
REGULAMENT ELEVI 

 

                                  Este interzis elevilor: 

 

1. Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, foi matricole 

etc; 

Sancţiuni: 

 

- nota 4 la purtare pentru elevii claselor V-VIII 

2. Să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ 

Sancţiuni: 

 

- la prima abatere : remedierea sau achitarea contravalorii 

bunurilor distruse; 

- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii 

bunurilor şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei 

3. 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 

Sancţiuni: 

 pentru fumat: 
 

- prima abatere: amenda  

- abateri repetate: mustrare scrisă.       
                                                                                                                                                                                                                                      

4. Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

 

Sancţiuni: 

 

- mustrare scrisă. 



5. Să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de înregistrare 

audio-video în timpul orelor de curs;            

Sancţiuni: 

 

- la prima abatere: observaţie individuală consemnată în caietul 

dirigintelui, informarea părinţilor; 

-restituire la sfarsitul anului scolar 

                   

6. Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 

învăţământ. 

                                                                                                                                                                             

Sancţiuni: 

 
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă. 

- pentru abateri repetate: mustrare scrisă.      
                                                                                                                                                    

7. Să se angajeze în conflicte violente, bătaie. 

Sancţiuni: 

 
- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând 

până la exmatriculare în cazul elevilor claselor . 

 

8. Să refuze respectarea regulamentului de ordine interioara a 

şcolii. 

 

Sancţiuni: 

 
- prima abatere: mustrare scrisa 

- abateri repetate:scăderea notei la purtare cu un punct 

 



9. Să se implice în acţiuni care aduc atingere ( degradarea ) imaginii 

şcolii. 

 

Sancţiuni: 

 
- prima abatere: scăderea notei la purtare in funcţie de gravitatea 

faptei 

- abateri repetate:mustrare scrisa 
 

10. să copieze la teme sau la lucrările scrise copierea temelor: 

 

    Sancţiuni: 

 

- refacerea temei; 

 copiere la lucrări scrise: 

-prima abatere: nota 1 la lucrare abateri repetate: nota 1 la lucrarea 
şi scăderea notei la purtare cu 1 punct     

 

11. să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi. 

 

     Sancţiuni: 

 

- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei; 

- anunţarea organelor competente. 

 


