Reguli specifice privitoare la absențele elevilor

Extras Regulament de organizare și funcționare Colegiul Național „Gheorghe
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Reguli specifice privitoare la absențele elevilor

Art. 63. (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal
profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată
de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/
certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a
fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care
are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise
ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate
profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
activității elevului și sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(6) atrage declararea absențelor ca nemotivate.
(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 64. În vederea aplicării prevederilor art. 63, alin.(4), fiecare elev este obligat să prezinte
profesorului diriginte, la începutul anului școlar, în scris și sub semnătura părintelui/tutorelui sau
susținătorului legal numele și prenumele medicului de familie și cabinetul medical la care elevul are
fișa medicală/carnetul de sănătate.
Art. 65. La cumularea a 10 absențe nemotivate, părinții/tutorii/susținătorii legali sunt informați în
scris de către profesorul diriginte.
Art. 66. În cazurile în care este dovedită absența nemotivată realizată cu intenție (chiul) se aplică
succesiv următoarele sancțiuni:
a) la prima abatere: observație individuală;
b) la a doua abatere: mustrare scrisă;
c) la a treia abatere: se analizează situația elevului și se decide sancțiunea.
Art. 67. În cazul absenței profesorului de la oră, elevii vor efectua studiu individual în clasă.
Art. 68. (1) Decizia asupra caracterului absenței elevilor găsiți de cadrele didactice sau
reprezentanții instituțiilor de ordine publică/reprezentanții presei în afara unității de învățământ în
timpul orelor de curs aparține directorului.
(2) Prin excepție, absența elevilor găsiți de reprezentanții instituțiilor de ordine publică/
reprezentanții presei în localuri publice în timpul orelor de curs este considerată de drept abatere
disciplinară și se sancționează cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte.
Art. 69. (1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar,
a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor
cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale
1

Reguli privind accesul în spațiile unității de învățământ
sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la
cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.
(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la
olimpiadele și concursurile școlare organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional,
național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.
(3) La solicitarea scrisă a profesorilor îndrumători, directorul unității de învățământ aprobă
motivarea absențelor elevilor care se pregătesc pentru olimpiade școlare, în limita a 2 zile de școală
pentru fazele județene, respectiv 1 săptămână de școală pentru fazele naționale, cu obligația elevilor
de a recupera materia parcursă în acest interval.
[…]
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Art. 72. (1) Accesul elevilor este permis numai pe intrarea elevilor (Str. Gheorghe Lazăr nr. 3), cu
excepția situațiilor de urgență.
(2) Accesul persoanelor străine, inclusiv părinți/tutori/susținători legali ai elevilor, este permis
numai pe intrarea principală (Str. Gheorghe Lazăr nr. 1).
Art. 73. (1) Cu excepția elevilor însoțiți de cadre didactice, este interzis accesul elevilor în
Cancelarie.
(2) Cu excepția situațiilor în care sunt chemați sau însoțiți de un angajat, elevii nu au permisiunea
de a intra în birourile conducerii, contabilității sau administrației.
Art. 74. Este interzis accesul în unitate al persoanelor turbulente, al celor aflate sub influența
băuturilor alcoolice, al celor cu un comportament agresiv, al celor care, în mod vădit, au intenția de
a deranja liniștea și ordinea, al celor care dețin obiecte contondente, substanțe toxice, explozivopirotehnice, lacrimogene, al celor care dețin publicații și materiale cu caracter obscen sau instigator,
al celor ce dețin substanțe stupefiante.
Art. 75. (1) Este interzis accesul persoanelor străine, inclusiv părinți/tutori/susținători legali ai
elevilor, neînsoțite de un angajat al unității de învățământ în săli de clasă, cabinete, laboratoare, sala
de sport, CDI, curte, birouri etc.
(2) Prin excepție, părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor cu cerințe educaționale speciale
nominalizați de direcțiune au acces liber la copiii lor, oriunde în școală și la orice oră.
Art. 76. Accesul reprezentanților presei în unitate se face numai cu acordul directorului și numai la
orele și în spațiile stabilite de acesta.
Art. 77. (1) Toate persoanele străine care solicită acces în unitate, inclusiv părinți/tutori/susținători
legali ai elevilor, au obligația de a se legitima prin prezentarea cărții de identitate portarului de
serviciu și au obligația de a preciza motivul vizitei.
(2) În cazul în care, din motive obiective, portarul de serviciu nu este prezent la poartă, vizitatorii au
obligația de aștepta în holul principal întoarcerea acestuia.
(3) Portarul de serviciu are obligația de a preciza în Registrul de poartă, pentru fiecare vizitator, data
și ora intrării, numele și prenumele și scopul vizitei.
(3) Persoanele străine găsite în unitate fără respectarea prevederilor de la alin. (1) sau (3), vor fi
invitate imediat în holul principal pentru clarificarea situației. În caz de refuz, se va apela imediat la
sprijinul Poliției.
Art. 78. (1) Părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor pot comunica cu profesorii în holul
principal, holul cancelariei sau în alte spații în care sunt invitați și însoțiți de profesorii respectivi.
Solicitarea de comunicare se adresează portarului de serviciu care o va transmite la cancelarie.
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(2) Cu excepția prevederii de la art. 75, alin. (2), părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor pot
comunica cu copiii lor numai în timpul pauzelor și numai în holul principal. Solicitarea de
comunicare se adresează portarului de serviciu care o va transmite la clasă, după aprobarea de către
director/director adjunct/profesor diriginte.
(3) Nicio altă persoană, exceptându-i pe părinți/tutori/susținători legali, nu are permisiunea de a
solicita să comunice cu un elev sau de a comunica cu un elev în timpul programului școlar.
Situațiile deosebite se analizează și se decid de către director/director adjunct.
Art. 79. Accesul și utilizarea Sălii de Festivități, sălii de sport, a Centrului de Documentare și
Informare, a laboratoarelor și cabinetelor, denumite în continuare spații cu destinație specială, se
realizează obligatoriu cu respectarea următoarelor reguli:
a) accesul și activitatea elevilor în spațiile cu destinație specială sunt permise strict sub
supravegherea cadrelor didactice. Este interzis cu desăvârșire accesul și/sau activitatea
elevilor în aceste spații în absența cadrelor didactice;
b) cadrul didactic care organizează activitatea în spațiul cu destinație specială este primul care
intră în spațiul respectiv și ultimul care iese din spațiul respectiv. La intrare și la ieșire
verifică integral starea spațiului și a echipamentelor și raportează imediat directorului orice
defecțiune sau distrugere;
c) cadrele didactice răspund în întregime de siguranța elevilor în timpul accesului și
activităților în spațiile cu destinație specială;
d) în mod specific, cadrele didactice care organizează activități în Sala de Festivități vor
solicita de la poartă, sub semnătură, cheile sălii și le vor înapoia imediat după terminarea
activității. La solicitarea cheilor, cadrele didactice vor menționa în Registrul de poartă data,
ora și activitatea organizată. Se interzice cadrelor didactice să împrumute sau să înstrăineze
cu voie cheile, iar în cazul pierderii acestora au obligația de a raporta imediat la direcțiune.
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Art. 80. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au obligația de a
respecta următoarele reguli în cazul accidentării ușoare a unui elev în timpul activităților didactice
sau în timpul pauzelor:
a) acordarea primului ajutor, strict în limitele cunoștințelor și competențelor personale în
domeniu;
b) chemarea unui cadru medical de la cabinetul medical școlar prin intermediul unui alt angajat
sau prin intermediul unui elev;
c) asigurarea deplasării elevului accidentat la cabinetul medical școlar;
d) informarea conducerii școlii prin intermediul unui alt angajat sau prin intermediul unui elev;
conducerea școlii va anunța părinții elevului accidentat.
Art. 81. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au obligația de a
respecta următoarele reguli în cazul accidentării grave a unui elev sau în general dacă există
presupunerea că prin accidentare a fost afectată coloana vertebrală a unui elev sau s-a produs o
luxație, o fractură ori altă afecțiune gravă în timpul activităților didactice sau în timpul pauzelor:
a) asigurarea accidentatului într-o poziție adecvată pentru a evita agravarea stării acestuia. Este
interzisă deplasarea accidentatului de la locul producerii accidentului;
b) anunțarea serviciului de urgență 112 și eventual aplicarea măsurilor dictate în timpul
apelului de către personalul medical de specialitate;
c) chemarea unui cadru medical de la cabinetul medical școlar prin intermediul unui alt angajat
sau prin intermediul unui elev;
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d) informarea conducerii școlii prin intermediul unui alt angajat sau prin intermediul unui elev;
conducerea școlii va anunța părinții elevului accidentat;
e) supravegherea elevului accidentat și eventual a clasei până la rezolvarea situației.
Art. 82. Elevii au obligația de a comunica imediat primului profesor pe care îl întâlnesc sau la
Secretariat orice accidentare a unui alt elev, dacă la producerea evenimentului nu a fost de față
niciun angajat al unității.
Art. 83. Elevii au obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în activitate și de pază
împotriva incendiilor prelucrate de profesorii diriginți, respectiv de laborant/informatician/
profesorii de specialitate.
Art. 84. În timpul orelor de educație fizică și sport, cadrele didactice vor respecta următoarele
reguli suplimentare de prevenire a accidentelor:
a) vor asigura desfășurarea activităților didactice numai în spații care pot fi supravegheate
permanent și nu vor lăsa elevii nesupravegheați în timpul activităților didactice. În situația în
care, din motive obiective, trebuie să părăsească spațiul în care se desfășoară activitatea
didactică, vor cere elevilor să întrerupă orice fel de activitate și vor solicita la Secretariat
prezența unui cadru didactic/didactic auxiliar pentru supravegherea elevilor;
b) vor asigura supravegherea elevilor în timpul intrării și respectiv ieșirii acestora în/din sala de
sport, terenurile de sport sau alte spații unde se desfășoară activitățile sportive;
c) vor atenționa elevii, ori de câte ori este nevoie, că trebuie să respecte integral și întocmai
normele de sănătate și securitate a muncii pentru care au semnat procesul verbal de instruire
cu ocazia lecției teoretice de la începutul anului școlar/semestrului. Elevii care încalcă cu
intenție și/sau în mod repetat aceste reguli sau care prin neglijență și/sau prin acțiuni
necorespunzătoare unice sau repetate își pun în pericol propria sănătate și/sau a colegilor lor,
vor fi comunicați profesorului diriginte și/sau direcțiunii pentru stabilirea și aplicarea de
sancțiuni disciplinare. Numele acestor elevi și sancțiunile aplicate vor fi comunicate și
celorlalți elevi pentru a descuraja comportamente similare din partea acestora;
d) vor acorda atenție deosebită mânuirii materialelor sportive(saltele, lăzi de gimnastică etc.) și
dispunerii adecvate în spațiul de lucru a materialelor didactice necesare lecției pentru a se
evita utilizarea necontrolată a acestora de către elevi;
e) colectivul de elevi va fi organizat în așa fel încât să se evite aglomerarea în spațiile de lucru
situație care poate duce la lovirea sau ciocnirea involuntară a elevilor. În cazul în care elevii
folosesc succesiv același material sportiv(saltea, ladă de gimnastică etc.) și exercițiile sunt
cu un grad mai ridicat de risc, activitatea va fi organizată sub formă de „ștafetă”: elevul
următor începe efectuarea exercițiului numai după ce elevul care a terminat exercițiul îi
predă „ștafeta”(de ex. strângere de mână, atingere pe umăr etc.);
f) vor asigura permanent disciplina la oră, prevenind ieșirile necontrolate și acordând, după
caz, asistența, sprijinul sau ajutorul necesar fiecărui elev, potrivit conținuturilor și nivelului
său de pregătire, respectiv de dezvoltare psiho-somatică;
g) vor acorda o atenție deosebită organizării colectivului de elevi la exersarea rostogolirilor,
săriturilor și a celorlalte elemente de gimnastică pentru a evita orice fel de accidente;
h) vor solicita conducerii școlii, ori de câte ori este nevoie, completarea trusei medicale de la
sala de sport cu materialele necesare acordării primului ajutor.
Art. 85. În caz de incendiu, calamitate naturală sau altă situație de urgență care poate afecta în
întregime unitatea de învățământ, personalul și elevii au obligația de a respecta întocmai prevederile
specifice cuprinse în procedurile pentru astfel de situații.
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