima lună de la începutul anului şcolar.
Dirigintele / profesorul pentru învăţământul primar sau preşedintele
comitetului poate convoca colectivul de părinţi ai clasei, ori de câte ori este necesar.
Părinţii pot opta pentru înscrierea în Asociaţia „Împreună pentru copii”.
Nu mai există noţiunea de fond al şcolii şi nici al clasei. Clasele pot cu acordul
colectivului de părinţi ai clasei să aibă un fond pentru activităţi extracurriculare ( spectacole,
reviste, concursuri etc.)
Art.19. Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor
de părinţi ai fiecărei clase.
Art.20. Documentele financiare aparţinând Consiliului reprezentativ al părinţilor se
păstrează în arhiva şcolii pe parcursul anului şcolar în curs.
Art.21. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă actualul Regulament Intern, pe care îl
respectă.
Art.22. Accesul părinţilor în incinta şcolii este permis începând cu ora 8,10 până la
ora 19, pentru probleme administrative, pentru a se evita aglomeraţia şi pentru a asigura
securitatea copiilor. În timpul cursurilor, părinţii nu au acces în spaţiul şcolar, decât în
prezenţa unui cadru didactic, pentru şedinţele programate şi după ce s-au înregistrat la
poartă.
Părinţii se pot adresa cadrelor didactice în ora programată săptămânal pentru
activităţi de suport educaţional şi pentru consilierea părinţilor; în timpul şedinţelor cu
părinţii sau, în cazuri excepţionale, în urma stabilirii unei întâlniri, de comun acord cu cadrul
didactic. Cadrele didactice nu vor fi deranjate în timpul procesului instructiv – educativ.
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CAPITOLUL VI
EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR
Art.23. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic pe
parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare.
Art.25. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a
competenţelor dobândite de elevi.
Art.26. Instrumentele de evaluare pot fi:
- lucrări scrise;
- activităţi practice;
- referate şi proiecte;
- interviuri;
- portofolii;
- alte instrumente stabilite de catedrele şi comisiile metodice şi aprobate de
director.
Art.27. Evaluarea finală semestrială a elevilor se face prin calificative sau note, de
la 10 la 1, care se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare.
Planurile – cadru ale învăţământului primar şi gimnazial includ religia ca disciplină
şcolară, parte a trunchiului comun. La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal
instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se
încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din
motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.
Art.28. Numărul de note acordate fiecărui elev la fiecare disciplină de studiu
(exclusiv nota de la teză) trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore prevăzut în planul de
învăţământ, cu excepţia celor cu 1 oră pe săptămână la care numărul minim este de 2 note /
calificative.
Art.29. Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă / calificativ în
plus faţă de numărul de note / calificative prevăzute, ultima notă / ultimul calificativ fiind
acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
Art.30. Elevii din alternativa educaţională Step by Step sunt evaluaţi, pe parcursul
anului şcolar, conform metodologiei aprobate de către M.E.C. şi Asociaţia Step by Step. La
sfârşitul clasei a IV-a vor susţine o evaluare finală comună cu clasele din învăţământul
tradiţional. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale sunt evaluaţi conform
progamului „7 Inclusiv”.
Art.31. Pentru aprecierea evoluţiei elevilor se realizează evaluări finale la limba
română şi matematică, cu note, la sfârşitul fiecărui an şcolar încpând cu clasa a IV-a.
Rezultatele sunt comunicate părinţilor şi constituie indicatori de evaluare a profesorilor.
Aceste evaluări coincid, după caz, cu lucrările scrise semestriale; rezultatele evaluărilor
semestriale se consemnează în registre special întocmite.
Toată situaţia la învăţătură şi purtare va fi consemnată de către profesorii clasei şi va
fi monitorizată de către diriginţi, care o vor completa, acolo unde este necesar, într-un
catalog electronic, în cadrul platformei de colaborare educaţională PǍRINTE–
PROFESOR.RO.
Art.32. Elevii claselor IV-VIII vor susţine evaluări/teze cu subiect unic în zilele de
marţi planificate prin Programul managerial anual.
Art.33. Tezele vor fi susţinute începând cu a doua jumătate a semestrului.
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Art.34. Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu
elevii într-o oră specială destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea
încheierii semestrului.
Art.35.Tezele şi toate testele scrise de evaluare se păstrează în şcoală până la
sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care
predă disciplina de studiu respectivă.

CAPITOLUL VII
ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE
Art.36. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul / dirigintele consultă Consiliul
clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.
Art.37. Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în
catalog (fără teză), calculată cu două zecimale exacte (fără rotunjire).
La disciplinele fără teză, media semestrială este media la evaluarea periodică
rotunjită la numărul întreg cel mai apropiat. La o diferenţă de 50 de sutimi rotunjirea se face
în favoarea elevului.
La disciplinele de studiu la care se susţine teză, media semestrială se calculează
astfel:
media semestrială = (3M+T)/4 unde
M = media la evaluarea periodică
T = nota obţinută la teză.
Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de
50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.
Media anuală la fiecare disciplină este media aritmetică a celor două medii
semestriale calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. Media anuală
generală se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale de la toate
disciplinele.
La clasele pregătitoare, evaluarea elevilor se face pe baza unui Raport de evaluare a
dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a
dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare.
La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de
studiu.
Calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel:
se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul
semestrului;
în perioadele de recapitulare şi consolidare a materiei în urma
aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic va opta pentru unul dintre cele
două calificative.
Calificativul anual la fiecare disciplină va fi unul dintre calificativele semestriale,
stabilite de către cadrul didactic, în baza următoarelor criterii:
- progresul sau regresul în performanţa elevului, raportul efort –
performanţă realizată, creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului, realizarea unor sarcini
din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare stabilite de către cadrul didactic şi
aduse la cunoştinţa părintelui.
Art.38. Mediile / calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se
consemnează în catalog de cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile /
calificativele la purtare de către diriginţi / învăţători.
Art.39. În vederea încheierii situaţiei şcolare semestriale la educaţie fizică, elevii
scutiţi de efort fizic participă la fiecare oră de curs.
10

Pentru aceşti elevi,profesorul de educaţie fizică consemnează în catalog,la
rubrica respectivă,”scutit medical în semestrul” sau ”scutit medical în anul şcolar”,
specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv
la orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport.
Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de
legislaţia în vigoare.
În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească
integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj,
cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului,
distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive
uşoare etc.
Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare
disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare media anuală 6,00
(calificativul suficient).
Art.40. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate
definitiva situaţia şcolară la una sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
1.
au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de
ore prevăzut într-un semestru la disciplinele respective; din această cauză nu au putut fi
evaluaţi şi nu li s-a încheiat situaţia şcolară.
2.
au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ
pe perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive
(interne şi internaţionale).
3.
au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Art.41. Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în
primele patru săptămâni de la începerea semestrului al II-lea.
Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea sau amânaţi
anual se va face conform metodologiei examenelor de corigenţă, într-o perioadă stabilită de
conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe; elevii amânaţi care nu
promovează se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.
Art.42.Sunt declaraţi coringenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 (insuficient
pentru învăţământul primar) la unul sau două obiecte de studiu.
La clasele cu program sportiv, elevul care nu îndeplineşte condiţiile de promovare
stabilite prin reglementările MECTS este declarat necorespunzător pentru aceste profiluri şi
este îndrumat spre un alt profil. Fac excepţie de la această prevedere elevii din clasele
terminale.
Elevii corigenţi vor participa la meditaţii în şcoală, organizate cu o săptămână
înaintea sesiunii de corigenţe.
Pentru elevii corigenţi se organizează o sesiune de examene într-o perioadă stabilită
de MEN.
Art.43.În învăţământul primar,repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de
achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia
de repetenţie vor rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un
program de remediere/recuperare şcolară realizat de învăţătorul clasei împreună cu un
specialist de la C.J.A.P.
Art.44. Media minimă de promovare la purtare este 6 (calificativul suficient).
Art.45. Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământ
obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective se află în situaţia de
abandon şcolar.
Art.46. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în
scris părinţilor de către diriginte în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui
semestru, comunicându-se şi programul de desfăşurare a examenului.
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Art.47. Mediile semestriale şi anuale/calificativele elevilor vor fi trecute în carnetul
de note de către dirigintele/învăţătorul clasei; carnetul de note va fi semnat şi ştampilat de
către director la începutul anului şcolar prin grija dirigintelui/ învăţătorului.
Art.48. Elevii din alternativa educaţională Step by Step sunt declaraţi promovaţi la
sfârşitul anului şcolar, dacă ating competenţele specifice.

CAPITOLUL VIII
EXAMENUL DE CORIGENŢĂ
Art.49.Elevii declaraţi corigenţi, pe perioada unei săptămâni, vor recapitula
întreaga materie pentru examenul de corigenţă împreună cu profesorii de la clasă. Această
activitate va fi programată cu o săptămână înainte de examenul de corigenţă.
Art.50. Desfăşurarea şi finalizarea examenelor:
Proba scrisă are o durată de 45 minute pentru învăţământul primar şi 90 minute
pentru învăţământul secundar, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau primirii de
către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte din care elevul
tratează o singură variantă, la alegere.
Proba orală se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen.
Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin
examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba
de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de
către fiecare examinator, cu câte 1 punct.
Fiecare profesor examinator acordă câte o notă la fiecare probă. Notele de la
probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media
aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată
reprezintă nota finală la examenul de corigenţă acordată de profesorul / învăţătorul
examinator (fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului).
Media elevului la examenul de corigenţă este media aritmetică (nerotunjită) a celor
două note finale acordate de cei doi examinatori. Între notele acordate de cei doi examinatori
nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele
comisiei.
La clasele unde evaluarea cunoştinţelor se face cu calificative se procedează astfel:
după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator
acordă calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenului de corigenţă se
stabileşte de comun acord între cei doi examinatori. În cazul unei neconcordanţe
preşedintele are drept de decizie pentru stabilirea calificativului final al elevului la examen.
Art.51. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examen din motive
temeinice, dovedite cu acte în cel mult 5 zile lucrătoare de la data examenului, vor fi
examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an
şcolar. În situaţii excepţionale (internări în spital, imobilizări la pat) dovedite cu acte, I.S.J.
poate aproba susţinerea examenului şi după începerea anului şcolar.
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CAPITOLUL IX
PERSONALUL DIDACTIC
Art.52. Prin angajare orice cadru didactic are obligaţia să respecte şi să ducă la îndeplinire
prezentul regulament.
Art. 53. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să presteze o muncă de
calitate în cadrul procesului instructiv-educativ.
În vederea atingerii acestui scop, cadrelor didactice le revin următoarele atribuţii:
- să respecte programul şcolii, dând dovadă de punctualitate;
- să fie prezente la program cu cel puţin 15 minute înaintea începerii
acestuia;
- să nu absenteze nemotivat de la ore; în cazul absentării nemotivate
vreme de 5 zile se va desface contractul de muncă oricărui angajat;
- să execute întocmai şi la timp obligaţiile ce le revin: întocmirea
documentelor de planificare, a proiectelor de lecţie; pregătirea experimentelor de laborator;
asigurarea claselor cu materiale sportive numai la începutul orelor, confecţionarea,
recondiţionarea mijloacelor de învăţământ; completarea catalogului (de către diriginte),
completarea, ştampilarea şi semnarea carnetelor de note de către director tot prin grija
dirigintelui sau a învăţătorului de la clasă etc;
- sã respecte deciziile Consiliului de administraţie, ale Consiliului
profesoral şi ale directorului şcolii;
- să folosească timpul de lucru exclusiv pentru îndeplinirea îndatoririlor
profesionale, fără a desfăşura în orele de program alte activităţi;
- în relaţiile cu colegii să promoveze ajutorarea, colaborarea şi respectul
reciproc şi să combată orice manifestare necorespunzătoare;
- să se perfecţioneze din punct de vedere profesional prin participarea la
activităţi adecvate, organizate în şcoală sau în afara şcolii, în cadrul cursurilor pedagogice, la
conferinţe, simpozioane etc.;
- să susţină oferta educaţională a şcolii şi să ridice, prin activitatea
desfăşurată, prestigiul unităţii;
- să opereze cu precizie în documentele şcolare (fişe de înscriere,
cataloage etc.);
- să se preocupe, prin activităţi specifice, de ridicarea nivelului de
pregătire a elevilor şi de corijarea oricăror manifestări de indisciplină ale acestora;
- să nu permită întârzierile repetate de la cursuri ale elevilor de la casele
pe care le conduc, în calitate de învăţător sau diriginte;
- să nu permită prezenţa în şcoală si la ore a elevilor fără ecuson;
- să asigure notarea ritmică a elevilor şi comunicarea notelor prin
trecerea lor în carnete; lucrările scrise se vor arăta atât elevilor, cât şi
părinţilor, care le vor semna;
- să consemneze situaţia la învăţatură şi absenţele în catalogul
electronic, în cadrul platformei de colaborare educaţională PǍRINTE
– PROFESOR.RO.; această activitate revine diriginţilor şi profesorilor
pentru ciclul primar, care vor asigura secretul parolei; dezvăluirea
acesteia va atrage după sine sancţionarea conform Statutului
Personalului Didactic. De asemenea, au obligaţia să comunice
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părinţilor, în cadrul aceleiaşi platforme, absolut orice problemă ivită
în legătură cu copiii;
- divulgarea parolei programului atrage după sine sancţionarea conform
Statului Personalului Didactic.
- să consemneze în catalog absenţele elevilor;
- dirigintele sau profesorul pentru ciclul primar motivează absenţele la
solicitarea scrisă a părinţilor, avizată de către directorul şcolii; actele pe baza cărora se face
motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii şi vor fi
păstrate de către profesorul pentru ciclul primar sau diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului medical şcolar;
- să-şi asume responsabilitatea pentru bunurile materiale din şcoală şi
să contribuie la îmbogăţirea după posibilităţi a bazei materiale a şcolii;
- să solicite învoire, în scris, în interes personal sau pentru orice altă
activitate, asigurându-şi suplinirea orelor din ziua respectivă; se acordă învoiri pe o perioadă de
5 zile, pe parcursul unui an şcolar; în caz de deces se mai acordă zile libere conform contractului
colectiv de muncă;

- să cunoască legislaţia şcolară: Legea Învăţământului, Statutul
personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, Regulamentul Intern al şcolii, să fie la curent cu orice prevedere legală emisă
de către organismele superioare de conducere;
- să aibă relaţii principiale cu părinţii şi să anunţe orice problemă
conducerii şcolii;
- să comunice în scris părinţilor , în cel mult 10 zile de la încheierea
cursurilor fiecărui semestru situaţia elevilor corigenţi, amânaţi şi repetenţi printr-o adresă
oficială înregistrată;
- să anunţe, telefonic, secretariatul şcolii sau pe director, în cazul
absentării inopinate;
- să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în incinta şcolii şi
nici să nu vină la şcoală în stare de ebrietate;
- să se conformeze normelor de protecţia muncii, de prevenire a
incendiilor sau a altor situaţii care ar putea pune în pericol clădirile, integritatea corporală
sau sănătatea celorlalţi;
- să instruiască pe elevii de serviciu pe şcoală în legătură cu atribuţiile
ce le revin în această calitate;
- să însoţească elevii în alte săli de clasă şi să răspundă pentru
eventualele pagube;
- să supravegheze pe elevi în timpul pauzelor, mai ales la ciclul primar
şi cu precădere la clasele în care sunt elevi integraţi;
- cadrele didactice nu pot aviza părăsirea incintei şcolii de către
elevi fără acordul directorului şcolii, decât în situaţii motivate medical printr-o adresă
oficială înregistrată;
- să respecte cu stricteţe locurile special amenajate pentru fumat;
- să realizeaze meditaţii cu elevii corigenţi sau amânaţi în săptămâna
dinaintea sesiunii de corigenţe zilnic şi se preocupă de asigurarea prezenţei elevilor la
examenul de corigenţă.
- cadrele didactice nu comercializează niciun fel de material ( auxiliare
didactice, cărţi, reviste, C.D.-uri etc.);
- să nu meargă la oră cu telefonul mobil;
să nu consume gumă de mestecat în şcoală.
Art.54.
Atribuţiile profesorilor de serviciu:
- efectuează seviciul pe şcoală;
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- se prezintă la serviciu cu 30 de minute înainte de începerea programului ( 7,30
pentru tura de dimineaţă);
- supraveghează şi răspund de activitatea şcolară din ziua respectivă:
- verifică intrarea la timp la ore a profesorilor; asigură suplinirea în cazul absenţelor
motivate sau nemotivate ale profesorilor; suplinirea este asigurată de oricare dintre
profesorul de serviciu disponibil în cazul în care cel de pe sector nu poate asigura serviciul;
observă şi consemnează tot ceea ce li se pare suspect pe camerele de luat vederi;
îi consemnează în procesul verbal pe profesorii absenţi la ore, pe elevii cu
abateri disciplinare; va fi consemnată, de asemenea, orice situaţie deosebită ivită în ziua
respectivă;
se întâlnesc la sfârşitul serviciului şi unul dintre ei întocmeşte procesulverbal;
verifică, la sfârşitul serviciului, starea de curăţenie a tuturor claselor, a
punctelor sanitare şi scriu în procesul verbal cele constatate;
verifică sălile de clasă, curăţenia, (profesorul de serviciu din sectorul
respectiv), (să nu fie trimişi elevii în acest sens!);
anunţă pe directorul şcolii în cazul în care colegul de serviciu lipseşte;
consemnează în procesul-verbal, obligatoriu, absenţele sau abaterile unor
cadre didactice sau elevi;
se asigură că agentul de pază şi femeile de serviciu se află pe sectoare atât în
pauze cât şi în timpul orelor;
iau legătura cu elevii de serviciu; se prezintă şi le reamintesc atribuţiile pe
care le au (nu stau pe scaun, verifică sectorul, salută);
numără cataloagele şi consemnează ceea ce constată în procesul-verbal;
supraveghează intrarea elevilor astfel: cei din clădirea A - poarta 1 (la femeile
de serviciu); cei din clădirea N – poarta 2 (ieşirea dinspre bibliotecă), (parter);
profesorul de serviciu din clădirea A răspunde doar de parter şi poartă
(supravegherea etajului este asigurată de profesorii pentru învățământul primar de la clasele
pregătitoare).
verifică ecusoanele elevilor la intrarea în şcoală şi îi consemnează pe cei fără
ecusoane;
diriginţii verifică procesele-verbale şi scad nota la purtare cu un punct
elevilor care sunt consemnaţi de cel puţin trei ori;
verifică uşa de la intrarea profesorilor, aceasta deschizându-se doar când intră
sau iese cineva din şcoală;
se preocupă de ordinea şi curăţenia din cancelarie atrăgând atenţia femeilor
de serviciu;
indiferent de nivel, cadrele didactice de serviciu vor urmări:
a.
deplasarea elevilor pe coridoare, comportarea acestora;
b.
disciplina elevilor în clasă şi în curtea şcolii;
c.
intrarea şi ieşirea din şcoală a elevilor;
d.
ca elevii să nu se joace pe coridoare;
e.
să aibă grijă faţă de baza materială (soclu, uşi, ferestre);
f.
stingerea luminii în clase, pe holuri, în punctele sanitare; închiderea
robinetelor în punctele sanitare.
cadrele didactice au obligaţia să cunoască atribuţiile şi să se conformeze;
răspund de semnarea condicii din ziua respectivă.
verifică ecusoanele elevilor din clasele din sectorul în care sunt repartizaţi.
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CAPITOLUL X
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Art.55. Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului, dar au obligaţia să
cunoască toată problematica celorlalte sectoare.
Art.56. Secretarul şef stabileşte programul de lucru al angajaţilor din secretariat şi
urmăreşte realizarea lui.
Art.57. Secretarul şef verifică zilnic condica de prezenţă şi cataloagele, de a căror
existenţă răspund profesorii de serviciu, completează fişele matricole, cataloagele de
corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare. Realizează calculul
salariilor conform statelor de personal şi statelor de funcţii respectând procedura
operaţională privind întocmirea statelor de salarii conform Legii cadru 284/2010 şi Legii
285/2010.
Art.58. În fiecare zi de luni, între orele 10,00 – 12,00 secretarul şef al şcolii îşi
stabileşte programul de lucru săptămânal pe care îl aduce la cunoştinţa membrilor
personalului în prezenţa directorului şcolii; de asemenea, instruieşte pe toţi membrii
personalului în legătură cu toate problemele din acest sector.

CAPITOLUL XI
SERVICIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 59. Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului.
Art.60. Activitatea este monitorizată de către comisia de control al
personalului administrativ.
Art.61. Programul de lucru al personalului administrativ se va desfăşura
conform fişei postului.

CAPITOLUL XII
BIBLIOTECARUL ŞI LABORANTUL
Art.62. Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului.
Art.63. Bibliotecarul păstrează manualele elevilor şi se preocupă de achiziţionarea
acestora şi de transmiterea lor, pe bază de proces-verbal, diriginţilor şi învăţătorilor
claselor. Preia atribuţiile secretarului absent.
Art.64. Programul de lucru este conform fişei postului.
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CAPITOLUL XIII
PERSONALUL MEDICO-SANITAR
Art 65. Conform precizărilor Ministerului Sănătăţii, medicului şcolii îi revin
următoarele atribuţii:
- aplică măsurile curativo-profilactice menite să apere starea de sănătate
a elevilor;
- participă la consiliile pedagogice şi propune conducerii şcolii
măsurile igienico-sanitare ce trebuie luate;
- realizează triajul epidemiologic la începerea anului şcolar şi la
întoarcerea elevilor din vacanţe;
- controlează respectarea normelor de igienă în şcoală;
- verifică legalitatea certificatelor medicale prezentate de elevi în
vederea scutirii medicale;
- întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitară pe care îl
supune spre aprobare conducerii şcolii;
- informează conducerea şcolii asupra stării de sănătate a elevilor şi a
angajaţilor din instituţie;
- nu permite plecarea elevilor din şcoală neînsoţiţi de către un adult.
Solicitarea serviciilor medicale de urgenţă în cadrul instituţiei de învăţământ se
realizează prin procedura care este adusă la cunoştinţa beneficiarilor implicaţi.
În funcţie de gravitatea accidentului :
o Sunt anunţaţi părinţii elevului;
o Este chemată asistenta/medicul şcolar/ambulanţa de către profesorul de la
clasă, dacă elevul se află în timpul orei, de către gardian, de către profesorul
de serviciu, de către diriginte în alte situaţii;
o Elevul accidentat este preluat de către personalul specializat;
o În cazul în care familia nu poate fi contactată profesorul de serviciu însoţeşte
elevul la unitate medicală.
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CAPITOLUL XIV
DREPTURILE ELEVILOR
Art.66. Elevii sunt obligaţi să frecventeze în mod regulat cursurile şi să participe la
activităţile şcolare şi extraşcolare conform programului stabilit de şcoală
Art.67. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesorii
pentru ciclul primar şi profesori care consemnează obligatoriu în catalog absenţele.
Art.68. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare din familie
sau altor cazuri de forţă majoră dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea
absenţelor se efectuează, de către învăţător sau diriginte pe baza actelor prevăzute de către
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:
adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul familiei şi
avizată de medicul şcolar;
adeverinţa sau certificatul medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care
elevul a fost internat în spital, avizată/avizat de medicul şcolar;
cererea scrisă a părintelui elevului aprobată de către directorul şcolii, fără a
depăşi 7 zile pe semestru.
Art.69. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se face în termen de
maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului. Nerespectarea acestui termen atrage, de
regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
Art.70. Elevii care au obţinut premii la concursurile judeţene, interjudeţene şi
naţionale pot fi premiaţi din fondul Consiliului reprezentativ al părinţilor; de asemenea, se
vor acorda sumele necesare achitării cheltuielilor de deplasare, cazare şi arbitraj (după caz)
elevilor care participă la concursuri în alte localităţi şi sportivilor care participă la competiţii
în cadrul judeţului sau în afara lui.
Art.71. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul elevilor, format din
reprezentanţi ai elevilor de la fiecare clasă.
Art.72.Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu şi
beneficiază de îndrumarea unui grup de coordonatori din rândul cadrelor didactice.
Începând cu anul şcolar 2010-2011, se aplica în şcoala noastră principiile Cartei Europene a
Consiliului Elevilor, elaborate în cadrul Proiectului COMENIUS de cooperare multilaterală
PENTRU O CETǍŢENIE EUROPEANǍ-CARTA EUROPEANǍ A CONSILIULUI ELEVILOR.

Consiliul elevilor este un grup de elevi, democratic ales de cãtre colegi. Este o organizaţie
condusă de elevi, alcătuită din reprezentanţi responsabili ai acestora şi care oglindeşte
nevoile tuturor elevilor şi ale întregului mediu şcolar.
Este responsabilitatea Consiliului Elevilor de a căuta în mod activ idei, resurse şi finanţare
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare şi a stării de bine a elevilor.
Fiecare membru al Consiliului Elevilor trebuie:
Articolul 1
Sã asculte în mod activ şi sincer propunerile fiecarui elev şi pe cele ale organizaţiilor din
care fac parte elevii.
Articolul 2
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Sã aibă o minte deschisã când îi ascultã pe ceilalţi, sã empatizeze cu cei cu care comunicã.
Articolul 3
Sã fie în stare sã comunice eficient şi sã indentifice nevoile şi problemele reciproce.
Articolul 4
Sã recunoascã latura pozitivã a oamenilor.
Articolul 5
Sã menţinã o poziţie de neutralitate într-o situaţie conflictualã.
Consiliul Elevilor trebuie:
Articolul 6
Sã invite pãrţile neimplicate în dialog sã gãseascã soluţii optime.
Articolul 7
Sã stabileascã întâlniri regulate pentru a evalua eficienţa consiliului şi sã asculte propriile
probleme.
Articolul 8
Sã dezvolte un plan de acţiune pentru stabilirea unor relaţii pozitive, pentru a întreţine starea
de bine a individului.
Articolul 9
Sã fie un organism de referinţã în comunitatea şcolarã, pentru a ajuta elevii sã stabileascã
legãtura cu conducerea unitãţii şcolare.
Articolul 10
Sã cunoascã şi sã respecte drepturile şi obligaţiile specificate în Regulamentul intern al
şcolii.
Art.73. Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza
demnitatea sau personalitatea elevilor, ci dezvoltă personalitatea acestora.
Prin proiectul ,,Paşi către o viaţă sănătoasă”, care se integrează în politica
şcolii, se urmăreşte formarea unui comportament sănătos privind mişcarea susţinută (60
minute zilnic), consumul de fructe şi legume de cinci ori pe zi, consumul zilnic crescut de
apă în rândul copiilor din Şcoala Gimnazială Nr. 7 ,,Sfânta Maria” Timişoara.
Art.74. Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care
are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia
în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot
adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna
profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
Art.75. Elevii şcolii pot utiliza gratuit baza sportivă a şcolii, în afara procesului
instructiv – educativ şi a perioadelor când se realizează închirierea, pe baza carnetului de
note şi a ecusonului cu fotografie ştampilată, vizate anual.
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CAPITOLUL XV
ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art.76. În anul şcolar 2013 - 2014 elevii din clasele pregătitoare, clasele I a II-a, a V-a şi a
VI-a au obligaţia de a purta uniforma.
Elevii au obligaţia:
-în caz de corigenţă, să participe la cursurile de pregătire pentru susţinerea
examenului , care se vor fixa în perioada de dinaintea sesiunii de corigenţă;
-să înapoieze la timp cărţile împrumutate de la bibliotecă;
- să respecte cadrele didactice, personalul administrativ, de serviciu şi pe proprii
colegi;
- să nu denigreze instituţia şcolii verbal sau prin comportamentul lor;
- să păstreze localul şi mobilierul şcolii fără a-l deteriora sau murdări;
- să păstreze în bună stare manualele şi documentele şcolii;
- să păstreze şi să contribuie la curăţenia şcolii;
- să nu lase hârtii sau resturi de mâncare în bancă, în clasă, pe coridoare;
- la sfârşitul fiecărei ore să aerisească clasa şi să şteargă tabla;
- la sfârşitul orelor să părăsească clasa asigurându-se că nu s-au produs daune
materiale şi nu s-a făcut mizerie;
- să raporteze profesorilor diriginţi sau celor de serviciu orice daună materială;
- să păstreze liniştea în incinta şcolii atât în timpul orelor cât şi în recreaţii ( să nu
strige şi să nu alerge în clasă sau pe coridoare; la începerea orelor să intre în şcoală pe poarta
elevilor fără să se împingă; să nu circule pe coridoare după terminarea recreaţiei; la sfârşitul
orelor să părăsească incinta şcolii în ordine şi disciplină);
- să-şi formeze un comportament cuviincios, salutând pe fiecare adult pe care îl
întâlnesc în şcoală sau în afara ei şi, de asemenea, salutând orice persoană care intră sau iese
din clasă;
- să aibă în permanenţă asupra lor carnetul de elev şi ecusonul şi să le prezinte,
după caz, de fiecare dată profesorilor pentru consemnarea notelor, calificativelor, la intrarea
în şcoală, la solicitarea profesorilor de serviciu, precum şi părinţilor, pentru informare în
legătură cu situaţia şcolară;
- să nu introducă în incinta şcolii celulare, obiecte periculoase, persoane străine,
câini; în cazul deranjării orei cu telefonul mobil, datorată soneriei acestuia sau fotografierii
cadrelor didactice, a colegilor, elevului care a utilizat telefonul sau a apelat/a fost apelat i se
va scădea nota la purtare cu un punct.
- să nu fotografieze sau să înregistreze cadrele didactice sau pe colegi fără
consimţământul acestora;
- să nu consume gumă de mestecat în şcoală;
- să fie punctuali, sosind la şcoală fără să întârzie; în caz contrar sunt consideraţi
absenţi la ora respectivă, fiind primiţi în şcoală;
- să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri, să nu practice
jocuri de noroc în perimetrul şcolii;
- să aibă o ţinută decentă şi un limbaj civilizat;
- să nu distrugă documente şcolare, carnete de elev etc;
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- să nu aducă şi să nu difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării;
- să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
- să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
- să nu organizeze şi să nu participe la acţiuni de protest care afectează
desfăşurarea activităţii de învăţământ, sau (şi) frecvenţa la cursuri a elevilor;
- să nu părăsească incinta şcolii pe parcursul întregului program decât în cazuri
motivate medical şi cu acordul directorului şcolii.
Art.77. Elevii din clasele cu program sportiv, ramura handbal, au urmatoarele obligatii:
- să participe la toate activităţile sportive în care sunt implicaţi. Fac excepţie doar
situaţiile justificate medical;
- sa participe, inaintea plecării în cantonament, la o şedinţă cu părinţii şi elevii care
urmează să plece în cantonament, şedinţă la care se va face: protecţia muncii, se va anunţa
programul de cantonament şi se vor semna tabele de luare la cunoştinţă. Pagubele produse în
mijloacele de transport, în locaţiile de cazare şi în oricare alte împrejurări vor fi suportate de
cei care le produc;
- sa fie disciplinat, sa respecte regulile stabilite. Indisciplina, nerespectarea
programului cu recidivă vor duce la trimiterea elevului acasă (părintele va fi chemat pentru a
însoţi elevul până acasă) şi suportarea costurilor cantonamentului de către acesta;
- Sancţiunile prevăzute în H.G. nr.536 / 4.11.2011 prevăd ca:
 Elevii care nu manifestă interes pentru creşterea performanţelor sportive
proprii, cu respectarea prevederilor regulamentare să fie transferaţi la clase cu
alt profil de învăţământ;
 Suportarea valorii daunelor materiale produse unităţii de învăţământ.
Art.78. Elevii de serviciu au în plus următoarele atribuţii:
- sunt prezenţi cu punctualitate la locul repartizat de către profesorul de serviciu
conform planificării şi nu-l părăsesc înainte de evacuarea tuturor elevilor şi verificarea stării
generale a sălilor şi coridoarelor;
- serviciul se va desfăşura după următorul program:
dimineaţa 7,50 - 13,00
după-masa 12,50 - 19,00
- controlează în permanenţă starea sectorului preluat şi raportează profesorului de
serviciu orice daune sau incidente;
- asigură ordinea şi disciplina în timpul pauzelor;
- asigură la intrarea elevilor în şcoală ordinea şi disciplina acestora;
- nu permit intrarea elevilor în şcoală după începerea orelor;
- nu permit persoanelor străine să intre în şcoală; anunţă profesorul de serviciu;
- supraveghează elevii în timpul pauzelor şi anunţă profesorul în legătură cu
incidentele produse;
- nu permit elevilor să circule pe coridoare în timpul orelor;
- sesizează şi anunţă profesorul de serviciu de daunele produse de elevi; în caz
contrar, plata daunelor respective va fi suportată de elevii de serviciu;
- după terminarea serviciului prezintă profesorului situaţia în cadrul sectorului său;
- cei de la poartă sunt obligaţi să sune de intrare şi de ieşire de la ore;
- sunt scutiţi în ziua respectivă de prezenţa la orele de curs, dar nu şi de pregătirea
din materia predată în absenţa lor.
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CAPITOLUL XVI
RECOMPENSAREA ELEVILOR
Art.79. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin
comportare exemplară pot primi recompensele prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:
a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă;
b) evidenţierea prin staţia de radio a şcolii;
c) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală, a Consiliului
clasei sau a Consiliului Profesoral;
d) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea
faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;
e) acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale
acordate de stat, de către agenţi economici, sponsori sau Consiliul reprezentativ al părinţilor;
f) premii, diplome, medalii;
g) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de profil;
h) premiul de onoare al şcolii în funcţie de posibilităţile materiale ale
şcolii.
Se pot acorda premii elevilor care:
 au obţinut primele medii generale pe clasă, până la media 9, iar menţiuni
celor care au obţinut medii peste 8,50; de asemenea, media la purtare trebuie să fie 10;
 s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte
activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;
 s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului
şcolar.
Art.80. În conformitate cu Legea educaţiei naţionale, şcoala şi alţi factori sprijină
activităţile de performanţă ale elevilor la nivel naţional şi internaţional, prin:
- acordarea unor premii din fondul Consiliului reprezentativ al părinţilor
sau din fondurile societăţilor economice, fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, comunităţii de
afaceri;
- activităţi de pregătire organizate de profesori ai şcolii desemnaţi de
directorul acesteia pentru elevii care participă la olimpiadele naţionale şi internaţionale sau
la alte concursuri importante, competiţii sportive etc.
Art.81. În scopul acordării de recompense se constituie comisiile de acordare a
burselor şi de monitorizare şi premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură.
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CAPITOLUL XVII
SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR
Art.82. Elevii care încalcă în mod conştient prevederile prezentului regulament sau care sunt
vinovaţi de minciună, fraudă sau încercarea de a înşela se vor sancţiona în funcţie de gravitatea faptei
după cum urmează:
a) observaţia individuală;
b) mustrarea în faţa Consiliului clasei sau / şi în faţa Consiliului profesoral/sau
în faţa comisiei diriginţilor şi a prof. din învăţământul primar, sancţiunea este însoţită de scăderea
notei la purtare.
c) mustrare scrisă;documentul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal,
sub semnătură; sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului;
de asemenea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul
semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare.
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei ; este însoţită de scăderea notei
la purtare;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea
activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate
desfăşurată, de regulă, în cadrul unitătii de învăţământ, în conformitate cu prevederile
Regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei; activităţile pot
consta în ajutarea muncitorilor sau a îngijitoarelor la munci accesibile copiilor; sancţiunea se
înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului; de asemenea se consemnează
în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului
şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare; nu se aplică elevilor din clasele I-IV.
f) mutarea disciplinară la altă clasă paralelă; documentul va fi înmânat
părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură; sancţiunea se înregistrează în registrul de evidentă
a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol; de asemenea se consemnează în raportul
consiliului clasei; la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la
purtare.
g) mutarea disciplinară la altă unitate de învăţământ, cu acordul conducerii
unităţii primitoare.
Art.83. Acordarea sancţiunilor va fi efectuată astfel:
- de diriginte/profesor pentru învăţământul primar sau director pentru punctele a),
b), c);
- de director, la propunerea comisiei de prevenire şi combaterea violenţei
în mediul şcolar sau a consiliului clasei pentru punctele d), e), f) şi g).
Art.84. Propunerile de sancţionare se fac şi de către Comisia de combatere a violenţei
constituită la nivelul şcolii.
Art.85. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 77( b-f) dă
dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la
încheierea semestrului (anului şcolar), prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată
sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
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/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct; întârzierea de la oră este
considerată absenţă şi se supune aceloraşi reglementări ca şi absenţele.
Art.86 (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate
lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
Deteriorarea sau distrugerea bunurilor şcolii se constată de către directorul adjunct.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind
întregii clase.
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(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi
tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 77 din prezentul regulament.
Art.87. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 77 se adresează, în scris,
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
.

CAPITOLUL XVIII
TRANSFERUL ELEVILOR
Art.88. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta,
de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de
învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările
pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de
învăţământ. Aprobarea de transfer, acordată de către directorul şcolii, se dă în consiliul de
administraţie ulterior.
Art.89. În învăţământul primar (clasele I - a IV-a) şi în ciclul gimnazial al
învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum
urmează:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de
elevi la clasă sau cu depăşirea efectivului de elevi pe clasă cu aprobarea Consiliului de
Administraţie al ISJ Timiş;
b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă
sau cu depăşirea efectivului de elevi pe clasă cu aprobarea Consiliului de Administraţie al
ISJ Timiş;
Art.90. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod
excepţional, cu respectarea prevederilor de mai sus în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
Direcţia de Sănătate Publică;
c) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;
d) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
e) de la Step by Step la învăţământul tradiţional şi invers;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar.
Art.91. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite
situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este
obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10
zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care
s-a transferat.
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CAPITOLUL XIX
INTEGRAREA COPIILOR CU
CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
Art. 92. (1) Copiii cu deficienţe mentale uşoare şi medii pot fi înscrişi la clasa
pregătitoare în şcoala de masă la cea mai apropiată de domiciliul acestora sau la o altă
şcoală, la solicitarea părinţilor conform metodologiei elaborate de MEC şi beneficiază de
programele educaţionale recuperatorii ale şcolii.
(2) Elevii cu deficienţe mentale uşoare şi medii, înscrişi în unităţile de învăţământ
special, sunt integraţi în şcolile de masă prin următoarele forme:
a) integrare individuală sau de grup, pentru elevii cu deficienţe uşoare;
b) integrare prin clase speciale compacte, pentru elevii cu deficienţe medii;
c) elevii cu tulburări de compotament şi cei care nu mai suportă programul, vor fi
preluaţi, din oră, în cazul în care deranjează orele, de către profesorul consilier, logoped sau
de către cadrele didactice de sprijin, iar în cazul absenţei acestora, de către un membru al
familiei.
(3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficienţă pot fi înscrişi în clasa pregătitoare,
clasa I sau integraţi în şcoala de masă, la cererea părinţilor.
(4) Toţi elevii cu deficienţe, care frecventează învăţământul de masă, beneficiază de:
a) asistenţă psihopedagogică şi de specialitate, acordată de cadre didactice itinerante
şi de sprijin;
b) toate drepturile privind ocrotirea şi asistenţa socială, stipulate de prevederile
legislaţiei în vigoare.
Art.93. Personalul didactic care se ocupă de instrucţia, educaţia, reabilitarea,
recuperarea şi integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale se
socoteşte personal care activează în sfera educaţiei speciale şi beneficiază de prevederile
legislaţiei referitoare la învăţământul special
Art.94. Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul de masă,
beneficiază de planuri de învăţământ modificate, de programe şcolare adaptate, precum şi de
programe de intervenţie personalizate.
Art.95. Elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi de specialitate acordată de
învăţători / profesori itineranţi şi de sprijin care lucrează după un program stabilit în
colaborare cu directorul şcolii şi cu psihologul.
Cadrele didactice au dreptul de a îndruma elevii spre cabinetul de integrare atunci
când aceştia întâmpină dificultăţi de învăţare chiar şi fără acordul părinţilor.
De asemenea elevii cu tulburări de comportament sau cei care nu mai suportă
programul şcolar, vor fi preluaţi din oră de către psiholog/profesor consilier, logoped,
învăţător de sprijin sau de către un membru al familiei.
Art.96. Identificarea deficienţelor este făcută de către psihologul şcolii la sugestia
cadrelor didactice şi este aprobată de către Comisia Internă de Evaluare Continuă numită la
nivelul şcolii.
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CAPITOLUL XX
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ÎN ŞCOALĂ
Art.97. Timpul legal de muncă se stabileşte în funcţie de specificul activităţii depuse
în şcoală.
Art.98. Prezenţa este consemnată numai prin semnarea de fiecare angajat în dreptul
poziţiei sale, condica fiind păstrată la secretariat şi verificată de directorul şcolii;
Nesemnarea condicii la ora ( orele ) indicată (indicate) de programul de activitate
săptămânală va fi considerată o dovadă a lipsei de la program.
Nu este permisă semnarea condicii pentru a atesta prezenţa unui angajat de către
altul, fapta constituind abatere gravă de la disciplina muncii şi infracţiune de fals în acte
publice.
Nesemnarea condicii pe o perioadă de cinci zile atrage după sine sancţionarea
cadrului didactic conform Legii educaţiei naţionale, iar a celorlalţi angajaţi conform Codului
Muncii.
Art.99. Orarul şcolii se întocmeşte de către o comisie constituită prin decizia
directorului şcolii şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.
Art.100. Activitatea şcolară începe în fiecare zi la ora 8.00 şi se încheie la ora 19.
Art.101. Zilele de sărbătoare şi celelalte zile în care nu se lucrează se stabilesc prin
lege.
Art.102. Directorul şcolii îi poate recompensa pe angajaţii cu merite deosebite prin
acordarea unor zile libere.
Art.103. Angajaţii au acces în instituţie, în afara programului de lucru, doar cu
acordul conducerii şcolii.

CAPITOLUL XXI
ACCESUL ÎN INSTITUŢIE
Art.104. În vederea asigurării securităţii copiilor intrarea în curtea şcolii se
realizează pe o singură poartă.
Art. 105. Accesul părinţilor în incinta şcolii este permis începând cu ora 8,10 până la
ora 19, pentru a se evita aglomeraţia şi pentru a asigura securitatea copiilor.
Părinţii care au copii cu afecţiuni medicale pot solicita în scris permisiunea de a-i
însoţi până la sala de clasă, sau de a-i ajuta în timpul pauzelor.
Art. 106. Este interzisă staţionarea părinţilor sau a altor persoane, în scopul aşteptării
copiilor, în stradă, în faţa intrării sau în curtea şcolii, împiedicând desfăşurarea activităţilor
sportive, la mesele de tenis de masă sau pe terenurile de baschet.
Art. 107. Accesul cadrelor didactice este permis pe parcursul întregului program de
lucru. În afara acestuia, accesul se face cu acordul directorului şcolii.
Art. 108. Persoanele care nu au legătură cu procesul instructiv-educativ, rudele
angajaţilor etc. au acces în instituţie numai în timpul programului de lucru, pentru a fi
legitimate.
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CAPITOLUL XXII
DISPOZIŢII FINALE
Art.109. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform
legii.
Art. 110. Paza unităţii de învăţământ este asigurată cu agenţi de pază, angajaţi de
către Asociaţia „Împreună pentru copii”, pe parcursul zilei, inclusiv sâmbăta şi duminica şi
cu paznici angajaţi ai şcolii pe timpul nopţii.
Art.111. Angajaţii şi elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 7 ”Sfânta Maria”, din Timişoara au
datoria să cunoască întocmai atribuţiile ce le revin prin prezentul regulament de funcţionare
internă a şcolii.
Art.112. După intrarea în vigoare a prezentului regulament, în măsura în care vor
apărea acte normative care îmbunătăţesc activitatea generală şi în special activitatea unităţii
noastre de învăţământ, se adaugă la regulament, iar cele contrare se anulează din regulament.
Art.113. Prezentul regulament de organizare şi de funcţionare internă a fost propus,
dezbătut în Consiliul Profesoral din data de 11.10.2012 şi aprobat în şedinţa Consiliului de
Administraţie din data de 11.10.2013 urmând a intra în vigoare în data de 15.10.2013.

Director,
Prof. Gica Dumitru
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ANEXA 1
(1) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii
de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.
(2) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare,
efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu
drept de control asupra unităţilor de învăţământ.
(3) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora
prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
(4) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să
interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar general.
(5) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări
sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.
a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a
acesteia;
(6 ) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
(7) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din
alte zone;
(8) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de
dezvoltare instituţională;
(9) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul
profesoral şi aprobat de consiliul de administraţie;
(10) numeşte profesorii pentru învăţământul primar / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma
consultării şefilor de catedră/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;
(11) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
(12) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru
curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi
colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale
acestora;
(13) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de
învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;
(14) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din
consiliul de administraţie;
(15) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor
metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
(16) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de
muncă;
(17) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe
discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;
(18) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
(19) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul
unităţii şcolare;
(20) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui
an şcolar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să
fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul
este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;
(21) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului did., did.-aux şi ned;
(22) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt
precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
(23) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
(24) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru
elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
(25) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
(26) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului
muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
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(27) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului
colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
(28) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale
personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, de la programul de lucru;
(29) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor
didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
(30) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în
vigoare;
(31) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de
învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(32) elaborarea proiectului de buget propriu;
(33) urmărirea modului de încasare a veniturilor;
(34) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu
destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
(35) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
(36) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a
conturilor de execuţie bugetară.
(37) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de
completarea carnetelor de muncă;
(38) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii;
(39) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
(40) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi
sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
(41) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
(42) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de
plată a drepturilor salariale;
(43) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează
conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea
fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie
materială precară, din fondurile gestionate de părinţi;
(44) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu,
(45) asigură, prin diriginţi/învăţători, de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la
nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
(46) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie
a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ;
(47) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
limita prevederilor legale în vigoare;
(48) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârşite de
elevi.
(49) anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitatea şcolară pe care o conduce. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea
şcolară este prezentat în consiliul profesoral şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia,
conţinând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică.
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ANEXA 2 - Consiliul profesoral
(1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire
practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în
domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la
şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când
este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se
întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului
elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3
din membrii Consiliul de administraţie.
(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din
numărul membrilor săi.
(5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au
obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei
respective.
(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se
înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima
foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a
registrului.
(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care
conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări
etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se
găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
(10). Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general
privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a
şcolii;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum
şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul,
componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
f)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare professor pentru
ciclul primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul
salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor
legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”,
pentru clasele I-IV;
l)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare,
care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe
baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel
puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, a inspectoratului
şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea
instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
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q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea
de învăţământ.
(11) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din
numărul total al membrilor.
(12) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de
învăţământ.
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ANEXA 3 - Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale şi
Ordinului 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţîonare a învăţământului preuniversitar şi ale prezentului regulament.
(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
(3) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie,
celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept
proprietatea unităţii de învăţământ.
c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după
dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
d) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral
şi în comisia paritară;
e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de
învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare
f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
g) aprobă, pentru toate categoriile de salariaţi din unitatea de învăţământ. Pentru personalul didactic
de predare şi de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi
cu respectarea metodologiei specifice;
h) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de învăţământ;
i) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor
salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
k) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
l) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
m) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi
cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi
ale compartimentelor funcţionale;
n) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform
legislaţiei în vigoare;
o) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
p) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului;
q) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de
învăţământ;
r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de
normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;
s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
t) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare
u) membrii consiliului de administraţie realizează serviciul pe şcoală conform planificării în intervalul
orar 8 - 15
(4) Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.
(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii, din 9-15 membri,
între care:
a) directorul unităţii de învăţământ;
b) directorii adjuncţi;
c) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
d) contabil / contabil şef, dacă există la nivelul unităţii şcolare;
e) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor din clasele a IX –a – a
XII-a /a XIII-a, ai agenţilor economici (obligatoriu pentru învăţământul profesional şi tehnic), precum şi ai
instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale;
(f) în mediul rural se va avea în vedere ca, în consiliile de administraţie, să fie reprezentate
corespunzător structurile şcolare din satele care aparţin localităţilor respective; reprezentarea poate fi asigurată
de către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare;
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(6) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de administraţie,
este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele
didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
(7) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
(8) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/
observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului sindical
se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.
(9) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, membrii
consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii.
(10) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de
administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de
administraţie.
(11) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au
obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest
lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(12) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care
se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe
ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(13) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului,
într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
(14) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar
directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul
membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor,
sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi.
(15) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenţi.
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ANEXA 4 - Catedrele/comisiile metodice
(1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum
patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de
clase sau pe ciclu de învăţământ.
(3) Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia,
cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine
documentat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ,
lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului
didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice
nou venite în unitatea de învăţământ;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
(4) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de
activitatea profesională a membrilor acesteia.
(5) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director
şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în
activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.
(6) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de
învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar.
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ANEXA 5 - Consiliul clasei
(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire
practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi,
pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru ciclul primar/dirigintele.
(3) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu
solicitările elevilor şi ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
(4) Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele discipline;
c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de
învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea dirigintelui / profesorului pentru ciclul primar, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare
prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi
informează, în scris, părintele.
(5) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin profesorii pentru ciclul primar/diriginţi,
numiţi de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de
prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(6) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate.
(7) Profesorul pentru ciclul primar/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit
sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale
clasei respective.
(8) Profesorul pentru ciclul primar /dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a
părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative,
în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(9) Profesorul pentru ciclul primar / dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează,
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării
influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este
diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările
naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea
competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului
obligatoriu;
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului,
săptămânal;
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după
caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de
director;
j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare
de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;
l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
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m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului
profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;
n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la
învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea
organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se
consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i
informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de
amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi
asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor
prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi
anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

ANEXA 6 – Colective de lucru
I.

Domeniul managerial:
Echipa managerială;
Consiliul de administraţie al şcolii;
Comisia metodică a învăţătorilor şi diriginţilor;
Comisia responsabililor catedrelor şi comisiilor metodice;
Comisia paritară;
II. Domeniul didactic:
- Comisia pentru curriculum;
III. Domeniul educativ:
- Comisia responsabilă cu consilierea şcolară şi profesională a elevilor;
- Comisia de coordonare a Consiliului Elevilor;
- Organizarea şi monitorizarea activităţilor pe teme ecologice- responsabil, Prof. Ardelean
Lavinia;
- Şcoala după şcoală
Comisia COMENIUS
- Comisia SPORT – EDUCAŢIE – SĂNĂTATE
- Educaţie pentru sănătate
IV. Domeniul corectiv-terapeutic:
- Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar;
- Comisia internă de evaluare continuă a elevilor incluşi în programul de educaţie integrată;
V. Domeniul extracurricular:
- Comisia de organizare şi monitorizare a activităţilor extracurriculare;
- Comisia de organizare a concursurilor;
VI.
Domeniul control şi evaluare:
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
- Comisia de control al personalului administrativ;
- Comisia de organizare şi monitorizare a serviciului pe şcoală;
- Comisia de verificare a notării ritmice;
- Monitorizarea elevilor absenţi la nivel de şcoală;
- Persoana de contact pentru Evaluarea Naţională;
VII. Domeniul proiectare:
- Coordonarea proiectelor şi programelor educative şcolare şi extraşcolare;
-
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Comisia de organizare şi evaluare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor aprobate în
calendarul activităţilor educative;
VIII.
Domeniul formare profesională continuă:
- Comisia de instruire metodică;
- Coordonarea activităţii de perfecţionare metodică şi cercetare;
- Comisia de organizare a Simpozionului anual;
IX. Domeniul administrativ:
Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii de nivel preuniversitar;
- Comisia BDN
X. Domeniul relaţii publice:
- Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
- Comisia de difuzare a programelor staţiei de radio 7 PLUS;
- Verificarea zilnică a mesajelor de pe mail-ul şcolii, ştergerea mesajelor inutile, raportarea
zilnică a mesajelor către director;
- Responsabil pentru învăţământul primar pe şcoală;
XI.
Domeniul social:
- Comisia de acordare a burselor;
- Comisia pentru aplicarea normelor metodologice privind acordarea ajutorului financiar de 200
de Euro în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;
- Comisia de protocol;
XII. Domeniul protecţiei persoanei şi a bunurilor materiale:
- Comisia responsabilă de realizarea şi verificarea purtării ecusoanelor;
- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
- Comandamentul de iarnă al unităţii şcolare;
- Comisia de casare;
- Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor;
- Comisia de protecţia muncii;
- Inspector de protecţie civilă;
- Comisia tehnică;
- Comandamentul unităţii şcolare pentru acţiune împotriva dezastrelor;
XIII. Domeniul achiziţiei:
- Comisia pentru selecţia oferte de preţ în vederea cumpărării unor obiecte de inventar, diverse
materiale, deplasare sportivi;
- Comisia responsabilă cu asigurarea manualelor gratuite, a cărţilor pentru bibliotecă şi a tuturor
materialelor intrate în şcoală;
XIV.
Domeniul T. I. C. :
- Comisia de lucru în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei;
XV. Domeniul recompense:
- Comisia de monitorizare şi premiere a elevilor cu rezultate bune la învăţătură,
- Comisia în vederea stabilirii normelor de evaluare a performanţelor individuale şi de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;
XVI.
Domeniul caritate:
- Grup de iniţiativă care realizează Programul Să nu-ţi uiţi aproapele, menit a educa copiii pentru
ajutorarea semenilor aflaţi în dificultate,
- Comisia Pentru zâmbetul unui copil;
XVII.
Domeniul organizatoric / administrativ:
- Comisia de organizare a concursului privind angajarea în muncă a personalului T.A. din
şcoală;
- Comisia de inventariere;
- Comisia de întocmirea a orarului;
-
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