Drepturile elevilor
Art.44. Cel mai important drept al fiecărui elev este de a se achita cu toată dăruirea
obligaţiei de a-şi însuşi cunoştinţele în mod constant prin învăţare şi comportament
disciplinat.
Art.45. Elevii au dreptul de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare în
mod accesibil, la un nivel ştiinţific şi metodic corespunzător cerinţelor impuse de
curriculum-ul parcurs prin forma de şcolarizare.
Art.46. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit; pentru clasele a IX-a şi a X-a
elevii primesc gratuit manuale.
Atr.47. Elevii se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de /sau în
unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestuia.
Art.48.(1) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar
pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material,
cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la
învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie
materială precară.
(2) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale
unităţilor de învăţământ de stat.
Art.49.(1) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care
dispune unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi.
(2) Elevii pot fi cazaţi în cămine şi internate şi pot servi masa la cantine şcolare,
în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale
acestora.
Art.50. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală
gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee,
manifestări culturale-sportive.
Art.51. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe
care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţi.
Art.52. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat se constituie Consiliul elevilor, format
din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a
regulamentului de ordine interioară.
(3) Consiliul elevilor are dreptul, şi în unele cazuri obligaţia de a reprezenta
interesele elevilor în cadrul, respectiv în faţa organelor de conducere din
şcoală.
Art.53. Elevii au drept de vot, pot propune şi pot fi aleşi în organele de conducere ale
Consiliului elevilor.
Art.65. Cu aprobarea directorului elevii au dreptul de reuniune în afara activităţilor
şcolare. Aprobarea reuniunilor de orice fel se acordă pe baza cererii motivate a unui grup
de iniţiative.
Aprobarea este condiţionată de acordarea de garanţii privind respectarea prezentului
regulament intern. Directorul va respinge toate cererile care pot aduce atingerea
funcţionării normale a şcolii.
Art.66. (1)Elevilor din învăţământul preuniversitar le este garantată, conform legii,
libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice,

sportive sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut
propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ .
(2)Exercitarea dreptului la reuniune conform art.15.alin.2.din Convenţia cu
privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt
prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în
interesul siguranţei naţionale, ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi
moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(3)Drepturile la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi
susţinute în unitatea de învăţământ numai cu aprobarea directorului, la cererea
grupului de iniţiativă. Aprobarea pentru desfăşurare a acţiunilor va fi
condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor
şi a bunurilor de către organizatori.
(4)În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de
învăţământ contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de
învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art.67. (1)În unităţile de învăţământ de stat este garantată, conform legii, libertatea
elevilor de a redacta şi difuza reviste / publicaţii şcolare proprii.
(2)În cazul în care aceste reviste / publicaţii conţin elemente care afectează
siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti, prevederile prezentului regulament intern al unităţii de
învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art.68. Elevii au dreptul să fie reprezentaţi de un coleg în Consiliul de administraţie.

Art.97. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate
drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură
de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea
sau personalitatea elevilor.
(3) 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.101. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi
să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile
şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
Art.102. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.
Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror
părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim
brut pe economie.
Art.103. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se
instruiască în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile

prevăzute de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.104. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de
învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor,
pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către
părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Art.106. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de
unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile
elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe
inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.108. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii,
libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează
siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile
cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine
interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art.109. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe
şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei
elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Îndatoririle elevilor
Art.77. Elevii din învăţământul preuniversitar au datoria de a frecventa cursurile , de a se
pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele
şcolare.
Art.78. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi
absenţi de la ora respectivă.
Art.79. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic
să asiste la oră, acesta fiind obligat să consemneze situaţia respectivă în catalog.
Art.80. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a
fi sancţionaţi.
Art.81. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă , conform
cerinţelor formulate de şcoală.
(2) Din anul şcolar 2006-2007 în cadrul Grupului Şcolar „Andrei Şaguna”
uniforma devine obligatorie. Modelele pentru uniforma de vară-toamnă
(vesta) respectiv pentru pentru uniforma de iarnă (jerseu) au fost alese de
către Consiliul Elevilor, culorile acestor uniforme sunt roşu şi albastru –
culorile şcolii.
Art.82. (1)Elevii trebuie să cunoască şi să respecte : legile statului; regulamentul şcolar;
prezentul regulament intern; regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea
sănătăţii; normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a
incendiilor; normele de protecţie civilă; normele de protecţia mediului.
(2)Elevii trebuie să sesizeze dirigintele sau profesorul de serviciu în cazul
constatării unor pericole posibile.
Art.83. Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, colegială. Nici unui elev nu îi este
permis a face din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg, obiect
de jignire şi insultă.
Art.84. Elevii datorează respect părinţilor, cadrelor didactice, personalului administrativ
şi de serviciu, atât în şcoală cât şi în afara ei.
Art.85. Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca
elevi de serviciu.
Art.86. În incinta şcolii este interzisă orice activitate de organizare şi propagandă politică
şi de prozelitism religios sau ocult precum şi cele care încalcă normele generale de
moralitate.
Art.87. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev. El va fi prezentat
cadrelor didactice imediat după verificarea cunoştinţelor pentru consemnarea notelor
precum şi părinţilor pentru luarea la cunoştinţă a rezultatelor obţinute la învăţătură şi
comportare.
Art.88. Elevii trebuie să cunoască istoria patriei, naţiunii, a oraşului, a şcolii precum şi
personalităţile importante.
Art.89. Elevii au datoria de a cultiva tradiţiile şcolii şi de a consolida renumele ei.
Art.90. (1)Elevii au responsabilitatea de a păstra curăţenia în clasă şi în şcoală, de a
proteja mobilierul, echipamentele din cabinete , laboratoare.
(2)Elevii trebuie să păstreze în bună stare manualele primite.

Art.91. Elevii au obligaţia să respecte întocmai indicatoarele de pe uşile grupurilor

sanitare; se sancţionează cu amendă elevii care sunt găsiţi în grupurile sanitare
necorespunzătoare.
Art.93. Elevii au obligaţia să prezinte motivarea absenţelor în termen de 7 zile de la
reluarea activităţii.
Art.95. Elevii au obligaţia de a prezenta legitimaţia de elev sau carnetul de elev la
intrarea în şcoală.
Art.96. Este interzis elevilor:
(1) Să perturbe în orice mod orele de curs sau alte activităţi şcolare.
(2) Să distrugă mobilierul, echipamentele din cabinete, laboratoare, ateliere,
obiectele sanitare.
(3) Să murdărească pereţii claselor, coridoarelor, ai şcolii sau să lase murdărie în
bănci.
(4) Să alerge în clădirea şcolii, să se îmbrâncească, să ţipe, să stânjenească
circulaţia pe coridoare, să se urce pe calorifere, să se joace cu mingea în
clădirea şcolii.
(5) Să rămână pe coridoare, în grupurile sanitare sau în curte după ce s-a sunat de
intrare.
(6) Să poarte îmbrăcăminte, freză sau bijuterii provocatoare.
(7) Să se comporte provocator, contrar normelor de bun simţ.
(8) Să folosească un ton jignitor faţă de adulţi, profesori, colegi, să folosească
expresii necivilizate sau să înjure.
(9) Să părăsească clădirea şcolii în timpul cursurilor.
(10)Să cheme sau să introducă străini în şcoală.
(11)Să folosească expresii care să ofenseze situaţia etnică, religioasă sau socială a
altora.
(12)Să arunce sau să provoace căderea oricăror lucruri pe geam.
(13)Să stea în dreptul ferestrelor deschise (ferestrele se deschid numai pentru
aerisirea sălilor de clasă sau a coridoarelor).
(14)Să sară pe geam, să strige la trecători.
(15)Să prezinte certificate medicale sau motivări false.
(16)Să difuzeze materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa,
suveranitatea sau integritatea naţională a ţării.
(17)Să fumeze în incinta şcolii şi în imediata apropiere a ei (cca 50 m), să
consume băuturi alcoolice sau droguri.
(18)Să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
(19)Să introducă ţigări, băuturi alcoolice, droguri, arme, obiecte de tip armă în
şcoală (pumnal, boxer, sprayuri lacrimogene etc.) sau muniţie, petarde,
pocnitori
(20)Să se comporte agresiv, să molesteze, să ameninţe, să bată pe oricine.
(21)Să îndemne sau să oblige pe alţii la cele menţionate în punctele de mai sus.
(22)Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor.
(22)Să mănânce seminţe sau să joace cărţi în incinta şcolii.
(23)Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile
în perimetrul unităţii de învăţământ.

Art.112. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole
etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea
activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,
droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte
profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru
informare în legătură cu situaţia şcolară.
Art.114. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă
manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat aprobat prin OMEdC 4925/08.09.2005 şi a Regulamentului Intern
elaborat în conformitate cu Legea Învăţământului nr.84/1997 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr. 354/15.07.2004 pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995 şi cu Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (OMEdC nr 4925/2005) şi alte
reglementări.

