
DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI ALE ELEVILOR 

Drepturi  

 

1. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 97 - 109 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005. 

2. Toţi elevii şcolii noastre au dreptul să folosească în timpul cursurilor sau în afara 

orelor de curs, baza sportivă şi biblioteca şcolii. 

3. În timpul vacanţelor, elevii au dreptul să-şi petreacă o parte din timp în taberele 

şcolare, însoţiţi şi supravegheaţi de cadre didactice. 

4. Fiecare elev are dreptul de a alege şi urma activităţi curiculare şi extracuriculare. 

Opţiunea se va face în funcţie de oferta şcolii şi de baza materială existentă. 

5. În şcoală, toţi elevii au dreptul de a beneficia de supraveghere, control şi îndrumare. 

6. Elevii cu situaţii foarte bune la învăţătură au dreptul de a fi recompensaţi. 

7. În limite legale, elevii cu situaţii bune şi foarte bune la învăţătură, dar cu situaţii 

familiale şi sociale dificile, pot primi burse. 

8. La începutul fiecărui an de studiu, elevii au dreptul de a primi manuale gratuit. 

9. Elevii au dreptul de a-şi reprezenta colegii în organele de conducere din şcoală. Pot 

alege şi pot fi aleşi. 

Elevii au dreptul de a participa la concursurile şi olimpiadele şcolare, precum şi la 

evenimentele culturale organizate la nivel de şcoală sau oraş. 

 

Îndatoriri 

 

1. Să fie prezent la şcoală la ora 7,50; 

2. Să respecte Regulamentul de funcţionare al şcolii şi Regulamentul de ordine 

interioară; 

3. Să fie prezenţi în clasă la începerea orei, orice întârziere este sancţionată conform 

regulamentului; 

4. Să aibă o ţinută decentă în şcoală şi în curtea  şcolii. Prin ţinută indecentă se 

înţelege: pantaloni scurţi, cămaşă scoasă din pantaloni, şapcă purtată 

necorespunzător, pantaloni şi bluze mulate pe corp purtate de fete, vopsirea părului 

în mod strident, machiaj exagerat, ţinută provocatoare. Elevii care se prezintă cu o 

ţinută indecentă vor fi trimişi să-şi schimbe vestimentaţia şi vor primi observaţie 

individuală. Pentru repetarea abaterilor se vor aplica sancţiuni mai aspre, însoţite de 

scăderea notei la purtare; 

5. Elevii să nu părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. In cazuri 

excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a profesorului de 

serviciu, care-l învoieşte pe propria răspundere. În situaţia în care elevul nu are 

acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa.; 

6. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor ecusonul şi carnetul de elev şi să le prezinte 

profesorilor şi celorlalţi angajaţi ai şcolii, când li se solicită acest lucru. Refuzul de a 

se legitima sau de a prezenta carnetul de elev se sancţionează cu scăderea notei la 

purtare cu 1 punct; 

7. Vineri după amiază, sâmbăta şi duminica se pot organizează activităţi 

extracurriculare pe baza unei planificări aprobate de director sau directorul adjunct; 

8. Elevii au obligaţia de a păstra integritatea obiectelor din dotarea sălilor de clasa, 

cabinetelor, laboratoarelor, a sălii de sport,a  grupurilor  sanitare si a cărţilor 

împrumutate de la biblioteca. In caz contrar, vor suporta cheltuielile de reparaţie sau 

vor înlocui obiectul deteriorat cu unul nou. 



9. Elevii vinovaţi de distrugerea, deteriorarea bunurilor din şcoală vor plăti toate 

lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspunderea 

devine colectivă ( a clasei şi a dirigintelui ). Aceiaşi sancţiune se aplică şi pentru 

distrugerea sau deteriorarea bunurilor din apropierea sălilor de clasă. Elevii care 

distrug baza materială a şcolii vor fii sancţionaţi şi obligaţi să înlocuiască sau să 

plătească obiectele distruse în maxim 7 zile; 

10. Elevii nu au voie să staţioneze în faţa Cancelariei, a cabinetelor directorilor, a 

secretariatului, contabilităţii. Elevii trebuie să respecte programul de audienţă la 

directori sau serviciul secretariat; 

11. Elevii care au un comportament neadecvat vor fi monitorizaţi; 

12. Elevii pot fi învoiţi pe semestru maxim 5 zile ( maxim 35 ore). Cererea şi 

adeverinţele medicale vor fi înmânate dirigintelui în termen de 7 zile, de la reluarea 

cursurilor.; 

13. Elevii au dreptul să conteste nota la o lucrare scrisă sau la examinare orală. 

Contestarea se va face în aceeaşi zi. 

14. Elevilor li se interzice să aducă persoane străine în şcoală, orice încălcare a acestei 

dispoziţie va aduce sancţiuni conform regulamentului în vigoare; 

15. În cadrul orelor de educaţie fizică elevii vor avea echipament sportiv; 

16. Elevii scutiţi medical la ora de educaţie fizică vor fi prezenţi, şi pot primi alte 

sarcini; 

17. Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări,  injurii sau alte activităţi 

diferite de cele ce ţin de procesul de învăţământ vor fi sancţionaţi conform 

regulamentului şcolar şi vor răspunde in fata Comisiei de disciplina. Familia elevului 

va fi informată; 

 


