REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TOMA TÂMPEANU” GALBENU
CAP I-TEMEIUL LEGAL
ART. 1
(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, OM 5079/2007 republicată în 2014 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi Legea 53/2004 şi completările ulterioare.
(2) Regulamentul intră in vigoare după consultarea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor,
Consiliul Elevilor şi aprobarea Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Toma
Tâmpeanu” Galbenu.
(3) După aprobare, direcţiunea, educatoarele, învăţătorii, profesorii diriginţi vor comunica
elementele de conţinut întregului personal, elevilor, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali pentru punerea în aplicare. Fiecare angajat al şcolii semnează că a luat la
cunoştinţă de prevederile regulamentului de ordine internă. Beneficiarii direcţi şi
indirecţi ai educaţiei fac dovada că au luat la cunoştinţă şi se obligă la respectarea
acestuia, prin semnarea contractului educational.
CAP II-PROGRAMUL
SECŢIUNEA 1-ELEVII
ART. 2
Programul preşcolarilor se desfăşoară în inervalul 800-1300 structurat astfel:



 800-900-activităţi pe sectoare (ALA1)
 900-1130-activităţi pe domenii experenţiale
 1130-1300-jocuri şi activităţi recreative (ALA2). Excepţie se face de la acest program
numai în situaţii speciale, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ.

ART. 3
Programul pentru învăţământul primar se desfăşoară în intervalul 800- 1300 după
orarul aprobat de conducerea unităţii de învăţământ . se acceptă modificări în structura orarului
la învăţământul primar numai în situaţii speciale şi cu aprobarea conducerii şcolii.
ART. 4
Programul pentru învăţământul gimnazial se desfăşoară în intervalul 800-1500 după
orarul aprobat de conducerea unităţii de învăţământ. Se acceptă modificări în structura orarului la
învăţământul gimnazial numai în situaţii speciale şi cu aprobarea conducerii unităţii de
învăţământ.
ART. 5
(1) Durata orei de curs pentru clasa pregătitoare şi clasa I este 30-35 minute.
(2) Durata orei de curs pentru clasele II-IV este de 45 de minute, întrucât se sună de pauză
după programul ciclului gimnazial, ultimule 5 minute de curs sunt destinate activităţilor
de tip recreativ.
(3) Durata orei de curs pentru ciclul gimnazial este de 50 de minute.
ART. 6
Pauza între orele de curs este de 10 minute.
ART. 7
(1) Orarul şcolii se realizează în conformitate cu P.O.24, vol. II-realizarea schemei orare şi a
orarului. Orarul şcolii este realizat de către comisia de redactare a orarului, este discutat
în consiliul profesoral, aprobat de consiliul de administraţie.
(2) După aprobare, orarul este afişat în cele două structuri, Drogu şi Galbenu.

SECŢIUNEA a 2 a- PERSONALUL DIDACTIC
ART. 8
(1) Programul personalului didactic este conform orarului unităţii de învăţământ.
(2) Completarea diferenţei dintre numărul de ore/zi din orar şi numărul de ore/zi potrivit fişei
postului se face prin activităţi de pregătire profesională, corectarea caietelor de teme sau a
probelor de evaluare, confecţionare de material didactic, lectorate şi consultaţii cu
părinţii, pregătire suplimentară cu elevii, etc.
ART. 9
La sfârşitul programului zilnic, personalul didactic este obligat să scrie în condica de
prezenţă.

SECŢIUNEA a 3 a-PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
ART. 10
(1) Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 800- 1600.
(2) În intervalul orar 1145-1200 este pauză de masă.
(3) Program de lucru cu publicul (cadre didactice, elevi, părinţi, membrii ai comunităţii)1200-1400.
ART. 11
(1) Programul compartimentului contabilitate se desfăşoară în intervalul 800-1600.
(2) În intervalul orar 1145-1200 este pauză de masă.
(3) Program de lucru cu publicul (cadre didactice, elevi, părinţi, membrii ai comunităţii)1200-1400.
SECŢIUNEA a 4 a- PERSONAL NEDIDACTIC
ART. 12
Programul femeilor de serviciu şi muncitorilor este următorul:

a) În perioada toamnă- iarnă 600-1500.
b) În perioada primavara-vară 600-1430.
ART. 13
Pauza e masă este de 30 de minute, în intervalul 1130-1200.
CAP III- BENEFICIARI DIRECȚI AI EDUCAȚIEI
SECȚIUNEA 1-DREPTURILE ELEVILOR

ART. 14
(1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc
toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni;
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii,demnității și personalității proprii;
(3) Elevii au deptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege; în
cazul în care, se postează pe site-ul școlii sau paginii de facebook, oficializate de școală,
imagini, nume de elevi sau orice alte informații, este obligatoriu a se cere
consimțământul scris al părinților.
(4) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă
școlară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă și de pază contra incendiilor în unitatea
de învățământ.
ART. 15 - Drepturi educaționale
(1) Accesul gratuit la educație în Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu și în
structurile arondate acesteia. În toate structurile, elevii au dreptul garantat la un
învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea, parcurgerea și finalizarea studiilor, în
funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii și
competențelor lor;
(2) Dreptul de a beneficia de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor de
învățământ, parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea, de către cadrele
didactice a celor mai adecvate strategii didactice.

(3) Dreptul de a fi consultați de a-și exprima opțiunile pentru disciplinile din curriculumul la
decizia școlii, aflate în ofertă Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu, în concordanță cu
nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității
locale. Pentru alegerea disciplinei pentru CDȘ, optional aflat în oferta școlii, se
procedează în felul următor:
a) Învățământ preșcolar-alegerea este făcută de către părinți;
b) Învățământ primar- alegerea este făcută de către părinți;
c) Învățămâtul gimnazial- alegerea este făcută de către elev.
În toate cele trei cazuri, este obligatoriu respectarea P.O 45, procedură privind stabilirea CDȘ.
(4) Dreptul de a beneficia de un tratament nediscriminatoriu din partea conducerii,
personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi in unitatea de învățământ. Școala
Gimnazială “Toma Tâmpeanu” se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării
sau hărțuirii pe criteriu de rasă, etnie, religie, sex, convingeri, dizabilități, cetățenie,
vârstă, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socio-economică, probleme medicale,
capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu.
(5) Dreptul e a beneficia de manuale școlare gratuite;
(6) Dreptul de a beneficia gratuit de consiliere școlară;
(7) Dreptul la proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în timpul procesului
instructiv-educativ sau din activitățile extracurriculare;
(8) Dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevi cu nevoi sociale, precum și
pentru elevii cu CES, conform prevederilor în vigoare;
(9) Dreptul la o evaluare corectă și obiectivă;
(10)

Părintele, tutorele sau susținătorul legal( pentru clasele CP-IV) și elevul, părintele,

tutorele sau susținătorul legal, pentru clasele V-VIII, au dreptul de a contesta rezultatele
eveluării scrise, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența
elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la
comunicare;
a) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal pot solicita, în scris,

directorului școlii, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea
probelor orale sau practice.
b) Pentu soluționarea cererii de reevaluare la clasele primare, directorul va desemna
două cadre didactice din școală, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua
lucrarea scrisă; pentru soluționarea cererii de reevaluare la clasele gimnaziale,
conducerea școlii va desemna profesori din cealaltă structură pentru reevaluarea
lucrărilor.
c) Media notelor acordate separat de cdrele didactice prevăzute la alin. 4 este nota
reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de
către cele două cadre didactice.
d) În cazul în care diferența dintre nota initială, acordată de cadrul didactic de la clasă și
nota acordată în urma reevaluării, este mai mica de un punct, contestația este respinsă
și nota initială rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota initială și
nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este
acceptată.
e) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării
initiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației , autentifică schimbarea
prin semnătură și aplică ștampila unității.
f) Calificativele sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
(11)

Dreptul de a avea acces gratuit la terenul de sport, computerele conectate la

internet, copiatorul și imprimanta din CDI, videoproiectoare, ecrane și toate materialele
didactice pe care le are la dispoziție.
(12)

Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără

încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu
poate prejudicial demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la
propria imagine. Nu se consideră libertatate de expresie, următoarele manifestări:
comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor,
limbajul trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.
(13)

Dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim 7

ore pe zi în cazul elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a.

(14)

Dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul

întregului semestru.
(15)

Dreptul de a primi rezultatul evaluărilor semestriale( tezelor) în maxim 15 zile

lucrătoare.
(16)

Dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârsta și nevoilor de

învățare, și cu un număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu
prevederile Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
(17)

Dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie initiativă, fără a

fi obligați de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri
școlare, olimpiade și alte activități organizate de școală sau de către terți, în palate sau
cluburi ale elevilor, în baze sportive, în taberele sau instituții conexe ale inspectoratelor
școlare, în cluburile și asociațiile sportive școlare, cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la programele și
activitățile incluse în programa școlară.
(18)

Dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultatele obținute la activitățile

școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile;
(19)

Dreptul de a avea acces, la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare.

(20)

Dreptul de școlarizare la domiciliu, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.
(21)

Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin

fișe anonime, acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea
identificării celor mai eficiente metode didactice.
(22)

Dreptul de a fi informat privind calificativele și notele acordate, înaintea

consemnării acestora.
(23)

Dreptul de a intrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între școală și alte

unități de învățământ de același nivel.
(24)

Dreptul de a avea condiții de studiu și evaluare adaptate dizabilităților,

problemelor medicale sau tulburărilor specific de învățare, în condițiile legii.
(25)

Dreptul de a participa la programe suplimentare de pregătire desfășurate în cadrul

Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu, programele de pregătire se desfășoară după
orele de curs.

(26)

Dreptul de a le fi consemnată absența în catalog, doar în cazul în care nu sunt

prezenți la orele de curs, este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de corecție.
(27)

Elevii cu cerințe speciale educative, integrați în învățământul de masă din Școala

Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu, au aceleați drepturi ca și ceilalți elevi.
ART. 16- Drepturi de asociere sau de exprimare
(1) Dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, structuri sau mișcări care promovează
interesele elevilor, inclusive la grupuri, organizații nonformale, economice, sociale,
recreaționale, culturale sau alte asemenea în condițiile legii.
(2) Dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația fără perturbarea orelor de curs.
(3) Dreptul la reuniune în afara orarului zilnic. Activitățile pot fi organizate în Școala
Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu la cererea grupului de initiativă numai cu
aprobarea C.A. Exercitarea dreptului de reuniune nu poate fi supusă decât acelor limite
care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică în interesul
siguranței naționale al ordinii publice pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau
drepturile și libertățile acestora.
(4) Dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor din Școala Gimnazială Toma
Tâmpeanu în conformitate cu regulamentul acesteia.
(5) Dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți fără nicio limitare din partea personalului
didactic sau administrative, elevii din școala noastră au dreptul de a fi aleși șe de a alege
reprezentanții în comisiile prevăzute de ROF al școlii.
(6) Dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și a le
distribui elevilor din școală, fără obligația școlii de a publica materialele. Este interzisă
publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere securității naționale, ordinii
publice, drepturilor și libertăților cetățenești, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau
discriminatorii.
ART. 17- Drepturi sociale
(1) Dreptul de a beneficia de transport redus cu 50% pentru transportul intern auto, feroviar
și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu beneficiază de transport gratuit
cu microbuzul școlar de acasă la școală și de la școală acasă, în conformitate cu
programul aprobat de consiliul de administrație , stațiile aprobate și regulamentul de
folosire a microbuzului școlar, elevii beneficiază de transport gratuit cu microbuzul școlar
în excursii și vizite în localitate și județ cu aprobarea directorului școlii și a metodologiei
privind organizarea și desfășurarea excursiilor școlare.
(3) Dreptul de a beneficia de burse sociale, precum și de ajutoare sociale și financiare în
diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Elevii din Școala
Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu beneficiază de 130 de burse sociale.
(4) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației.
(5) Consiliul Local Galbenu, stabilește anual, la propunerea Consiliului de administrație al
Școlii, numărul de burse și cuantumul acestora.
(6) Criteriile specific de acordare a burselor se stabilesc anual, de consiliul de administrație
al Școlii Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” Galbenu, în funcție de fondurile alocate; în
organizarea procesului de acordare a burselor se va folosi P.O Ad. 27
(7) Elevii Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu pot beneficia de suport financiar și din sursele
extrabugetare ale unității de învățământ, în condițiile legii.
(8) Dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/iarnă, în condițiile stabilite de
autoritățile competente.
(9) Dreptul la premii, burse și alte asemenea stimulente materiale, elevilor cu performanțe
școlare înalte, precum și celor cu rezultate deosebite în activitățile cultural-sportive
organizate de către stat.
(10)

Dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinetele

medicale , psihologice și logopedice școlare.
(11)

Dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole

de teatru, de opera, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituții publice, conform legii.
ART. 18-Alte drepturi

(1) Dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documnte de studii, în condiţiile legii;
Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu va emite documentele solicitate conform
legii.
(2) Dreptul de răspuns la solicitările pentru informațiile de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001 cu modificările și completările ulterioare.
(3) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, potrivit legii.
(4) Dreptul de a avea profesori repartizați în mod nediscriminatoriu.

SECȚIUNEA a 2 a- OBLIGAȚIILE ELEVILOR
ART. 19
(1) Preșcolarii și elevii din Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu au obligația de a
frecventa cursurile, de a se pregăti pentru fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.
(2) Preșcolarii și elevii trebuie să aibe un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în
unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
(3) Sunt obligați să respecte drepturile de autor și să recunoască apartenența informațiilor în
lucrările elaborate.
(4) Preșcolarii și elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și particularitățile de vârstă și
individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:
a) Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu
Galbenu;
b) regulamentul de ordine interioară al școlii;
c) regulile de circulație;
d) normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenre și stingere a incendiilor;
e) normele de protectie civilă;
f) normele de protecția mediului;
(5) Au obligația de a elabora și susține lucrări la nivel de disciplină originale, în conformitate
cu cerințele cadrului didactic de la clasă

(6) Sesizează autoritățile competente de orice ilegalități în desfășurarea procesului de
învățământ și activitătilor conexe acestuia, în condițiile legii.
(7) Sesizează reprezentanții Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu, cu privire la orice
situație care ar pune în pericol situația elevilor şi cadrelor didactice.
(8) Utilizează în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitătile școlare la
care au acces în toate structurile.
(9) Au obligația de a respecta curățenia și liniștea și ordinea în perimetrul școlar.
(10)

Preșcolarii și elevii au obligația de a păstra integritatea și buna funcționare a

bunurilor din spatial școlar, precum și materialele didactice, mijloace de învățământ, cărți
din CDI, bibliotecă, material de pe panouri de afișaj, mobilier școlar, mobilier sanitar,
instalații din grupurile sanitare, ferestre, uși, burlane de scurgere.
(11)

În cazul provocării unor distrugeri, au obligația de a plăti contravaloarea

eventualelor prejudicii, în urma constatării culpei individuale.
(12)

Elevii trebuie să aibe asupra lor zilnic carnetul de note, vizat la zi și să il prezinte

cadrelor didactice pentru trecerea notelor obținute în urma evaluărilor precum și
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali pentru a lua la cunoștință de situația școlară.
(13)

Manualele școlare primite și folosite trebuie să fie returnate în bună stare la

sfârșitul anului școlar.
(14)

Elevii manifestă înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate

școlară:elevii și personalul unității de învățământ.
(15)

Preșcolarii și școlarii au obligația de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării

cu microbuzul școlar, de a avea un comportament și limbaj civilizat, de a nu distruge
bunurile din microbuz și de a respecta regulile de circulație.
(16)

În caz de îmbolnăvire, au obligația de a anunța educatorul, învățătorul sau

profesorul diriginte; anunțul va fi făcut de către părinte, tutore, susținător legal; elevul se
va prezenta la medicul de familie și va respecta obligatoriu prescripțiile medicului; în caz
de boli contagioase, nu se va prezenta la școală decât în momentul în care medical
eliberează un document prin care se precizează că elevul este apt să se integreze în
comunitatea școlară.

ART. 20 –Interdicții
Se interzice preșcolarilor și elevilor din Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu:
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliul educational, register matricole, etc.
b) să aducă în școală materiale, care prin conținutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța.
c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ.
d) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul școlii și în afara acesteia,
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări sau să participe la jocuri de
noroc.
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul școlii de orice tip de arme sau de alte produse
pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete, etc., precum și sprayuri
lacrimogene, paralizante sau alte asemenea care, prin acțiunea lor pot afecta integritatea
fizică și psihică a preșcolarilor, școlarilor sau personalului școli; în oricare dintre aceste
situații, elevii vor fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța
personală sau a celorlalte persoane din școală sau grădiniță, in conformitate cu
prevederile legale.
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau
pornografic în mediul școlar.
g) să utilizeze telefoane mobile, dispozitive de ascultat muzică sau vizionat filme,
dispozitive de înregistrare audio-video, tablete, etc. în timpul orelor de curs; este permisă
folosirea acestor mijloace numai cu acordul cadrului didactic, , în situația folosirii
acestora în procesul didactic sau în situații de urgență.
h) să înregistreze activitatea didactică.
i) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență.
j) să aibe comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să
manifeste violență în limbaj față de colegi și față de personalul școlii.
k) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în spațiul școlar și în afara
acestuia.

l) să părăsească spațiul școlar în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
învoirea profesorului de serviciu, învățătorului, dirigintelui.
m) să utilizeze un limbaj trivial și invectiv în spațiul școalar.
n) să invite/să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii
școlii
o) să nu sară gardul școlii.
p) să arunce hârtii, resturi de mâncare, recipienți de plastic, etc. în curtea școlii
q) să se agațe de bările din curtea școlii.
r) Să coboare pe balustradele scărilor.
s) este interzis cu desăvârșire accesul elevilor în cancelarie fără a fi însoțiți de un cadru
didactic.
t) să umble cu/la catalogul clasei.
u) să realizeze modificări în carnetul de elev.
v) să semneze în locul părinților carnetele de elev, carnete de corespondență, adrese trimise
de școală către familie.
w) să umble la întrerupătoarele, prizele din sala de clasă, din cabinet și din holuri, baie.
x) elevele nu au voie să vină machiate la școală( fard, ruj, machiaj, manichiură colorată) sau
părul vopsit.
y) Elevii nu au voie cu bijuterii (brățări, coliere); băieții nu au voie cu cercei.
ART. 21
Preșcolarii și elevii din Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, care
utilizează microbuzul școlar, au obligația să respecte următoarele reguli:
a) Îmbarcarea-debarcarea se face din curtea școlii sau de pe străzile stabilite pe traseu.
b) Îmbarcarea-debarcarea elevilor se face numai după ce microbuzul școlar a staționat; este
interzis a părăsi locul stabilit pentru așteptarea microbuzului până acesta nu staționează.
c) Îmbarcarea-debarcarea elevilor se face în ordine, unul câte unul, fără a creia îmbulzeală și
numai pe ușa destinată în acest sens.
d) Ușa glisantă de acces în microbuz va fi închisă-deschisă numai de cadrul didactic/gardian
însoțitor, respectiv de către șofer.

e) Pe timpul transportului, elevii sunt obligați să stea numai pe scaune; este interzisă
ridicarea de pe scaun.
f) Pe timpul transportului nu au voie să se apropie sau să se sprijine de ușa microbuzului.
g) Este interzis elevilor ca în timpul transportului să folosescă un ton ridicat sau să arunce
cu diverse obiecte între ei.
h) Este obligatoriu ca elevii să păstreze curățenia în mijlocul de transport( nu vor lăsa hârtii
pe scaune, pe jos, nu vor lăsa recipiențe de plastic, resturi de mâncare).
i) Este înterzis elevilor să scrie pe scaune, huse, geamuri sau pereții mașinii.
j) Nerespectarea oricărei dintre prevederile anterioare, duce la sancțiuni conform
prezentului regulament.

SECȚIUNEA a 3 a – RECOMPENSE PENTRU ELEVI
ART. 22
Elevii din Școala Gmnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu care obțin rezultate remarcabile în
activitata școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele
recompense:
a) Evidențiere în fața colegilor;
b) Evidențiere de căte director, în fața elevilor sau în fața consiliului profesoral;
c) Comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care să se menționeze faptele
deosebite pentru care elevul este evidențiat;
d) Alte stimulente materiale acordate din venituri proprii ale școlii ori din sponsorizări;
e) Premii, diplome, medalii.
f) Recomandare pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau în tabere de profil în țară.
g) Premiul de onoare al unității de învățământ.

ART. 23
Performanțele elevilor la olimpiade și concursuri pe discipline, la olimpiade sau la
concursuri de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiade și concursuri sportive se
recompesează financiar, în conformitate cu reglementările Ministerului Educației.

ART. 24
(1) Elevii Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu pot fi premiați la sfârșitul anului
școlar prin acordarea de diplome penru activitatea desfășurată și/sau rezultate obtinute.
(2) Acordarea premiilor se face la propunerea învățătorilor, a profesorului diriginte, a
consiliului clasei sau a directorului școlii.
(3) În Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, diplomele se pot acorda:
a) Pentru rezultate deosebite la învățătură;
b) Pentru rezultate deosebite la o disciplină;
c) Pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu
colegii, pentru alte tipuri sau preocupări care merită evidențiate.
(4) Numărul diplomelor pe care le poate primi un elev nu este limitat.
(5) Elevii care primesc diploma pe discipline sunt selectați numai dintre aceia care au obținut
media 10/calificativul FB anual la disciplina respectivă.
(6) Elevii din învățământul gimnazial din Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu pot
obține premii dacă:
a. au obținut primele N medii generale pe clasă, cu condiția ca acestea să nu fie mai mici de
9,00; pentru următoarele N medii se pot acorda mențiuni:
-

pentru premiul I, media generală trebuie să fie de cel puțin 9,50

-

pentru premiul II, media generală trebuie să fie cel puțin 9,30

-

pentru premiul III, media generală trebuie să fie cel puțin 9

-

pentru mențiune, media trebuie să fie cel puțin 8,50( mențiunile se vor acorda în
ordine descătoare a mediilor, respectiv Mențiunea I, Mențiunea II, etc.)

b. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c. au obținut performanțe la concursi, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare
desfășurate la nivel local, județean, national;
d. s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
e. au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar;
f. pentru rezultate excepționale se poate acorda premiul de onoare al unității de învățământ,
în baza unei proceduri elaborată de școală.
SECȚIUNEA a 4 a- SANCȚIUNI PENTRU ELEVI
ART. 25
(1) Elevii din Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, care săvârșesc fapte care încalcă
dispozițiile legale în vigoare, inclusiv, regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție
de gravitatea acestora .
(2) Elevii pot fi sancționați pentru fapte care se petrec în interiorul unității de învățământ sau
în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara unității de învățământ
sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, elevii răspund
conform legislației în vigoare.
(3) În mod obligatoriu, cel care stabilește abaterea disciplinară trebuie:
a. Să descrie fapta care constituie abaterea disciplinară- raport scris

.

b. Să precizeze ce dispoziții legale în vigoare sau ce precizări din regulamentul
școlar a încălcat elevul respectiv;
c. Să audieze elevul care a săvârșit abaterea disciplinară și să precizeze motivele
pentru care au fost înlăturate apărările formulate de elevul respectiv (conform
legii 272/2004-Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului).
(4) La stabilirea abaterilor disciplinare trebuie să se aibă în vedere:
-

fapta săvârșită;

-

împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

-

gradul de vinovăție al elevului;

-

consecințele abaterii disciplinare;

-

comportarea generală a elevului în școală, în familie, în societate

(5) sancțiunile care se pot aplica în Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, sunt
următoarele:

a. observația individuală;
b. mustrarea scrisă;
c. retragerea temporară sau definitivă a bursei;
d. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceiași unitate de învățământ.
(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia,
sau ulterior, după caz;
(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii, este
interzisă în orice context;
(8) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare;
(9) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.
ART. 26
(1) Observația individuală constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate și consilierea
acestuia astfel încât să dovedească,ulterior,un comportament corespunzator. Elevului i se
va atrage totodată atenția că, în situația, în care nu își schimbă comportamentul, i se va
aplica o sancțiune mai severă.
(2) Sancțiunea se aplică de către învățător, profesorul diriginte sau de către director.
(3) Comportamente pentru care se aplică sancțiunea –observația:
-

Deranjarea orelor de curs (sporadic, fără a se repeat)

-

Nepregătirea temelor sau a lecțiilor

-

Nu are carnetul de elev sau de corespondență la el

-

Nu prezintă carnetul de elev sau de corespondență pentru a fi semnat de părinți

-

Aleargă pe hol și face gălăgie în pauze( cel mult 2 abateri)

-

Nu-și îndeplinește sarcinile de elev de serviciu în clasă( pentru prima abatere)

-

Coboară pe balustradele scărilor

-

Sare gardul școlii ( o abatere)

-

Nu are materialele necesare pentru desfășurarea unor ore de curs( cel mult o abatere
la fiecare obiect de studiu)

-

Nu are echipament la orele de educație fizică

-

Altercații verbale cu colegii, dar fără a se folosi expresii vulgare

-

Aruncă hârtii, recipiente de plastic în curtea școlii

-

Ținută indecentă( o abatere)

-

Alte comportamente deviante

ART. 27
(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris de către învățător, profesor
diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.
(2) Sancțiunea este propusă de către consiliul clasei, de către cadrul didactic la ora
căruia/ în programul profesorului de serviciu, s-au produs faptele susceptibile de
sancțiune, spre validare.
(3) Sancțiunea se consemnează în registul de procese verbale al consiliului clasei și într-un
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățător/diriginte la sfârșitul
semestrului la care a fost aplicată.
(4) Formularul specific pentru mustrarea scrisă este redactat de învățător sau profesorul
diriginte, este semnată de către acesta și de către director, este înregistrata în registrul de
intrări-ieșiri al Școlii Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” Galbenu; documentul va fi întocmit
în trei exemplare și va fi înmânat personal de către învățător sau diriginte; un exemplar va
ramane la secretariat, unul la învățător/diriginte și unul va ramane la familie. Dacă nu se
poate înmâna personal formularul, acesta va fi transmis prin poștă cu confirmare de
primire.
(5) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numarul sub care a fost
înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ.
(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului.
(7) Comportamente pentru care se aplică sancțiunea “mustrarea scrisă”:
a) deranjarea repetată a orelor de curs;
b) altercații verbale cu colegii, folosind expresii injurioase;

c) costumație și coafură indecente – podoabe extravagante – a doua abatere;
d) deteriorarea repetată a unor bunuri din școală sau din curtea școlii;
e) folosește telefonul mobil, dispozitive de vizionare, de înregistrare audio - video;
e) pleaca de la orele de curs fără a anunța (chiul) – de la a 2 a abatere;
f) accesul repetat în cancelarie fără a fi însoțiți de un cadru didactic;
g) aduce și difuzează în școală materiale care prin conținutul lor atentează la independență,
suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
h) blocheaza căile de acces în spațiile de învățământ;
i) posedă și difuzează materiale cu caracter obscen și pornografic;
j) se adresează necuviincios personalului unității de învățământ, în mod repetat;
k) pleacă de la ore fără să anunțe învățătorul/profesorul/dirigintele/directorul;
l) semnează carnetele de elev, carnete de corespondență în locul
părinților; m) introduce în școală pocnitori, petarde; n)participă la jocuri
de noroc;
o) postează pe rețele de socializare imagini și clipuri video din timpul programului școlar sau din
spațiul școlar;
p) alte comportamente pe care le consideră învățătorul, dirigintele, consiliul clasei, consiliul
profesoral.

ART. 28

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei sociale se aplică de către director, la
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului.

(3) Formularul specific pentru mustrarea scrisă este redactat de învățător sau profesorul
diriginte, este semnată de către acesta și de către director, este înregistrată în registrul de
intrări-ieșiri al Școlii Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” Galbenu; documentul va fi întocmit
în trei exemplare și va fi înmânat personal de către învățător sau diriginte; un exemplar va
rămâne la secretariat, unul la învățător/diriginte și unul va rămâne la familie. Daca nu se
poate înmâna personal formularul, acesta va fi transmis prin poștă cu confirmare de
primire.
(4) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost
înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ.
(5) Comportamente pentru care se aplică sancțiunea “retragerea bursei sociale”:
a) absențe repetate de la orele de curs (chiul) – de la a doua abatere;
b) dacă depășește 10 absențe nemotivate;
c) folosește telefonul mobil, dispozitive de vizionare, de înregistrare audio-video – a doua
abatere;
d) distrugerea în mod repetat a bunurilor școlare (din școală și din curtea școlii);
e) aduce și difuzează în școală materiale care prin conținutul lor atentează la independența,
suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța – a doua abatere;
f) posedă și difuzează materiale cu caracter obscen și pornografic – a doua abatere;
g) semnează carnetele de elev, carnete de corespondență în locul părinților – a doua abatere;
h) altercații verbale cu colegii, folosind expresii injurioase și conflicte fizice;
i) distruge documente școlare: carnete de elev, cataloage etc;

j) realizează modificări în carnetul de elev sau în cataloage;
k) introduce în școală pocnitori, petarde – a doua abatere;
l) participă la jocuri de noroc – a doua abatere ;
m) organizeză sau participă la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de
învățământ sau care afectează prezența la cursuri a elevilor;
n) lansează anunțuri false la serviciul de urgență;
o) adresează cuvinte injurioase colegilor (în mod repetat) și jignește personalul didactic și
nedidactic al școlii;
p) postează pe site-uri sau rețele de socializare imagini și/sau clipuri din timpul programului sau
din spațiul școlar - a doua abatere;
q) alte comportamente pe care le consideră învățătorul, dirigintele, consiliul clasei, consiliul
profesoral.

ART. 29
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă în școală.
(2) Se propune de către consiliul clasei și se aprobă de către consiliul profesoral.
(3) Formularul specific pentru sancțiune este redactat de profesorul diriginte, este semnat
de către acesta și de către director, este înregistrat în registrul de intrări-ieșiri al Școlii
Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” Galbenu; documentul va fi întocmit în trei exemplare și
va fi înmânat personal de către învățător, diriginte sau director; un exemplar va ramane
la secretariat, unul la diriginte și unul va rămâne la familie. Dacă nu se poate înmâna
personal formularul, acesta va fi transmis prin poștă cu confirmare de primire.
(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, validate de consiliul profesoral al
școlii la propunerea consiliului clasei.

(5) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol, precizându-se
numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ.

(6) Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar.
(7) Comportamente pentru care se aplică sancțiunea “mutarea disciplinară”:
a) deranjează în mod repetat colectivul de elevi al clasei;
b) deține și consumă în interiorul școlii și în afară băuturi alcoolice și țigări și participă la jocuri
de noroc – la a doua abatere
c) introduce în perimetrul școlii orice tipuri de arme albe – se va anunța postul de poliție;
d) să organizeze sau să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de
învățământ sau care afectează prezența la cursuri a elevilor – abateri repetate;
e) lansează anunțuri false la situații de urgență – a treia abatere;
f) posedă și difuzează materiale cu caracter obscen și pornografic – a treia abatere;
g) postează pe site-uri și rețele de socializare imagini și/sau clipuri din spațiul școlar.

ART. 30 – Anularea sancțiunii
(1) După 8 săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul clasei se
reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancțiunea de la art. 30-32 dă dovadă de un
comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin de 8 săptămâni de școală, până la
încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea de scădere a notei la purtare
asociată sancțiunii, poate fi anulată;
(2) Anularea, în condițiile stabilite de alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare,
se aprobă de autoritatea care a aplicat sancțiunea.

ART. 31 – Sancțiuni privind nevrecventarea orelor de curs
În învățământul gimnazial, la fiecare 10 absențe nemotivate pe semestru din totalul orelor de
studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la
purtare se scade cu un punct.

ART. 32– Pagube patrimoniale
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor Școlii
Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” Galbenu, sunt obligați să acopere, în conformitate cu
1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare
reparațiilor, sau după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase;
(2) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați
înlocuiesc manualul cu un exemplar nou corespunzător disciplinei, anului de studiu și
tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualului şcolar.
Elevii nu pot fi sanctionați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau
deteriorarea manualelor școlare;
ART. 33
(1) Constestarea sancțiunilor prevăzute la art. 28, alin. (5), se adresează de către parinte,
tutore sau susținător legal, în scris, consiliului de administrație al școlii, în termen de 5
zile lucrătoare de la comunicarea sancțiunii.
(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea
de soluționare a contestației nu este definitivă și poate fi atacată la instanța de
contencios administrativ competența.

CAP IV – PERSONALUL DIDACTIC
SECTIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC

ART. 34
Personalul didactic din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu are drepturi care decurg
din Legea 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, de legislația specifică în vigoare și
de regulamente și contractul individual de muncă.
ART. 35
(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plata, în perioada vacanțelor
școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea
unității de învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauza urmând a fi
remunerate pentru munca depusă.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se
stabilesc în consiliul de administrație în funcție de interesul învățământului și a celui în
cauză, dar cu asigurarea continuității activității și în perioada vacanțelor ;
(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele
anului școlar următor.
ART. 36
(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul
învățământului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de
concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administrație al școlii.
(2) Personalul didactic aflat în situația de l alin. (1) nu poate fi încadrat în regim de plata cu
ora.
ART. 37
Dreptul la initiațivă profesională constă în:
a) conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționale ale disciplinelor de
învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

b) utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, în scopul realizării obligațiilor
profesionale;
c) punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învățământ.

ART. 38
(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio
autoritate școlară sau publică.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice
în timpul activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în situațiile
în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în
orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul
exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență.
(3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi facută numai cu acordul
celui care o conduce.
(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de
către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este
permisă numai cu acordul directorului, cu excepția celor prevăzute la alin. (3).

ART. 39
(1) Personalul didactic are dreptul să părticipe la viața socială și publică, în beneficiul
propriu, în interesul învățământului.
(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociații sindicale, profesionale,
culturale, naționale și internaționale, legal constituite, în conformitate cu prevederile
legii.

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spațiul școlar și poate
intreprinde acțiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează
prestigiul învățământului și demnitatea profesiei de cadru didactic, respectiv
prevederile regulamentelor școlare.

ART. 40
(1) Personalul didactic din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu, beneficiază, în
limita bugetului alocat, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări de acoperirea parțială
sau totală a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări știintifice
organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administrație.
(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) înaintează unității de învățământ propuneri de
valorificare a rezultatelor acțiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

ART. 41
Personalului didactic din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu, care nu posedă
locuința în localitate, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii.
ART. 42
Copiii personalului didactic din școală sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazarea în camine și internate.

ART. 43

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ beneficiază de o compensație de la
bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei și tratamentului în bazele
de odihnă și tratament.

ART. 44
Personalul didactic titular care din proprie inițiativă solicită să se specializeze / să
continuie studiile, are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăși 3
ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența unității școlare prin
consiliul de administrație, dacă se face dovada activității respective.

ART. 45
Pentru profesorii de specialitate, care au o vechime în învățământ de peste 25 de ani,
gradul didactic I și cei din corpul profesorilor mentori, norma didactică se poate reduce cu 2 ore
săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat.

ART. 46
Personalul didactic titular cu contract de muncă pe perioadă nederminată poate beneficia
de concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea I.S.J. Brăila.

ART. 47
Personalul didactic și didactic auxiliar din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”
Galbenu au dreptul să se înscrie la concursul de acordare a gradației de merit.

SECȚIUNEA a 2 a – OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE
ART. 48
Cadrele didactice au obligația morală să își acorde respect reciproc și sprijin în
îndeplinirea obligațiilor profesionale.

ART. 49
Personalul didactic este obligat să respecte Regulamentul de Organizare și Functionare al
școlii, Regulamentul de Ordine Interna, Codul Etic, toate prevederile din fisa postului precum și
orice prevedere legală care se adresează școlii.

ART. 50
Toate cadrele didactice din școală au obligația să participe la activități de formare
continuă, în condițiile legii.

ART. 51
Cadrele didactice au indatoriri si legate de:
(1) Activitatea didactică:
a) pregătirea corespunzătoare a lecţiilor şi a fiecărei activităţi desfăşurate cu elevii şi
efectuarea orelor de predare-învăţare;
b) studiul planurilor, programelor, al manualelor şcolare, al literaturii de specialitate;
c) întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare cerinţele în
vigoare pentru fiecare disciplină;

d) pregătirea materialelor didactice, mijloacelor de învăţământ audio- vizuale, a aparatelor şi
instrumentelor de lucru;
e) pregătirea lucrărilor practice, a experienţelor şi a demonstraţiilor;
f) confecţionarea unor materiale didactice necesare desfăşurării procesului de predareînvăţare;
g) evaluarea portofoliilor, proiectelor, referatelor şi temelor efectuate de elevi;
h) organizarea de consultaţii pentru elevi;
i) discutarea lucrărilor scrise cu elevii, pe baza itemilor şi descriptorilor de performanţă;
j) asigurarea numărului de note corespunzătoare fiecărei discipline;
k) încheierea situaţiei la învăţătură a elevilor în termenele şi potrivit prevederilor legale;
l) participarea la acţiunile comisiei metodice, a cercurilor pedagogice, lecţii deschise,
interasistente, informări bibliografice, schimburi de experienţă, dezbateri, etc.;
m) participarea la consiliile profesorale, comisiile metodice, la consfătuiri, conferinţe de
specialitate, sesiuni ştiinţifice;
n) efectuarea serviciului pe şcoală şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg de aici;
o) perfecţionarea pregătirii profesionale, de specialitate şi pedagogice, formarea continuă;
p) valorificarea virtuţilor educative ale disciplinei pe care o predă fiecare cadru didactic;
q) evacuarea elevilor din sălile de clasă pe parcursul pauzelor;
r) supravegherea procesului de igienizare a clasei la finele programului zilnic.

(2) Activități extrașcolare:
a) organizarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor;

b) colaborarea cu familiile elevilor;
c) organizarea de şedinţe/lectorate cu părinţii;
d) participarea la organizarea şi desfăşurarea tezelor,a concursurilor, în calitate de
supraveghetori sau de evaluatori;
e) organizarea şi participarea cu elevii la acţiuni cultural artistice, vizite, excursii, tabere,
concursuri de educaţie ecologică, sanitară, rutieră, PSI, etc.

(3) Activitatea educativă
a) cunoaşterea problematicii educative a colectivului de elevi;
b) desfăşurarea orelor educative şi a altor acţiuni extracurriculare potrivit planificărilor şi pe
baza sugestiilor elevilor;
c) evidenţa absenţelor nemotivate, a actelor de indisciplină, studierea cauzelor acestora,
anunţarea părinţilor, avertizarea familiilor când elevii realizează numărul de absenţe
incriminat de regulament;
d) completarea corectă a catalogului şi verificările periodice ale acestuia;
e) participarea la activităţile comisiei metodice din care fac parte;

(4) Întocmirea documentelor școlare
a) Planificările calendaristice şi proiectările pe unităţi de învăţare la disciplina predată la
fiecare clasă;
b) Planificările calendaristice şi programa aprobată de ISJ Brăila la disciplinele din
Curriculum la decizia şcolii (opţionale - ca disciplină nouă);

c) Caietul dirigintelui;
d) Caietul de observaţie a elevilor ;
e) Portofoliul profesorului ;

(5) Comportamentul cadrelor didactice
a) respectarea cu stricteţe a disciplinei muncii specifice şcolii noastre; (orar, regulament
intern);
b) evitarea în spaţiul şcolar a unor dispute neprincipiale, relaţii de natură să umbrească
prestigiul profesiei de cadu didactic;
c) evitarea disputelor critice cu elevii şi părinţii pe tema competenţei de specialitate sau
pedagogice a altor cadre didactice, precum şi a disputelor care vizează aspecte ale vieţii
personale a cadrelor didactice.
d) respectarea normelor SSM și de protecție civilă.

SECȚIUNEA a 3 a – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ
ART. 52
(1) Personalul didactic și cel de conducere din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu”
Galbenu răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin
potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului școlii, conform legii.
(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, în raport de gravitatea
abaterilor, sunt:
a) Observația scrisă;

b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat când este cazul, cu indemnizația de conducere cu
până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcții superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții
de conducere, îndrumare sau control;
e) destituirea din funcția de conducere;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

ART. 53
Orice persoană poate sesiza școala cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui
abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la secretariatul școlii.

ART. 54
În procesul de semnalare a unor abateri disciplinare, în funcție de situație, se vor folosi și
proceduri.

ART. 55
Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic și personalul de
conducere, comisiile de cercetare disciplinară se va respecta PO

ART. 56
Comisia de cercetare disciplinară este numită de consiliul de administrație al unității de
învățământ.

ART. 57
(1) În cadrul cercetării abaterii prezumtive se stabilesc faptele și urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice
date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii.
Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minim
48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu
impiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate
actele cercetării și să își producă probe în apărare.
(2) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării acesteia, consemnată în registrul de inspecții sau la secretariatul școlii.
Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost
cercetată.
(3) Persoanele sancționate încadrate în Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu au
dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul
de disciplină. Dacă sancțiunea a fost adresată directorului școlii, acesta are dreptul de a
constesta în termen de 15 zile de la comunicare, al Colegiul central de disciplină al
Ministerului Educației Naționale.
(4) Dreptul cadrului didactic de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

ART. 58
(1) Pentru personalul didactic din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu,
propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin 2/3 din numărul total
al membrilor consiliului de administrație. Sancțiunile aprobate de către consiliul de
administrație sunt puse în aplicare și comunicate prin decizia directorului.
(2) Pentru director, propunerea de sancționare se face de către consiliul de administrație al
școlii și se comunică prin decizie a inspectorului școlar general al I.S.J. Brăila.

ART. 59
Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea care
a numit această comisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către
directorul unității de învățământ sau inspectorul școlar general, în cazul directorului.

ART. 60
Răspunderea patrimonială a personalului didactic precum și a directorului se stabilește
conform legislației muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea
pagubelor și a prejudiciilor se fac de conducerea școlii, în afară de cazurile când, prin lege, se
dispune altfel.

CAP VI – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
SECȚIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
ART. 61
Drepturile personalului didactic auxiliar sunt cele care decurg din legislația în vigoare,
din regulamentele specifice și din prevederile contractului individual de muncă.

ART. 62
(1) Personalul didactiac auxiliar din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu
beneficiază de concediu anual de odihnă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003
republicată.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă este aprobată pentru fiecare cadru didactic
auxiliar de către consiliul de administrație al școlii în funcție de interesul învățământului
și a celui în cauză.
(3) În cazuri bine justificate, conducerea școlii poate întrerupe concediul de odihnă a celui în
cauză, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă iar zilele
neefectuate de concediu urmând a fi replanificate într-o alta perioadă.
(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă se realizează în perioada vacanțelor
școlare.
(5) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele
anului școlar următor.
(6) În cazul acordării concediului personalului didactic auxiliar se va urmări respectarea
procedurii SCIM de asigurare a continuității activității.

ART. 63
Personalul didactic auxiliar are dreptul de a face parte din asociații și organizații
sindicale, profesionale și culturale, naționale și internaționale, legal constituite, în conformitate
cu prevederile legii.

ART. 64
Personalul didactic auxiliar are obligația de a respecta prevederile din fișa postului.

ART. 65
Personalul didactic auxiliar are obligația de a participa la activități de formare în
condițiile legii.

ART. 66
Personalul didactic auxiliar beneficiază de o compensație de la bugetul asigurărilor
sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei și a tratamentului în bazele de odihnă și
tratament.

SECȚIUNEA a 2 a – OBLIGAȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
ART. 67
Obligațiile personalului didactic auxiliar sunt cele care revin din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al școlii, din fișa postului și din regulamentele, legislația și procedurile
SCIM sau CEAC din școală, în vigoare.

SECȚIUNEA a 3 a – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ
ART. 68
Răspunderea disciplinară și patrimonială se reglementează în conformitate cu art. 6065 din prezentul regulament.

CAP VII – PERSONALUL NEDIDACTIC
SECȚIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI NEDIDACTIC
ART. 69
Personalul nedidactic din Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu are dreptul:
a) De a beneficia de materialele și dotările necesare derulării în bune condiții, a activităților
conforme fișei postului;ț
b) Dreptul la libertatea de opinie, de a expune sau ridica probleme în fața reprezentanților
diferitelor compartimente din școală;
c) De a beneficia de audiențe, pentru rezolvarea unor situații speciale ivite;
d) Acces la secretariat, eliberarea în timp util a actelor/documentelor solicitate;
e) De a beneficia de un tratament respectuos din partea compartimentului secretariat
/contabilitate și a conducerii;
f) De a beneficia de asistență medicală, de sprijin psiho-pedagogic și psihologic;
g) Dreptul la concediul legal de odihnă;
h) De a beneficia de zile libere, în situații speciale, cu asigurarea acoperirii programului de
lucru prin supliniri;

SECȚIUNEA a 2 a – ÎNDATORIRILE PERSONALULUI NEDIDACTIC
ART. 70
Personalul nedidactic din unitatea de învățământ are următoarele îndatoriri:

a) Sunt subordonați administratorului de patrimoniu şi colaborează cu profesorii şi restul
personalului din şcoală;
b) Asigură curăţenia sectorului repartizat în cadrul şcolii (spală grupurile sanitare după
fiecare pauză, coridoarele şcolii) conform fișei postului;
c) Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar existente în sectorul repartizat, de starea de
curăţenie din sectorul de activitate;
d) În perioada vacanţelor realizează, împreună cu muncitorul de întreţinere, lucrări de
igienizare şi reparaţii, în vederea deschiderii în condiţii bune a noului an şcolar sau a
semestrelor;
e) Îşi efectuează periodic analizele medicale pentru prevenirea îmbolnăvirii colectivului;
f) Îndeplineşte şi funcţia de curier precum şi alte însărcinări primite din partea conducerii
şcolii.
g) Îndeplinește orice alte atribuții în conformitate cu fișa postului.

SECȚIUNEA a 3 a – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ
ART. 71
(1) Conducerea Școlii Gimnaziale “Toma Tâmpeanu” dispune de prerogativă disciplinară,
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte
ori constată că aceștia au săvărșit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca și care constă într-o acțiune sau
inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de
muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

ART. 72
(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica școala în cazul în care salariatul săvârșește
o abatere disciplinară sunt:
a. avertismentul scris;
b. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăți 60 de zile;
c. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d. reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

ART. 73
Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a. împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b. gradul de vinovăție a salariatului;
c. consecințele abaterii disciplinare;
d. comportarea generală în serviciu a salariatului;
e. eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

ART. 74
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 77 alin.
(1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare
prealabile.
(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris
de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se
obiectul, data, ora și locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină
toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea,
toate probele și motivatiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat,
la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

ART. 75

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre
săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost
încălcate de salariat;

c. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute
la art. 90, alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d. temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e. termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
f. instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii și produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, în caz de refuz
al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

ART. 76
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile
contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate
adresa cu plângere instanțelor judecătorești competențe.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, în condițiile art. 254 și următoarele.
Art. 254. (1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legatură cu munca
lor.

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forță majoră sau de alte cauze neprevăzute
care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
(3) În situația în care angajatorul constată că salariatul sau a provocat o pagubă din vina și în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a
pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul parților, într-un termen care nu va putea
fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părtțlor, conform alin. (3), nu poate fi
mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

ART. 77
(1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se
stabilește în raport cu masura în care a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,
răspunderea fiecaruia se stabilește proporțional cu salariul sau net de la data constatării
pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau
inventar.

ART. 78
(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorata este obligat să o restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în
natura sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să
suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauza se stabilește
potrivit valorii acestora de la data plății.

ART. 79
(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale
care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună
cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.

ART. 80
(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi
despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine
funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție
ori autoritate publica, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către
angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin
urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă.

ART. 81
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face
într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul
se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.

CAP VII - ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ELEVILOR ÎN
PERIMETRUL SPAȚIULUI ȘCOLAR
ART. 82
Accesul în spațiul școlar se face pe baza PO – Accesul în spațiul școlar.

SECȚIUNEA 1 – PAZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ART. 83
(1) Școala va stabili planul de pază al unității de învățământ cu sprijinul de specialitate al
organelor de poliție din localitate (stabilirea regulilor concrete privind accesul, paza și
circulația în interiorul obiectivului).
(1) Se va afișa numărului de telefon al postului de poliție și 112 la afișierul școlii.
(2) Se vor anunța organele de poliție în cazul unor incidente violente, intrarea în spațiul
școlar a unor persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, turbulențe, cu un
comportament agresiv ori cu intenția de a deranja ordinea și liniștea în instituția de
învățământ.

SECȚIUNEA a 2 a – ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALA ȘI PE CLASĂ
ART. 84
(1) Se organizează pe toată perioada desfășurării cursurilor în programul de dimineață (7451500);
(2) Serviciul pe școală al cadrelor didactice se va organiza de regulă în zilele cu un program
școlar mai puțin încărcat;
(3) Sarcinile profesorului de serviciu sunt:

a) vine cu 30 minute mai devreme de începerea cursurilor și pleaca cu 30 minute mai
târziu după terminarea acestora;
b) asigură accesul controlat în școală pentru toate categoriile de vizitatori conform
procedurii specifice;
c) verifică încuierea porților de acces în curtea școlii în intervalul orar stabilit de
procedură;
d) verifică repectarea accesului în curtea școlii și în incinta clădirii școlii prin punctele
stabilite de procedură;
e) interzice accesul oricărei persoane care nu se încadrează în cazurile stabilite de
procedură;
f) anunță orice eveniment de natura unor incidente violente, intrarea în spațiul școlar a
unor persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, turbulențe, cu un
comportament agresiv ori cu intenția de a deranja ordinea și liniștea în instituția de
învățământ la numărul de telefon afișat în acest scop;
g) conduce vizitatorul la persoana pentru care a venit la școală sau anunță persoana
vizitată să meargă la locul de așteptare;
h) verifică zilnic la prânz respectarea graficului de însoțire a elevilor pe microbuzul
școlar de către un cadru didactic/ gardian (la pranz).
(4) Sarcinile elevului de serviciu pe clasă sunt:
a) să se asigure că există cretă la tablă;
b) șterge tabla școlară pentru următoarea oră de curs;
c) rămâne în sala de clasă în situația în care clasa merge să desfășoare ora de curs în
cabinet și laboratoare sau pe terenul de sport;
d) rămâne în sala de clasă pe parcursul pauzelor;

e) anunță profesorul de serviciu în cazul desfășurării unor evenimente care contravin
regulamentele școlare în timpul pauzelor;
f) anunță femeia de serviciu în cazul în care, din diferite motive, sala de clasă necesită
curățenie;

SECȚIUNEA a 3 a – ASIGURAREA ACCESULUI ÎN SPAȚIUL ȘCOLAR
ART. 85
(1) Accesul cadrelor didactice în curtea școlii se face până în ora 800 și în intervalul orar
pe toate cele 2 cai de acces ;
(2) Accesul elevilor în curtea școlii se face până în ora 800 pe aceleași căi de acces;
(3) Accesul în incinta clădirii școlii a reprezentanților legali sau a altor persoane se face pe
intrarea dinspre strada Toma Tâmpeanu pe baza actului de identitate;
(4) Orice vizitator este trecut în registrul de la punctul de control, unde se vor menționa
data, numele și prenumele, tipul actului de identitate, seria și număr CI, scopul vizitei,
data intrării și data părăsirii clădirii;
(5) Vizitatorii sau invitații au sarcina de a merge numai acolo unde și-au anunțat vizita și
numai însoțit de către persoana delegată în acest sens (acolo unde și-au anunțat vizita; în
caz contrar, se vor lua măsurile de evacuare a persoanei din spațiul școlar și/sau la
interzicerea dreptului de acces ulterior;
(6) Persoana desemnată pentru a însoți vizitatorul sau invitatul este anunțată de către
profesorul de serviciu; dacă este solicitat un cadru didactic ce este la oră în acea
perioadă, se va aștepta până la pauză;
(7) Accesul părinților în spațiul școlar este permis în următoarele cazuri:

a) la solicitarea cadrelor didactice;
b) la ședințele/consultațiile cu părinții organizate de școală;
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte
situații școlare care implică relația directă cu aceștia;
d) la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali;
e) la diferite evenimente publice și activități școlare/extracurriculare organizate în
școală;
f) pentru sprijinirea elevilor preșcolari și de clasă pregătitoare și clasa I în și din sala de
curs;
g) pentru desfășurarea unor activități cu cadrele didactice.
(8) Părinții și reprezentanții legali pot aștepta elevii la ieșirea de la curs, la cele două ieșiri
din incinta școlii;
(9) Se interzice accesul în unitatea de învățământ cu animale de companie, arme sau obiecte
contondente, substanțe toxice, explozive, pirotehnice, iritant lacrimogene, ușor
inflamabile sau cu băuturi alcoolice. Se interzice accesul vizitatorilor cu orice mijloace
de transport în curtea școlii.

CAP VIII - MICROBUZUL ȘCOLAR
ART. 86
(1) Școala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” Galbenu folosește pentru transportul elevilor
microbuzele școlare, marca FIAT 250/ECMMC/DUCATO și FORD.
(2) Transportul elevilor și preșcolarilor se face atât la venirea cât și la plecarea de la școală,
pe traseul și la stațiile stabilite prin Regulamentul de folosire a microbuzului școlar.

ART. 87
La fiecare dintre curse, microbuzul școlar este însoțit de un cadru didactic/gardian, care
are îndatoririle prevăzute în regulament.

ART. 88
Îndatoririle elevilor pe timpul transportului cu microbuzul școlar sunt cele precizate în
regulamentul de folosire a microbuzului școlar.

CAP X - CIRCULAȚIA INFORMAȚIEI
ART. 89
Anunțurile, informațiile cu caracter general, valabile pentru întreg personalul se fac prin:
a) ședința ordinară sau extraordinară, în pauză, daca nu depășește durata de 10 minute sau în
afara orelor de program, dacă durata unei pauze nu este suficientă;
b) avizare la avizierul școlii de pe hol (când sunt de interes general – pentru elevi, cadre
didactice, personal administrativ și părinți) sau la avizierul din cancelarie când privesc
numai cadrele didactice; de afișarea la aceste aviziere se vor ocupa persoanele desemnate
de conducerea școlii
c) prin postare pe site-ul școlii
ART.90
Anunțurile cu caracter limitat se fac prin informare individuală în scris, sub semnătură;

ART. 91
Sesizările se fac ierarhic prin depunerea documentului scris la secretariat cu nr. de înregistrare:
- cadre didactice →șef de catedră→director→consiliul de administrație→inspectorat școlar;
- personal administrativ→ director→consiliul de administrație→inspectorat școlar;
- personal auxiliar→director→consiliul de administrație→inspectorat școlar;
- elevi→învățător/diriginte→director→consiliu de administrație→inspectorat școlar;
- părinți→învățător/diriginte→director→consiliu de administrație→inspectorat școlar.

ART.92
Contestațiile se fac la conducerea școlii iar în caz de nerezolvare la Inspectoratul Școlar.

ART. 93
Orice contestație se face în scris și se înregistrează la secretariatul școlii.

ART. 94
Directorul școlii este obligat să comunice în scris contestatarului decizia luată conform
legii în termen de 20 zile.
Director,
Prof. Jercan Mihaela Corina

