
1 
 

  
Ș C O A L A  G I M N A Z I A L Ă    Z Ă V O I                   
Zăvoi,nr. 149, tel/fax: 0355.401.800, 0255.536.695 
 e-mail: scgzavoi@gmail.com 
 Cod fiscal: 29029188                                              

 
 

      Nr.535/10.09.2020 
 
 
 
 

Propus în Consiliul Profesoral din 10.09.2020. 
 

Aprobat în Consiliul de Administrație din 16.09.2020 
 

 
 
 
 
 
 

REGULAMENT  
DE ORDINE INTERIOARĂ 

 
An școlar 2020-2021 

 
 
 
 

 
 
 

Director: prof. BOGDAN RAMONA-IRINA 
 
 
 

 
 
 
 



Ș   C   O   A   L   A      G   I   M   N   A   Z   I   A   L   Ă      Z   Ă   V   O   I 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ – anul școlar 2020-2021 

2 

CUPRINS 
 
 
Capitolul 1. DISPOZIȚII GENERALE 
Capitolul 2. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Capitolul 3. CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Secţiunea I:   Consiliul de administraţie 
Secţiunea II:  Directorul 
Secţiunea III: Consiliul profesoral 

            Secţiunea IV: Personalul unităţii 
            Secţinuea V:   Comisiile/Catedrele metodice             
            Secţiunea VI:  Elevi 
            Secţiunea VII: Comitetul de părinţi 
Capitolul 4. DISPOZIȚII FINALE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ș   C   O   A   L   A      G   I   M   N   A   Z   I   A   L   Ă      Z   Ă   V   O   I 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ – anul școlar 2020-2021 

3 

   
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

AL ŞCOLII GIMNAZIALE ZĂVOI 
 

Prezentul regulament fixează standardele de comportare pe care le considerăm adecvate calităţii de 
elev şi de cadru didactic al Şcolii Gimnaziale Zăvoi. Simpla lor cunoaştere nu este însă suficientă, ci este 
nevoie de responsabilitate şi respectarea tuturor normelor, de atitudine pozitivă din partea fiecăruia, de 
realizarea unui climat de respect, bună înţelegere şi toleranţă, atât de necesare desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii instructiv-educative desfăşurată în şcoală. 
 

Capitolul 1. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Şcoala Gimnazială Zăvoi este unitate cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite 
şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. 

Art. 2. Regulamentul de ordine interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 
desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale Zăvoi şi în cadrul structurilor arondate: 
 - Grădiniţa cu Program Normal Zăvoi; 
 - Grădiniţa cu Program Normal Măgura; 
 - Grădiniţa cu Program Normal Măru; 
 - Grădiniţa cu Program Normal Voislova; 
 - Şcoala Primară Măgura; 
 - Şcoala Primară Voislova; 
 - Şcoala Gimnazială Zăvoi 
 - Şcoala Gimnazială Măru. 

 
Art. 3. La elaborarea acestui regulament am folosit următoarele surse legislative:  
- Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic; 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  
- OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020 
- Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului nr.4742/10.08.2016; 
-Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcțiuonarea Ministerului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice; 
-Ordin.nr.3027/08.01.2018-privind modificarea și completarea ROFUIP la Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr.5079/2016. 
-Alte acte normative elaborate de M.E.N. 
 
Art. 4. Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi 

aprobat de Consiliul de administraţie. Regulamentul a fost supus dezbaterii pentru a fi îmbunătăţit. În 
prezenta formă a fost revizuit pe baza noilor reglementări, urmând ca pe măsură ce vor fi publicate noile 
metodologii aferente noii legi, prezentul regulament să fie completat prin anexe. 

Art. 5. Prezentul regulament de ordine interioară se aplică şi este obligatoriu întregului personal al 
şcolii, indiferent de durata contractului de muncă (personal angajat temporar, prin cumul sau normă 
incompletă din unitate şi pentru personalul angajat pentru o perioadă determinată), tuturor elevilor şi 
părinţilor, care vor semna pentru luare la cunoştinţă, precum şi pentru orice persoană care vine în contact cu 
unitatea noastră şcolară. Regulamentul de ordine interioară va fi afişat în fiecare structură arondată Școlii 
Gimnaziale Zăvoi. 

Art. 6. Regulamentul intern va fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Prevederile 
prezentului regulament se pot modifica anual sau completa ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din 
numărul membrilor Consiliului de administraţie al şcolii şi cu consultarea organizației sindicale.  

Art. 7. Regulile de disciplină şi obligaţiile care decurg din prezentul regulament sunt stabilite în 
vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ, 
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precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii. Conducerea şcolii, educatoarele, 
învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului regulament tuturor preșcolarilor, elevilor 
şi părinţilor acestora. Prelucrarea cu personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către 
conducerea şcolii. 
 

Capitolul 2. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Art. 8. Şcoala Gimnazială Zăvoi cuprinde patru forme de învăţământ: grupe de grădiniţă cu program 
normal, clase pregătitoare, ciclul primar şi ciclul gimnazial. Este în plin proces de perfecţionare, dezvoltare 
şi descentralizare. 

Art. 9. Sigla şi antetul şcolii sunt: 
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Art. 10. Şcoala Gimnazială Zăvoi, împreună cu structurile arondate, dispune de:  
A. RESURSE UMANE  
1. Director – 1 
2. Educatoare – 6   
4. Învăţătoare – 7  
5. Profesori – 18 
6. Personal didactic auxiliar – 1, din care: contabil – 1 (normă 0,25)  
7. Personal nedidactic 4+1, din care:  

- 1 şofer  
- 4 întreţinere curăţenie  

B. RESURSE MATERIALE  
- Săli pentru grupe de grădiniţă – 6  
- Săli de clasă – 17  
- Cabinet pentru director – 1  
- Cancelarii – 4  
- Grupuri sanitare – 8   
C. RESURSE FINANCIARE:  
- Repartizate  prin ISJ Caraș-Severin  
- Repartizate de Ministerul Educației Naționale   
-Primăria și Consiliul Local Zăvoi 
- Sponsorizări 
Art. 11. Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar 2020-2021, aprobată 

de M.E.N., anume începe pe data de 1 septembrie 2020 şi se încheie pe data de 31 august 2021. Cursurile 
pentru elevi încep pe data de 14 septembrie 2020 şi se încheie pe data de 18 iunie 2021, de luni până vineri 
inclusiv, între orele 8:00 şi 14:00. În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi 
durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului 
de Administraţie. Atât pentru clasele pregătitoare şi I-IV, cât şi pentru clasele V-VIII ora de curs este de 50 
minute şi pauzele de 10 minute, cu excepţia pauzei mari, care este de 20 de minute (9:50-10:10). Pentru 
situaţii deosebite, directorul scolii poate hotărî scurtarea cu 5-10 minute a orelor de curs şi cu 5 minute a 
pauzei numai după ce a primit acordul I.Ş.J. Caraş-Severin, hotărârea C.A. (art.13, alin 6 din R.O.F.U.I.P).  

Activitatea şcolară se desfăşoară după un program bine stabilit, conform orarului fiecărei 
grupe/clase:  
- învăţământul preşcolar: 8:30 -13:00; 
- învăţământul primar: 8:00-12:00 (13:00);/ Șc Zăvoi și Șc. Prim. Voislova- 8: 30- 13:30 
- învăţământul gimnazial: 8:00-13:00 (14:00). 
Art. 12. Accesul elevilor în şcoală se va face începând cu ora 7:30; cazurile excepţionale vor fi 

anunţate învăţătorului/ dirigintelui, în scris. 
Art. 13. Purtarea măștii este obligatorie în incinta școlii. 
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Art. 14. Elevii din ciclul primar, în special din clasele începătoare (clasa pregătitoare, clasa I), vor 
intra doar însoţiţi de invăţătoare.La începutul programului, părinţii nu vor însoţi copiii în şcoală ,în orice 
situație sunt anunţate profesorului de serviciu, dirigintele sau învățătorul. La sfârşitul cursurilor, părinţii îşi 
vor aştepta copiii în afara incintei şcolii. 

Art. 15. Unitatea şcolară asigură supravegherea preşcolarilor şi a elevilor, până la venirea părinţilor, 
cu personal special desemnat în acest sens. 

Art. 16. Şedinţele Consiliului profesoral se desfăşoară conform planului managerial, în zilele şi la 
orele stabilite de Consiliul de administraţie.  

Art. 17. Profesorii participă la consfătuiri și cercuri pedagogice după graficul stabilit de CCD, ISJ iar 
prezența este obligatorie. Cadrele didactice au obligatia să participe la cursurile de formare(în special cele 
destinate formării pentru predarea online) pentru care au optat în perioadele stabilite de CCD. În caz de 
neprezentare, acestea vor da o declaraţie către conducerea școlii și vor fi sancţionate.  

Art. 18. Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în orarul şcolii, se pot organiza în şcoală cu elevii 
numai cu aprobarea directorului şcolii.  

Art. 19. Programul de lucru pentru serviciile din şcoală este următorul:  
a) personal de îngrijire (cu normă întreagă) – luni-vineri: 7:00-15:00; 
b) personal de îngrijire (cu ½ normă) – luni-vineri: 7:00-09:00; 11:00-13:00.  
c) şofer microbuz şcolar – luni-vineri: 7:00-15:00; 
d) programul de lucru al profesorului psihopedagog se stabileşte în raport cu cerinţele specifice ale 

şcolii pe durata întregii săptămâni, conform fişei postului. 
Art. 20. Intrarea la cursuri a elevilor se face prin uşa principală la grădiniţele şi şcolile de la  Măgura 

şi Voislova, respectiv la Zăvoi şi Măru în intervalul 7:30-8:30. Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe pe 
intrările secundare .  

Art. 21. Accesul elevilor în şcoală se face respectând normele de igienă și distanțare în contextul 
actual, se desinfectează , controlându-se zilnic dacă au febră ( să nu depășească 37,3) în cazul identificării 
unui elev cu febră peste 37,3 acesta este izolat până la venirea parinților. 

Art. 22. Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, nu este permisă.  
Art. 23 Timpul de lucru, de odihnă, zile libere sunt reglementate de contractul de muncă la nivel de 

ramură.  
a) În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive 

medicale este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective sau cât mai repede 
posibil fără intermediari sau situaţii incerte.  

b) Neanunţarea în prealabil a absenţei reprezintă absenţă nemotivată. Asigurarea suplinirii în acest 
caz se va face de către directorul școlii/ membru al C.A. (situaţii speciale) apelând la personal de aceeaşi 
specialitate sau personal cu studii medii care poate face suplinirea.  

c) În mod asemănător se va proceda în celelalte cazuri (zile libere pentru evenimente familiale), 
cadrul didactic având obligaţia de a adresa directorului o cerere scrisă luându-şi angajamentul că suplinirea 
va fi asigurată.  

d) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va efectua concediul de odihnă în vacanţele şcolare, iar 
personalul nedidactic îşi va efectua concediul integral conform planificării.  

e) Pentru cadrele didactice, concediul fără plată este aprobat de I.S.J peste 30 zile; conform 
contractului de muncă colectiv şi Statutului Personalului Didactic, celuilalt personal, didactic auxiliar şi 
nedidactic se acordă maxim 30 de zile concediu fără plată cu aprobarea C.A.  

f) Contractul de muncă poate fi suspendat în cazul a 3 zile de absenţe nemotivate ale salariatului 
conform Codului Muncii art. 5, alin. 2.  

g) Concediul de odihnă se va acorda numai pe bază de cerere, iar cadrele didactice vor pleca în 
concediu numai dup ce au predat clasa directorului, prin recuperarea pagubelor produse conform 
R.O.F.U.I.P.                                                                                                                                                                              

h) Noțiunea de învoire nu există în Codul muncii, dar prin aprobarea C.A., fiecare salariat va 
beneficia de o zi învoire/semestru sau cumulat 3 zile/an pentru rezolvarea unor probleme deosebite dar 
numai pe bază de cerere (nu telefon) + anexe şi asigurarea suplinirii de către cadre didactice, respectiv la 
același nivel sau aproximativ cu consimţământul cadrului respectiv suplinitor.  

i) Orarul aprobat nu va fi modificat decât în cazuri excepţionale cu acordul directorului.  
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j) Cadrele didactice au obligaţia de a completa săptămânal catalogul , zilnic la oră (catalogul cadrului 
didactic);  

k) Condica de prezenţă va fi semnată ZILNIC. În caz contrar, cadrul didactic va da notă explicativă 
în C.A. (perioade mai lungi – sancţiune).  

Art. 24. Toţi salariaţii beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă la 
nivel de ramură.  

Art. 25. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta 
şcolii. FUMATUL ESTE INTERZIS ÎN ŞCOALĂ, conform art. 164 din R.O.F.U.I.P. Orice abatere de la 
această dispoziţie se sancţionează conform legii.  

Art. 26. Direcţiunea şcolii sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către personalul şcolii încadrat în 
muncă, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, a obligaţiilor sale sau a normelor de comportare, 
conform Codului Muncii şi Statutului personalului didactic, cu:  

a) mustrare;  
b) avertisment;  
c) retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni sau, în 

cazul celor încadraţi cu salariul de bază, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioadă;  
d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei pe durata de 1-3 luni cu 5-10%;  
e) retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1-3 luni;  
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

Capitolul 3. CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Art. 27. Şcoala Gimnazială Zăvoi este condusă de Consiliul de administraţie și de director. În 
activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu Consiliul profesoral, 
cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.   

 
SECŢIUNEA I 

Consiliul de administraţie 
 

Art. 28. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 
administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei și Cercetării.  

Art. 29. Consiliul de administraţie este organ de conducere al Şcolii Gimnaziale Zăvoi şi este 
alcătuit din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai Consiliului 
Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor, liderii de sindicat ce participă cu statut de observator, iar opinia lor cu 
privire la corectitudinea desfăşurării şedinţei se consemnează în procesul verbal. Directorul este membru de 
drept al Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin 
vot secret în şedinţa Consiliului profesoral.  

Art. 30. (1)  La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.  

Art. 31. Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, în  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 5447/31.08.2020 și în  Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar.  

Art. 32. Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.  
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SECŢIUNEA II 
Directorul 

Art. 33. Directorul exercită conducerea executivă a Şcolii Gimnaziale Zăvoi şi reprezintă unitatea de 
învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.  

Art. 34. Ocuparea funcţiei de director  se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  
Art. 35. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 şi în  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar OMEN 
5447/31.08.2020.  

Art. 36. Directorul Şcolii Gimnaziale Zăvoi încheie un contract de management cu primarul 
comunei.  

Art. 37. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter 
normativ sau individual, şi note de serviciu.  

Art. 38. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.  
Art. 39. Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare 

Consiliului de administraţie, pe o perioadă de 4 ani.  
Art. 40. Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Şcoala Gimnazială Zăvoi în faţa 

Comitetului de părinţi şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a I.S.J. Caraș-
Severin.  

Art. 41. Directorul școlii ia măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la 
ordinea şi disciplina muncii, contra neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea sau recuperarea pagubelor 
aduse înzestrării şcolii. Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face în baza  regulamentului . În 
cazul în care vinovaţii sunt elevi, paguba va fi recuperată de la părinţi.  

Art. 42. Un membru CA poate îndeplini atribuţiile delegate de către director pe perioade 
determinate, şi prelua toate prerogativele directorului în lipsa acestuia. 
           Art. 43. Fiecare unitate de învățământ în care se află copii cu dizabilități și/sau CES include în 
regulamentul de organizare și funcționare proceduri privind aprobarea prezenței facilitatorilor în unitatea de 
învățământ, precum și modul de organizare a activității acestora, acestea fiind prevăzute în regulamentul de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Colaborarea interinstituțională și 
managementul de caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES | Ordin 1985/2016, art. 64: 
 -facilitatorul poate fi unul dintre părinți, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o 
persoană numită de părinți față de care copilul are dezvoltată o relație de atașament sau un specialist 
recomandat de părinți/reprezentantul legal. 
 -numirea de către părinți/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul 
de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaționale. Includerea facilitatorului în plan se 
face fie la solicitarea părinților/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu acordul 
părinților/reprezentantului legal. 
 -pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul legal asigură obligatoriu 
facilitator. 
- un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în aceeași clasă. 
-părinții/reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizații 
neguvernamentale, universități, alte instituții, cu care unitatea de învățământ încheie acorduri în acest sens. 
-pentru copiii cu dizabilități și/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului școlar, dacă 
părinții/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea 
tratamentului în contractul cu unitatea de învățământ. 
       Atribuțiile facilitatorului sunt cel puțin următoarele: 
a) supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților 
extrașcolare; 
b) facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze; 
c) facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 
d) sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs; 
e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre didactice și 
profesioniști din școală; 
f) facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul activităților extrașcolare; 
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g) colaborarea cu părinții/reprezentanții legali. 
       Prezența facilitatorilor la clasă nu poate fi condiționată de gradul de handicap. 
 
 

SECŢIUNEA III 
Consiliul profesoral 

Art. 44. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Şcoala 
Gimnazială Zăvoi şi este prezidat de către directorul şcolii și se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de 
câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 
personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii aprobate în prima 
şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.  

Art. 45. Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi în art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 
preuniversitar.  

Art. 46. La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa 
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării 
cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului 
profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să 
participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia 
şi atunci când este invitat.  

Art. 47. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor 
sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au 
obligaţia să semneze procesul-verbal. 

 
 

SECŢIUNEA IV 
                                                                        Personalul unităţii 
 
 Art. 48 Personalul Şcolii Gimanziale Zăvoi este format din personalul didactic şi personalul 
nedidactic . 
 Art.49. Personalului Şcolii Gimanziale Zăvoi îi este interzis să desfăşoarere acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
 Art. 50. Personalul din unitate are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 
socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 
elevilor, doar după ce a fost anunţată şi conducerea Şcolii. 
 Art. 51. Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum să agreseze 
verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.  
 Art. 52. Personalului didactic din unitate nu are voie să colecţioneze fonduri băneşti, sub nicio 
formă. 
 Art. 53. Serviciul pe şcoală se desfăşoară pe baza unui grafic stabilit, reprezintă un indicator 
important în evaluarea activităţii, iar obligaţiile profesorilor de serviciu trebuie respectate în totalitate.  
           Art. 54. După ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala de clasă, 
supraveghează felul cum elevii se îndreaptă spre ieşirea din unitate. 
 Art. 55. Personalul nedidactic administrativ este obligat să respecte programul zilnic stabilit de 
conducerea şcolii. Are obligaţia de a asigura igienizarea şi întreţinerea şcolii şi trebuie să răspundă la toate 
solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie. 
                                                                         

SECŢIUNEA V 
                                                                  Comisiile/ Catedrele metodice 
 Art. 56. Comisiile metodice şi responsabilii acestora  vor fi aleşi în primul Consiliul Profesoral şi 
validaţi în Consiliul de  administraţie al unităţii şcolare. 
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 Art. 57. Rolul acestora este de a organiza activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică, de 
sesiuni ştiinţifice. 
 Art. 58. Comisiile/catedrele metodice vor întocmi  şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu 
nevoi speciale, precum şi pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursurile şcolare şi la 
evaluările naţionale.  
 
                                                                          
 
 

 
SECŢIUNEA VI 

                                                                                    Elevii 
 Art. 59. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi a tuturor activităţilor organizate 
în şcoală. 
 Art. 60. Elevii se bucură de toate drepturilor legale şi nicio activitate din şcoală nu le poate leza 
demnitatea sau personalitatea. 
 Art. 61. Activitatea elevilor se va desfăşura cu respectarea prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţâmânt preuniversitar de stat și a respectării normelor de igienă 
și protecție împotriva virusului SARS-CoV 2. 
 Art. 62. La nivelul şcolii se constituie Consiliul elevilor, sub îndrumarea consilierului educativ, 
format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu. 
 Art. 63. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament 
civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă. 
 Art. 64. Este interzis oricărui elev să aducă în perimetrul şcolii persoane străine sau să fie aşteptaţi 
de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii, cu excepţia membrilor familiei. Elevii nu au voie să 
părăsească perimetrul unității în timpul programului școlar.  
 Art. 65. Se interzice cu desăvărşire elevilor să fumeze, să consume băuturi alcoolice sau droguri.Le 
este interzis, deasemenea, să introducă în perimetrul școlii orice fel de tip de arme sau alte produse 
pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene, paralizante. 
 Art. 66. Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, al examenelor și al 
concursurilor. În cazul utilizării de către elevi a telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri 
decât a activității didactice, profesorii au obligaţia de a le reține, acestea vor putea fi ridicate doar de către 
părinţii elevilor.  
 Art. 67. Elevii care produc daune sau deterioreaza bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare,  
sau să înlocuiască obiectele deteriorate. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea revine 
colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv. 
 Art. 68. Elevii, sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, au obligaţia de a păstra ordinea şi 
curăţenia în clasă, aerisesc din oră în oră sala de clasă, se dezinfectează la intrarea în școală, se spală în 
fiecare pauză și se dezinfectează la intrarea în sala de curs. Resturile de alimente consumate în pauză şi 
hârtiile nefolosite se vor pune în coşuri speciale destinate colectării deşeurilor, iar măștile în coșuri special 
amenajate.  

Art. 69. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea în școală. Aceasta va fi supravegheată 
tot timpul de personalul nedidactic și de un profesor de serviciu. Aceștia vor termometriza persoanele care 
intră în școală, conform planificării întocmite.  

Art. 70. În caz de vreme frumoasă, toţi elevii, îşi vor petrece pauzele în curtea şcolii,  cadrului 
didactic care a predat  la clasă având obligaţia de a-i îndruma spre ieşire. 

Art. 71. Este obligatoriu ca elevii să poarte mască, o ţinută decentă, curată, îngrijită. Aceasta trebuie 
să fie adecvată vârstei şi calităţii de elev. 

Art. 72. Elevii care pertubă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte activităţi faţă de 
cele ce ţin de procesul de învăţământ vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar, iar familia acestuia 
va fi informată. 

Art. 73 . Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  
- observație individuală; 
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- mustrare scrisă; 
Art. 74. Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali.  
Art. 75. Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este 
interzisă în orice context. 
Art. 76. Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.  
 
                                                        SECŢIUNEA VII 
                                                      Comitetul de părinţi 
Art. 77. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Art. 78. Comitetele  de părinţi sprijină conducerea şcolii şi cadrele didactice în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 
Art.79. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţiile financiare 

sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din 
şcoală. 

Art.80. Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea în colaborare cu şcoala a 
unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice, sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane 
fizice şi juridice. 

Art.81. În Adunarea generală a Comitetului de părinţi la nivel de şcoală se alege Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 3-5 membri. Preşedintele 
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor ales la Şcoala Gimnazială Zăvoi va reprezenta şi  Şcoala Primară şi 
Grădiniţa PN Voislova, precum și Preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor ales la Şcoala 
Gimnazială Măru va reprezenta și interesele de la Şcoala Primară şi Grădiniţa PN Măgura. 

Art. 82. Cei doi preşedinţi fac parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Zăvoi. 
 
                                                 Capitolul 3 -DISPOZIŢII FINALE          
                                     
Art. 83. Regulamentul de Ordine Interioară se prelucrează cu elevii, părinţii şi întregul personal al 

unităţii cu proces-verbal şi semnătura celor instruiţi, imediat ce este dezbătut în Consiliul Profesoral şi 
aprobat de Consiliul de administraţie al şcolii. 

Art. 84. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament şi a tuturor documentelor 
menţionate care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept 
scuză. 

Art.85. Regulamentul de Ordine Interioră va fi multiplicat pentru a fi consultat ori de câte ori este 
nevoie. 

Art.86. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de Consiliul Profesoral al şcolii în 
conformitate cu schimbările care intervin în procesul de învăţământ. 

 
 
                                                                                                                          DIRECTOR, 
 
                                                                                                              Prof. Bogdan Ramona-Irina                                                                       
 
 
   


