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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI TEORETIC JEAN MONNET

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit pe baza Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5447/2020
şi publicat in Monitorul Oficial al României nr. 827/09.09.2020. Regulamentul a fost dezbătut și avizat ȋn Consiliul
Profesoral din 21.10.2020

Prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI TEORETIC JEAN MONNET a
fost aprobat în ședința CA din 23.10.2020

.
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TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

(se vor respecta şi următoarele prevederi)

Capitolul I

Cadrul de reglementare

Art.1 ─ 1) Regulamentul de Organizare și Funcționarea Liceului Teoretic Jean Monnet cuprinde prevederi specifice
condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet și este anexă a R.O.F.U.I.P. (O.M.E.C.
5447/2020).

2) Regulamentul de Organizare și Funcționarea Liceului Teoretic Jean Monnet este parte componentă a Regulamentului
Intern care conține și prevederi conforme cu Art. 242/ Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 ─ Conducerea Liceului Teoretic Jean Monnet va aduce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament de
Organizare și Funcționare.

Art.3 ─ 1) Respectarea R.O.F. U. I. este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic
auxiliar, nedidactic, medical, elevi şi părinţi/tutori care vin in contact cu unitatea de învăţământ.

2) Anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea R.O.F.I., iar Consiliul de administraţie va
aproba modificările şi actualizările.

Capitolul II

Principii de organizare și finalitățile ȋnvățământului preuniversitar

Art.4–a) Liceul Teoretic Jean Monnet funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.

b) În incinta Liceului Teoretic Jean Monnet sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice,
organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care
ȋncalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun ȋn pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevilor, a
personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ/nedidactic.
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TITLUL II

ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

(se vor respecta şi următoarele prevederi)

Capitolul I

Rețeaua școlară

Art.5 - Liceul Teoretic Jean Monnet este unitate de ȋnvățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu locație pe Strada
Jean Monnet nr. 2, sector 1, București, care are ȋn subordine, ca structură arondată (AR),  Grădinița Liceului Teoretic Jean Monnet,
situată pe Calea Floreasca, nr. 96, sector 1, București.

Art.6 – Structura Liceului Teoretic Jean Monnet cuprinde ȋn planul de școlarizare formațiuni de studiu de nivel preșcolar,
primar, gimnazial și liceal.

Art. 7 – Circumscripția școlară a Liceului Teoretic Jean Monnet se stabilește anual de către ISMB.

Art.8 ─ 1) Consiliul de administrație are obligația de a aproba, cu prioritate, cererile de ȋnscriere ȋn ȋnvățământul preșcolar,
primar și gimnazial pentru copiii cu domiciliul/reședința ȋn circumscripția Liceului Teoretic Jean Monnet, cu respectarea preederilor
legale în vigoare.

Capitolul II

Organizarea programului școlar

Art.9 ─  1)   În cadrul Liceului Jean Monnet, grupele/clasele din  ȋnvățământul preșcolar, ȋnvățământul primar, clasele a
VIII-a și a XII-a funcționează ȋn program de dimineață, iar clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a funcționează in
program de dupa-amiaza. Numărul claselor care funcționează în program de dimineață poate crește ȋn funcție de spațiul de care
școala dispune, în baza hotărârii CA.

2) Criteriile de selectare a claselor care ȋnvață ȋn programul de dimineață, ȋn sălile rămase libere după distribuirea
claselor menționate la art. 9, alin. 1), sunt ȋn ordine:

a) Asigurarea trecerii eficiente de la un ciclu de învățământ la altul și a continuității efectivelor de elevi la clasele a V-a
b) Numărul de ore de informatică pe săptămână (incluzând orele de laborator și pe cele de CDS)
c) Numărul de ore pe săptămână
d) Clasele cu alte forme de studiu intensiv.
3) Consiliul de administrație poate decide, la ȋnceputul anului școlar, ȋn condiții speciale, schimbarea modului de

prioritizare a criteriilor și/sau adăugarea altor criterii
4) Atât pentru clasele de gimnaziu cât și pentru clasele de liceu, orele durează 50 de minute iar pauzele sunt 10 minute,

cu două pauze mari de 20 de minute, după a doua oră de curs din programul de dimineață, respectiv din programul de după-amiază.
5) Odată cu trecerea la ora de iarnă, la propunerea Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral și a Asociației

de Părinți/a Consiliului Reprezentativ al părinților, cu acordul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, programul se poate
modifica prin micșorarea pauzelor.

6) În situații speciale  impuse prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării sau Ordin de Guvern, pentru asigurarea
securității și sănătății elevilor și personalului angajat din liceu, programul școlar se poate modifica prin decizie a CA, ținând cont de
propunerile CP-ului, în conformitate cu dispozițiile forurilor superioare.

7) În situația în care cursurile se desfășoară, prin decizia forurilor superioare, în regim alternativ, online, se respectă
programul școlar stabilit anterior intrării în această etapă.

8) În învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învăţătorii organizează activităţi
extracurriculare cu caracter recreativ.
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9) În ziua ȋn care se desfășoară Consiliul Profesoral (de regulă o dată pe lună, ȋn aceeași zi a săptămânii) se va
comprima programul de școală (45 de minute ora și 5 minute  pauza, cu două pauze mari de 15 minute) astfel ȋncât ședința
consiliului să se poată desfășura ȋn intervalul orar 12.30-14.00.

10) În ziua ȋn care se desfășoară Consiliul Profesoral nu se planifică lucrări scrise semestriale.
11) În Liceul Teoretic Jean Monnet funcționează o Comisie temporară pentru realizarea orarului zilnic al claselor.
Art. 10 – În Liceul Teoretic Jean Monnet, comisia pentru organizarea Programului Educație și performanță realizează

proiectul Programului, și ȋl ȋnaintează spre aprobare Consiliului Local al Primăriei.

Capitolul 3

Formațiunile de studiu

Art. 11 - În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/aceleiași specializări, clasele se constituie, de regulă, în funcţie de
limbile moderne care au fost studiate de elevi în gimnaziu, de oferta educaţională a liceului şi de asigurarea unui echilibru numeric
între fete și băieţi.

Art. 12–Dacă, la constituirea claselor, se constată că numărul elevilor ȋnscriși ȋn clasa a IX-a, care au studiat o anumită limbă
străină, este insuficient pentru constituirea unei grupe de studiu (minim 10 elevi), directorul poate decide, după consultarea
prealabilă a părinților, schimbarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar schimbarea uneia cu o altă limbă străină care se
studiază ȋn școală (dacă limba străină studiată de elev ȋn gimnaziu nu se studiază ȋn Liceul Jean Monnet).

Art.13 - 1) Pentru elevii care solicită schimbarea studierii limbii străine moderne, se va organiza, ca primă modalitate de
sprijin, o evaluare a nivelului de competențe și a cunoștințelor la limba străină respectivă, ȋn urma căreia Consiliul de administrație
al unității poate decide, după caz, aprobarea/respingerea cererii.

2) Dacă numărul cererilor de schimbare a limbii moderne aduce grupa de elevi sub efectivul minim de 10 elevi, directorul
poate solicita Consiliului de administrație desființarea grupei respective și schimbarea limbii moderne pentru toți elevii din grupă.
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TITLUL III

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

(se vor respecta şi următoarele prevederi)

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art.14 ─ 1) Structura de personal și organizarea Liceului Teoretic Jean Monnet se stabilesc prin organigramă, prin statele de
funcții/personal și prin proiectul schemei de ȋncadrare a școlii.

2) Organigrama se propune de către director la ȋnceputul fiecărui an școlar, se aprobă de către Consiliul de Administrație și se
ȋnregistrează ca document oficial al școlii.

3) În Liceul Jean Monnet funcționează personal angajat pe compartimente, astfel: compartiment didactic (educatoare,
personal didactic de predare), compartiment didactic auxiliar (laborant, bibliotecar, membri  ai serviciului secretariat, ai celui
administrativ și ai serviciului contabilitate) și compartiment nedidactic (ȋngrijitoare, fochiști, mecanici de ȋntreținere, paznici).
Responsabilul compartimentului didactic este directorul adjunct, al compartimentului didactic auxiliar, este secretarul șef, iar al
compartimentului nedidactic , este administratorul de patrimoniu al școlii.

Art. 15-  Activitatea bibliotecarului este direct coordonată și de responsabilul catedrei de limba și literatura română din
unitate.

Art. 16 -  Directorul adjunct, secretarul șef și administratorul de patrimoniu se află ȋn subordinea directorului.

Capitolul II

Consiliul de administrație

Art. 17 – 1) Dacă un membru al Consiliului de administrație, este nevoit, din motive personale, să absenteze de la ședințe pe
o perioadă mai mare de 30 de zile sau de la cel puțin trei ședințe, acesta are obligația morală să solicite organismului care l-a
ales/desemnat (Consiliul Profesoral pentru cadrele didactice, Consiliul Reprezentativ al Părinților pentru părinți, Primarul respectiv
Consiliul Local pentru reprezentanții acestora, Consiliul Elevilor pentru reprezentantul elevilor) ȋnlocuirea sa, pentru a nu perturba
activitatea Consiliului de administrație.

Art.18 – Secretarul Consiliului de administrație este numit de director, ȋn calitate de președinte al Consiliului, dintre membrii
consiliului profesoral.

Art.19—a) Consiliul de Administrație poate decide schimbarea încadrării personalului didactic pe parcursul anului școlar în
situații bine întemeiate, în urma unei anchete prealabile și, dacă este cazul, cu avizul reprezentanților ISMB.

b) Consiliul de Administrație aprobă, la propunerea directorului sau a Consiliului Profesoral, constituirea unei comisii de
anchetă și/sau sancționarea abaterilor disciplinare sau profesionale ale ȋntregului personal al unității de ȋnvățământ.

Capitolul III

Directorul

Art.20—In perioada exercitării mandatului, directorul și directorul adjunct nu se pot afilia politic.
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Art. 21 Directorul/directorul adjunct afişează un program propriu al activităţii în şcoală, în care include orarul audienţelor.

Art.22 -1) Directorul aprobă graficul serviciului pe şcoală pentru personalul didactic.

2) Directorul monitorizează activitatea profesorilor de serviciu şi consemnează în caietul de procese verbale, atunci când
aceştia nu-şi îndeplinesc atribuţiile și sancționează abaterile repetate.

3) Directorul consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile   personalului  didactic şi nedidactic.

4) În fiecare zi, la sfârşitul programului, directorul anulează orele de curs care nu au fost efectuate, urmând  sancționarea
cadrelor  didactice.

5) Directorul solicită, în scris, consiliului reprezentativ al părinţilor susținere financiară pentru cheltuielile care vizează
modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte, stimularea elevilor capabili de performanţe
şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, pe baza propunerilor şefilor de catedră, ale administratorului, ale
bibliotecarului, respectiv ale diriginţilor.

6) Directorul deleagă atribuțiile proprii către directorul adjunct, iar directorul adjunct exercită atribuțiile directorului, ȋn
absența acestuia.

7) Directorul aplică sancțiuni de tipul observație individuala, mustrare scrisă pentru elevi și propune Consiliului de
Administrație sancțiuni pentru abateri repetate ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Art.23—Directorul poate numi, ȋn situații excepționale, ȋn care ȋnvățătorul sau dirigintele lipsește din școală, un profesor din
consiliul clasei care sa preia atribuțiile acestuia pe perioada absentarii.

Art. 24 – Directorul aprobă motivarea absențelor elevilor pentru care părinții au solicitat acest lucru din motive personale
precum și depășirea, ȋn situații deosebite, a celor 20 de ore prevăzute de R.O.F.U.I.P. pentru acest tip de absențe.

Art. 25 – Directorul aprobă ȋnvoirea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic din
motive personale, ȋn condițiile prezentului regulament, ale Codului muncii (Legea 53/2003) și ale Contractului colectiv de muncă  la
nivelul grupului de unități ISMB nr. 881/29.11.2018).

Art. 26 – 1. Propune Consiliului de administrație spre aprobare măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice, atât față
în față cât și în mediul online;

2. Monitorizează activitatea didactică atât față în față cât și în mediul online.

Capitolul IV

Directorul adjunct

Art.27 —Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin  fișa
postului.

Art.28—Directorul adjunct este președintele Comisiei de Control Managerial Intern și al altor comisii de lucru, prin decizie a
directorului.

Capitolul V

Tipul și conținutul documentelor manageriale

Art. 29 – La începutul fiecărui an școlar, Planul de Dezvoltare Instituțională pe termen mediu și lung se revizuiește prin
Planuri operaționale anuale, propuse de către Responsabilul CEAC și aprobate de către Consiliul de administrație al liceului.
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TITLUL IV

PERSONALUL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

(se vor respecta şi următoarele prevederi)

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 30 – Activitatea nivelului preșcolar al unității este coordonată de responsabilul Comitetului de lucru al educatorilor.

Art. 31 – În Liceul Teoretic Jean Monnet funcționează următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat,
financiar, administrativ.

Capitolul II

Personalul didactic

Art.32 ─ 1) Personalul didactic de predare are obligaţia de a cunoaşte şi respectă, sub semnătură, Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învățământ Preuniversitar,  Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul
Intern ale Liceului Teoretic Jean Monnet.

2) Personalul didactic de predare are obligaţia de a cunoaşte şi respectă, sub semnătură, Procedurile de sistem și Procedurile
operaționale ale compartimentului didactic.

Art 33—Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic se bucură de toate drepturile legale stabilite prin Legea Educației
Naționale, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și prin Codul Muncii.

Art. 34 - Personalul didactic are dreptul de a participa la activități de perfecționare și ȋn afara zilei metodice, cu condiția să
informeze directorul cu cel puțin o săptămână ȋnainte și să propună o modalitate de suplinire a orelor de la care va absența.

Art. 35 - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic poate aduce la cunoștința directorilor orice proiect, recomandări
și observații referitoare la buna desfășurare a activității educative.

Art. 36 - Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic poate semnala conducerii problemele care apar pe parcursul
anului școlar, pe care le consideră abateri de la prezentul regulament sau stări de fapt care ȋmpiedică buna desfășurare a procesului
de instruire: eventuale tensiuni, disensiuni, acte de indisciplină și comportament neadecvat etc.

Art. 37 ─ Personalul didactic de predare  are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în conformitate cu atribuţiile
“PROFESORULUI ŞI ÎNVĂŢĂTORULUI DE SERVICIU” stabilite în prezentul Regulament de Organizare și funcționare.

Art. 38 ─Profesorul/ învăţătorul  de serviciu trebuie sa fie prezent la şcoală cu cel puţin un sfert de oră înainte de program
pentru preluarea serviciului.

Art. 39–1) De luni până vineri se va efectua serviciul pe şcoală.  Programul serviciului pe școală al cadrelor didactice va fi
aprobat de către Consiliul de administrație anual, la propunerea Comisiei pentru realizarea orarului și după validarea în Consiliul
profesoral.

2) În timpul efectuării serviciului pe școală, profesorii nu vor avea ore de curs  şi, atât ei cât şi învățătorii, vor purta

cardul care indică activitatea specifică.

Art. 40 – Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi afişat la avizierul din cancelarie, la secretariat şi avizat de director.

Art. 41– Atribuțiile cadrului didactic de serviciu sunt cele prevăzute de ROFUIP și  de prezentul regulament, după cum
urmează:

1) Personalul didactic de serviciu din tura de dimineaţă trebuie să fie prezent la deschiderea dulapului cataloagelor şi să
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preia de la secretarul de serviciu, sub semnătură, cataloagele şi condicile de prezenţă iar cei din tura de după amiază trebuie, la
sfârşitul programului,  să predea secretarului de serviciu cataloagele şi condicile de prezenţă.

2) În timpul pauzelor, personalul didactic de serviciu trebuie să supravegheze activitatea elevilor.
3) Personalul didactic de serviciu trebuie să anunţe directorul de serviciu dacă există clase nesupravegheate.
4) Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în procesul-verbal dacă, în timpul serviciului său, au foste

deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente deosebite.
5) Personalul didactic de serviciu trebuie să avertizeze, în cel mai scurt timp, cadrele medicale în legătură cu

eventualele accidentări ale elevilor în timpul pauzelor.
Art. 42 – Toți profesorii sunt obligaţi să treacă în catalog, (în catalogul electronic în situațiile speciale) zilnic, absenţele şi

elevilor și să respecte principiul evaluării ritmice. Aceștia trebuie să descarce periodic notele și absențele elevilor în catalogul
oficial, conform unei programări aflate în responsabilitatea serviciului Secretariat.

Art 43 —Personalul didactic de serviciu are obligația de a evalua elevii periodic și de a efectua notarea ritmică, prin metode
variate și moderne, inclusiv în mediul online, prin metodele pe care acesta le oferă. Punctajul acordat la lucrările scrise sau criteriile
de evaluare vor fi comunicate ȋnainte de ȋnceperea testării. Profesorii au obligația de a se asigura că toți elevii beneficiază de
condițiile tehnice necesare pentru susținerea testului, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru înregistrarea notei în catalog.

Art. 44 1) Personalul didactic trebuie să manifeste loialitate faţă de Liceul „ Jean Monnet”, încredere în capacităţile colegilor,
să încurajeze şi să îndrume elevii din clasele terminale (a IV a, respectiv a VIII a)  să-şi continue studiile în cadrul Liceului Jean
Monnet.

2) Cadrele didactice care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de fidelitate şi încalcă normele alineatului 1), vor fi sancţionate de
director, verbal, cu avertisment de onoare.

Art. 45 - Personalul didactic are obligația de a fi punctual la ore, de a ține telefonul mobil pe modul silențios pe durata orei
de curs și de a nu consuma băuturi/alimente ȋn timpul orei de curs, cu excepția situațiilor motivate de probleme medicale.

Art. 46 - Personalul didactic are obligația de a participa la toate ședințele de catedră și la ședințele Consiliului profesoral; este
recomandată și participarea la orice acțiuni extrașcolare care ȋl vizează sau la care directorul consideră că este necesar să participe.

Art. 47 – 1) În cazul ȋn care personalul didactic organizează activități culturale, artistice sau sportive ȋn școală ȋn zilele de
sâmbătă sau duminică, acesta are obligația de a informa conducerea școlii cu trei zile ȋnainte de eveniment și de a se asigura de
păstrarea curățeniei și a bunurilor puse la dispoziție în spațiile în care se desfășoară evenimentul.

2) La ciclul primar, excursiile școlare pot fi organizate ȋn orice perioadă a anului școlar, dar nu mai mult de o zi pe
semestru ȋn programul de școală.

3) Deplasările la teatru, la circ sau  la film desfășurate ȋn timpul săptămânii, sunt condiționate de  recuperarea orelor.
Art.48 —Personalul didactic se poate ȋnvoi 15h pe semestru cu condiția să fie ȋnlocuit de un cadru didactic de aceeași

specialitate care trebuie să specifice ȋn condică tema lecției. Invoirea se face pe bază de cerere tip ȋnregistrată la secretariat  și
aprobată de director. Serviciul secretariat va ține o evidență a acestor ȋnvoiri.

Art.49--Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic va fi evidențiat ȋn Consiliul Profesoral pentru activități  deosebite
sau va fi recompensați cu diplome de merit ȋn cadrul Zilelor Liceului Jean Monnet sau ori de câte ori conducerea liceului consideră
necesar.

Art. 50 – 1) Personalul didactic are obligația de a organiza activitatea didactică și prin intermediul tehnologiei și al
internetului, în funcție de condițiile de desfășurare a cursurilor, folosind mediul educațional virtual, cu respectarea condițiilor de
securitate, de integritate și de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare. Cadrele didactice se vor implica în asigurarea unui
proces didactic coerent, continuu și eficient pentru toți elevii atât în cadrul cursurilor desfășurate în spațiul școlii, face to face, cât și
al celor desfășurate în mediul online.

2) Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea competențelor elevilor, fixarea
și consolidarea cunoștințelor, educația remedială, pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor naționale.
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3) La clasele terminale din ciclul gimnazial și liceal se vor organiza ore de pregătire suplimentară la disciplinele de examen,
conform unui grafic aprobat de consiliul de administrație și afișat pe site-ul unității și pe platformele educaționale online ale unității
școlare.

4) Cadrele didactice au obligația de a informa elevii și părinții cu privire la modalitatea de organizare a activității didactice,
față în față și în mediul online, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au.

5) Cadrele didactice vor utiliza platformele online de care dispune unitatea școlară pentru a menține o comunicare
permanentă cu părinții elevilor .

6) Cadrele didactice vor utiliza în activitatea didactică, în comunicarea cu elevii și cu părinții, exclusiv platformele
educaționale stabilite la nivelul unității școlare.

Art. 51—Personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic  i se pot aplica gradual sancțiuni pentru ȋncălcarea prevederilor
R.O.F.U.I.P. sau ale R.I., conform legislației în vigoare.

Capitolul III

Personalul didactic auxiliar și nedidactic

Art. 52 ─ La începutul fiecărui an şcolar şi la angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic semnează fişa postului.

Art. 53 ─ La angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic este instruit în legătură cu  R.O.F.I și R.I. şi semnează de
luare la cunoştinţă.

Capitolul IV

Evaluarea personalului

Art. 54 – 1) În evaluarea personalului didactic se vor avea ȋn vedere următoarele criterii prevăzute ȋn fișa postului (anexa 1 la
prezentul Regulament):

a.proiectarea eficientă a curriculumului
b.realizarea curriculumului
c.evaluarea rezultatelor ȋnvățării
d.dezvoltarea profesională, activitatea metodică și științifică
e.contribuția la activitatea generală a unității de ȋnvățământ și la promovarea imaginii acesteia
f. managementul clasei de elevi
g.utilizarea tehnologiei și a internetului în activitățile de la punctele a-f.

2) În evaluarea personalului didactic auxiliar și nedidactic, se vor avea ȋn vedere criteriile prevăzute ȋn fișa postului
pentru fiecare categorie ȋn parte (anexele 2,3 la prezentul Regulament).

3) Constituie abateri disciplinare ale personalului didactic auxiliar și nedidactic:
a. nerespectarea programului zilnic
b. absentarea nemotivată
c. nerespectarea sarcinilor de serviciu
d. comportamentul neadecvat față de personalul didactic, de beneficiarii direcți sau indirecți ai actului educațional.

Capitolul V
Răspunderea disciplinară

Art. 55 ─ Pentru săvârşirea unor abateri de disciplină a muncii personalul didactic auxiliar şi nedidactic răspunde în fata
Consiliului de Administraţie care poate decide sancţionarea legislației în vigoare.
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TITLUL V

ORGANISME FUNCȚIONALE

(Se vor respecta și următoarele prevederi)

Capitolul I

Organisme funcționale la nivelul unității de ȋnvățământ

Secțiunea 1

Consiliul profesoral

Art. 56 ─ 1) Consiliul de administrație poate solicita opinia Consiliului Profesoral ȋn vederea aplicării unei sancțiuni
personalului didactic, pentru nerespectarea atributiilor prevăzute de R.O.F.U.I.P, de R.O.F.I. și de R.I.

2) Consiliul profesoral aprobă, la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se acorde recompense din
fondul constituit şi gestionat de Asociația de părinți.

Art. 57 - Absentarea nemotivată de la mai mult de două ședințe ale Consiliului Profesoral constituie abatere
disciplinară și se sancționează conform R.O.F.U.I.P. ș R.O.F.U.I.

Secțiunea 2

Consiliul clasei

Art. 58 ─ Învăţătorii, diriginţii au obligaţia de a întocmi liste, pe baza actelor legale, cu elevii ai căror părinţi au un venit
lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, pentru ca aceşti elevi să beneficieze de
ajutoarele materiale legale (burse, seturi de manuale gratuite, rechizite şcolare gratuite).

Art. 59 ─   Învăţătorii şi diriginţii  numiţi prin decizie de directorul Liceului Jean Monnet au obligaţia de a semna  fişa cu
atribuţiile specifice acestei responsabilităţi şi de a duce la îndeplinire atribuţiile ce le revin. Profesorul diriginte nu poate renunța pe
parcursul anului școlar la funcția de diriginte decât ȋn situații medicale dovedite și/sau conflictuale cu beneficiarii direcți sau
indirecți ai actului educațional, apreciate ca atare de Consiliul de administrație.

Art. 60 - Diriginţii au obligaţia de a urmări frecvenţa elevilor, de a cerceta cauzele absenţelor unor elevi şi de a informa
familia elevului de cate ori este nevoie.

Art. 61 – 1) Pentru a informa familiile elevilor. în legătură cu situația școlară și /sau comportamentală a acestora, cadrele
didactice (inclusiv profesorii diriginți) vor stabili un program al întâlnirilor cu părinții/tutorii/reprezentanții legali; întâlnirile se pot
desfășura și în mediul online și vor fi înregistrate cu acordul tuturor participanților; înregistrările se păstrează până la finalul fiecărui
an școlar.

2) Graficul consultărilor cu părinții va fi stabilit la începutul fiecărui an școlar de către fiecare diriginte, va fi avizat de
directorul unității și afișat pe site-ul unității și pe platforma educațională online.

Art. 62 - În cazul în care familia nu poate fi contactată telefonic, diriginţii sunt obligaţi să trimită la adresa de domiciliu a
familiei, cu confirmare de primire, o informare scrisă referitoare la situaţia şcolară a elevului.

Art. 63 - În cazul în care familia nu poate fi contactată timp de o lună, dirigintele va semnala acest fapt Consiliului de
administrație care se va adresa organelor ȋndreptățite să ia măsuri pentru reglementarea situației școlare a elevului.

Art. 64 –Învățătorii și diriginții au obligația de a prezenta reglementările R.O.F.U.I.P., ale R.O.F.I. și ale R.I. elevilor și
părinților la ȋnceputul anului școlar sau ori de câte ori se produc actualizări care ȋi privesc, sub semnătură, prin proces-verbal.

Art. 65 - Membrii Consiliului Clasei au obligația de a ȋnștiința ȋn scris diriginții sau ȋnvățătorii despre abaterile disciplinare
ale elevilor, pe tot parcursul semestrului, ȋn vederea sancționării acestora, iar dirigintele va ȋnștiința părinții elevilor ȋn legătură cu
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aceste sesizări.
Art. 66 –Diriginții au obligația să ȋnregistreze la secretariat cererile și, ȋntr-un dosar special, să contabilizeze absențele

motivate de părinți și să păstreze scutirile medicale până la sfârșitul anului școlar (31 august ).

Capitolul II

Responsabilități ale personalului didactic din unitatea de ȋnvățământ

Secțiunea 1

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art. 67 – 1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare ȋntocmește și monitorizează
permanent graficul activităților educative școlare și extrașcolare.

2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea Consiliului Scolar al
Elevilor, poate iniția și/sau participa la ședințele acestuia.

Art. 68 - Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare monitorizează proiectele educative din
Săptămâna altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun”.

Art. 69 – Criteriile de alegere a Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare sunt:

- Probitate și integritate profesională
- Implicare în activitățile extrașcolare
- Capacitate organizatorică
- Echilibru emoțional
- Apreciere din partea elevilor

Secțiunea 2

Profesorul diriginte

Art. 70 – La clasele de liceu, dirigintele stabilește poziția ȋn orar a orei de dirigenție/consiliere ȋn primele două săptămâni de
școală, fie ȋnainte, fie după programul școlar al elevilor, fără ca aceștia să aibă pauze ȋntre orele de curs și ora de
consiliere/dirigenție.

Art. 71 – Activitatea diriginților este monitorizată de Responsabilul comisiei diriginților, după cum urmează:

1) Realizează graficul ședințelor  cu părinții tuturor claselor precum și al ședințelor Consiliului reprezentativ al
părinților; acestea sunt avizate de director.

2) Convoacă Consiliul reprezentativ al părinților la solicitarea directorului sau a 1/3 dintre membrii săi
3) Realizează asistențe la orele de dirigenție și oferă consiliere privind tematica, organizarea și desfășurarea acestora.
Art. 72 – Dirigintele monitorizează relația elevilor clasei, respectiv  a părinților acestora cu Consiliul clasei, fiind un factor de

echilibru; orice abatere de la acest principiu poate fi considerată abatere disciplinară și se sancționează de către Consiliul de
administrație.

Art. 73 - 1) Comisiile cu caracter temporar din Liceul Teoretic Jean Monnet sunt următoarele:

- Pentru organizarea Olimpiadelor școlare, etapa pe școală, pentru fiecare disciplină
- De orientare școlară și profesională pentru clasele a VIII-a și a XII-a
- Pentru realizarea orarului
- Pentru realizarea graficului serviciului pe școală pentru profesori și elevi
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- Pentru procurarea, gestionarea, distribuirea și recuperarea manualelor
- De achiziții, de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor
- Pentru recepția bunurilor și serviciilor
- Pentru casare
- De PSI
- De urmărire a parcurgerii materiei școlare
- De urmărire a notării ritmice
- De monitorizare a frecvenței
- De combatere a absenteismului
- Pentru acordarea burselor
- Pentru Crucea Roșie
- Pentru întocmirea situațiilor de alocații de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani
- Pentru evidența patrimoniului
- Pentru completarea actelor de studii
- Pentru completarea și actualizarea SIIIR
- Pentru elaborarea rapoartelor periodice și a analizelor privind stadiul implementării măsurilor și

rezultatelor obținute de elevi
- Pentru încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic
- Pentru predarea și primirea claselor
- Pentru organizarea inventarierii
- Pentru promovarea imaginii școlii
- De etică
- Pentru stabilirea și gestionarea situațiilor de risc
- Pentru gestionarea site-ului și a celorlalte instrumente de comunicare și de promovare: pagina de

facebook, canalul de youtube etc.
- Comisia de promovare a imaginii școlii
- Comisia de organizare a activității pe platformele educaționale online

2) Comisiile cu caracter ocazional din Liceul Teoretic Jean Monnet sunt următoarele:
- de disciplină a elevilor

- disciplinară pentru personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic

- pentru actualizarea/elaborarea PDI

- pentru actualizarea ROFI și RI

- pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a Liceului Teoretic Jean Monnet și a Grădiniței din cadrul Liceului
Jean Monnet

- Pentru acordarea unui sprijin financiar (Bani de liceu; achiziții de calculatoare)

Art. 74 1) - În Liceul Teoretic Jean Monnet, funcționează comitete de lucru pe discipline/arii curriculare, după
cum urmează:

✔ Nivel preșcolar
✔ Nivel primar – achiziții inițiale (cls. Pregătitoare – clasele a II-a)
✔ Nivel primar – achiziții fundamentale (cls. a III-a - a IV-a)
✔ Limba și literatura română și limba latină
✔ Limba engleză și germană
✔ Limba franceză
✔ Matematică
✔ Fizică
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✔ Biologie și chimie
✔ Istorie, geografie și religie
✔ DSU
✔ Informatică și tehnologii
✔ Educație fizică și educație artistică
2) La nivelul fiecărui comitet de lucru se va desemna prin vot un responsabil, se vor stabili responsabilități

ale membrilor, se va întocmi un plan managerial și un plan de activități la începutul fiecărui an școlar.
Art. 75 ─ În cadrul comitetelor de lucru se aleg manualele alternative, conform unor criterii de selecţie stabilite de toţi

membrii.

Art. 76 ─1) La început de an școlar, la clasele de ȋnceput și de sfârșit de ciclu (clasele a IV-a, a V-a, a VIII-a, a IX-a, a XII-a)
catedrele/comisiile metodice au obligaţia de a da teste predictive; la clasa  a V-a, testele vor fi elaborate în  colaborare cu comitetul
de lucru pentru învățământ primar

2)  Notele obţinute la testele predictive nu se trec în catalog decât la solicitarea elevilor.

Art. 77─ Comitetele de lucru vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale, programe de
pregătire a examenelor naţionale (evaluare  naţională, bacalaureat) şi programe de pregătire a olimpiadelor şcolare.

Comisiile cu caracter permanent

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței ȋn mediul școlar

Art. 78–1)Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței ȋn mediul școlar ȋntocmește semestrial un raport privind actele
de violență ȋnregistrate ȋn școală și  măsurile care au fost luate pentru ameliorarea lor.

2) Semnul distinctiv al Liceului Teoretic Jean Monnet este ecusonul cu fond bleumarin

argintiu, pe care sunt ȋnscrise cu culoare neagră, denumirea, anul ȋnființării, București, iar ȋn centru sunt inițialele JM
ȋnscrise cu galben și argintiu, ȋnconjurate de 12 stele galbene; elevii au obligația să poarte acest ecuson pe bluza/tricoul de
culoare albă, la nivelul pieptului, ȋn partea stângă.

3) Poziționarea ecusonului ȋn orice altă parte a corpului, pe ghiozdan sau pe alte obiecte personale, poate fi considerată
abatere disciplinară, dacă se constată reaua intenție, fiind o lezare a imaginii liceului și se sancționează ȋn consecință.

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și pentru promovarea interculturalității

Art. 79 - Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și pentru promovarea interculturalității va iniția, va
organiza sau/ și se va implica ȋn organizarea și monitorizarea tuturor proiectelor/ activităților extracurriculare cu caracter
intercultural.

Comisia pentru control managerial intern

Art. 80 - Comisia pentru control managerial intern are următoarea structură:

- Președinte: directorul adjunct/ alt membru al C.A.
- Secretar: un reprezentant al compartimentului didactic sau didactic auxiliar
- Membrii: 3 cadre didactice, 2 reprezentanți ai compartimentului didactic auxiliar

Art. 81 – Membrii Comisiei pentru control managerial intern sunt aleși de Consiliul Profesoral
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Art. 82 - Comisia pentru control managerial intern are următoarele obiective:

a) Eficacitatea și eficiența funcționării instituției
b) Fiabilitatea informațiilor interne și externe
c) Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne

Art. 83 - Comisia pentru control managerial intern are următoarele atribuții:

a) Planificarea activității unității ȋn vederea eficientizării acesteia
b) Crearea unei structuri organizatorice eficiente
c) Identificarea și reducerea riscurilor
d) Algoritmizarea procedurală a activității unității
e) Controlul activității ce se desfășoară ȋn unitate
f)Definirea și aplicarea standardelor de control managerial intern.

TITLUL VI

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI
NEDIDACTIC

(se vor respecta și următoarele prevederi)

Capitolul I

Compartimentul Secretariat

Art. 84 – Compartimentul Secretariat este subordonat directorului școlii și ȋndeplinește și alte sarcini atribuite prin fișa
postului.

Art. 85 – Compartimentul Secretariat cuprinde posturile: secretar șef, secretar, analist programator, ajutor de analist
programator

Art. 86 ─ Compartimentul secretariat asigură  permanenţa pe durata unui program care se desfășoară pe toată durata
programului școlar zilnic, iar în perioada vacanțelor școlare se stabilește de comun acord cu directorul unității și este avizat de
acesta.

Art. 87 ─ Secretariatul are sarcina de a deschide şi închide fişetul în care se păstrează cataloagele la  începutul/sfârşitul
programului, după ce a verificat, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor acestora. Secretariatul aduce condica în
cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. În perioada calamităților, a pandemiilor, a stărilor de alertă sau de urgență etc. secretariatul va
asigura programarea cadrelor didactice și a diriginților/învățătorilor pentru descărcarea datelor din catalogul electronic și
completarea cataloagelor oficiale (fizice).

Art. 88 ─ Secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor
şcolare.

Art. 89 – Secretariatul afişează  programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte persoane interesate și
programează audiențele directorilor. Toate programările se fac telefonic sau prin poșta electronică, iar în perioada calamităților, a
pandemiilor, a stărilor de alertă sau de urgență etc. comunicarea față în față cu beneficiarii direcți și indirecți ai procesului de
învățământ va fi limitată la situațiile absolut necesare, aceasta fiind înlocuită cu comunicarea  electronică. Circuitul documentelor
este stabilit prin procedură specifică.
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Capitolul II

Serviciul Financiar

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art. 90 — Serviciul financiar este subordonat directorului liceului;

Art. 91 - Acest serviciul reprezintă structura organizatorică în care se realizează: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea
evidențelor contabile, ȋntocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și  patrimoniului unității, precum și celelalte
activități prevăzute de legislația ȋn vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor;

Art. 92 - Din compartimentul financiar fac parte un administrator financiar șef și un administrator financiar (contabil șef,
contabil).

Art. 93 – 1) Finanțările din alte surse pot fi  donații/sponsorizări, cu sau fără destinație precizată de donator/sponsor.

2) Sumele care nu au destinația precizată, vor fi utilizate conform legii prin hotărâri ale Consiliului de administrație, la
propunerea directorului sau la solicitarea cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar/elevilor.

Art. 94 – Finanțarea proiectelor/activităților extracurriculare poate fi făcută de către Asociația de părinți, la solicitarea
directorului/ a cadrelor didactice/ a personalului didactic auxiliar/ a elevilor.

Art. 95 – După desfășurarea proiectului/activității pentru care a fost făcută finanțarea conform articolului 92 sau articolului
93, ȋn termen două săptămâni de la eveniment, organizatorii vor realiza un raport privind modul ȋn care au fost cheltuite sumele
primite, ȋnsoțit de documente justificative (facturi, chitanțe, bonuri de casă etc.), care va fi prezentat membrilor Consiliului de
administrație.

Capitolul III

Compartimentul administrativ

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art. 96 ─ Compartimentul administrativ, subordonat directorului şcolii, este condus de administratorul de patrimoniu al
şcolii care coordonează întreaga activitate a personalului nedidactic şi se preocupă de procurarea materialelor necesare pentru buna
desfăşurare a activităţilor de curăţenie, reparare a mobilierului etc.

Art. 97 – Administratorul de patrimoniu are ȋn subordine personalul nedidactic: fochiști, mecanici de ȋntreținere, ȋngrijitoare,
paznici.

Art.99 ─ Administratorul răspunde de întreaga gestiune a unităţii şi se preocupă de buna depozitare şi păstrare a bunurilor
materiale.

Art.100 – Administratorul respectă programul de lucru (aprobat de director) şi are sarcina de a  controla permanent activitatea
personalului din subordine.

Art. 101 – Administratorul de patrimoniu realizează graficul de serviciu al Compartimentului nedidactic și ȋl ȋnaintează spre
aprobare directorului unității.

Art. 102 - Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuții:
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1) Întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le prezintă directorului spre aprobare;

2) Întocmește  proiectul programului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și documentațiile de  atribuire
a contractelor ȋmpreună cu compartimentul financiar-contabil;

3) Face parte din comisia de recepție a bunurilor, a serviciilor și a lucrărilor constituită la nivelul unității;

4) Întocmește fișele de magazie și ține evidența consumurilor de materiale aprobate de conducerea unității cu justificările
corespunzătoare;

5) Supraveghează realizarea reparațiilor și a lucrărilor de ȋntreținere,igienizare, gospodărire;

6) Pune ȋn aplicare măsurile stabilite de către conducerea unității, pe linia securității și a sănătății ȋn muncă, a situațiilor de
urgență și a P.S.I.;

7)Realizează demersurile necesare obținerii autorizațiilor de funcționare ale instituției;

8)  Asigură ȋntreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

9) Propune conducerii unității calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancțiuni
disciplinare;

10) Solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea ȋn condiții de legalitate si eficiență a
patrimoniului, organizarea activității, drepturile și obligațiile angajaților din compartimentul administrativ și nedidactic;

11) Prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrității și a
utilizării eficiente a patrimoniului școlii, raport ce va fi supus validării consiliului de administrație, odată cu rezultatele
inventarierii anuale;

12) În situații speciale (post vacant etc.) Consiliul de Administrație, la propunerea directorului, va stabili ca
atribuțiile și responsabilitățile, prevăzute la alineatul precedent, să fie cuprinse ȋn fișa postului altor angajați.

Art.102–  Se vor respecta  următoarele reguli privind întreţinerea şi utilizarea centralei termice:

1. Fochiştii răspund permanent de sistemul de funcţionare al centralei termice.
2. Este strict interzis fumatul în centrala termică, precum şi alte acţiuni care ar putea periclita buna

funcţionare a acesteia.
3. Este interzisă depozitarea de materiale sau alte obiecte în incinta centralei, precum şi accesul

persoanelor străine.
4. Fochiştii răspund de curăţenia din incinta centralei.
5. Este strict interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului.
6. Fochiştii nu au voie să plece din serviciu în timpul programului şi nici să absenteze nejustificat.
7. Personalul de întreţinere al centralei trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii

ierarhici şi colegii și nu are nicio autoritate ȋn relația cu elevii
8. Personalul de întreţinere a centralei are obligaţia de a îndeplini sarcinile ce îi sunt încredinţate de

conducerea şcolii sau de administrator, în funcţie de necesităţile liceului.
Art.103 – Mecanicii de întreţinere, aflaţi în subordinea administratorului au următoarele obligaţii :

1. Răspund de starea mobilierului din sălile de curs, repară şi înlocuiesc piesele deteriorate.
2. Răspund de buna funcţionare a grupurilor sanitare, de iluminatul din şcoală, repară şi înlocuiesc

prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat, siguranţe etc.
3. Participă la curăţenia generală din perioada vacanţelor şcolare.
4. Nu lipsesc nemotivat de la serviciu şi respectă programul de lucru.
5. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului.
6. Execută toate sarcinile ce le sunt încredinţate de conducerea şcolii sau de administrator, în funcţie
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de necesităţile unităţii.
7. Răspund împreună cu fochiştii de întreţinerea aparatelor sportive din curtea liceului şi din sala de

sport.
8. Răspund de curăţenie în curtea şcolii.
9. Trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici , colegii şi elevii și nu au

nicio autoritate ȋn relația cu elevii.
Art. 104 - Îngrijitoarele, aflate în subordinea administratorului au următoarele obligaţii:

1. Răspund permanent de curăţenia şi dezinfecţia sectorului ce le revine.
2. Schimbul de dimineaţă are obligaţia de a şterge praful în toate clasele/cancelarie/birouri, de a aerisi,

de a uda florile, a şterge holurile, până la începerea cursurilor; în timpul pauzelor, colaborează cu
profesorul de serviciu pentru a-i semnala dacă a observat elevi care deteriorează mobilierul sau alte
bunuri materiale, golesc coşurile de gunoi din clase; în timpul orelor, spală holurile şi dezinfectează
grupurile sanitare.

3. Schimbul de după amiază are obligaţia de a  face curăţenie în toate clasele/cancelarie/birouri, după
ultima oră de curs (strâng gunoiul, aerisesc, mătură şi spală pe jos, încuie clasele); în timpul pauzelor
colaborează cu profesorul de serviciu pentru a-i semnala dacă a observat elevi care deteriorează
mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coşurile de gunoi din clase; în timpul orelor spală
holurile şi dezinfectează grupurile sanitare.

4. În perioada calamităților, a pandemiilor, a stărilor de alertă sau de urgență etc. îndeplinesc sarcini
specifice pentru asigurarea igienizării, dezinfectării și păstrării curățeniei în incinta școlii, pe tot
parcursul zilei. Sarcinile și programul de îndeplinire a acestora se stabilesc de către Administratorul
cu consultarea medicului unității școlare (dacă este cazul) de patrimoniu și se avizează de către
directorul unității. Acestea trebuie să fie în concordanță cu procedurile și protocoalele specifice ale
unității școlare.

5. Predau administratorului/dirigintelui obiectele uitate de elevi în clase, în vederea  restituirii acestora
posesorilor iar ȋn absența acestora, directorului unității.

6. Fac curăţenie generală din perioada vacanţelor şcolare.
7. Nu lipsesc nemotivat de la serviciu şi respectă programul de lucru.
8. Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului.
9. Execută toate sarcinile ce le sunt încredinţate de conducerea şcolii sau de administrator, în funcţie de

necesităţile unităţii.
10. Fac curăţenie în curtea şcolii, îngrijesc grădina din faţa şcolii, curăţă zăpada de pe trotuarul din faţa

şcolii şi din curtea şcolii. Trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici,
colegii, elevii şi părinţii acestora

11. Ingrijitoarea desemnată responsabilă cu proiectul „Lapte și corn” are toate atribuțiile menționate ȋn
anexa la decizia de numire emisă de director.

Art. 105 ─ Personalul de serviciu şi de pază are următoarele obligaţii:

1. Respectă turele fixate de administrator şi aprobate de director şi nu le schimbă sau îşi iau liber decât cu
avizul directorului sau al administratorului.

2. Păzesc obiectivul, bunurile și valorile primite în pază şi asigură integritatea acestora.
3. Permit accesul în perimetrul liceului, respectând regulile impuse de conducerea liceului, după cum

urmează:
- fără restricţii pentru angajaţii liceului
- elevilor şcolii, la începutul programului (până la ora 8,00 pentru clasele de dimineaţă  şi până la ora ȋnceperii programului
de şcoală pentru clasele din programul de după-amiază)
- părinţilor sau altor persoane interesate, în următoarele condiții:

● Să aibă programare făcută telefonic sau prin poșta electronică
● Să prezinte un act de identitate
● Să fie trecute în registru datele persoanei legitimate şi scopul vizitei.

4. Nu permite elevilor ieşirea din unitate decât la sfârşitul programului sau cu acordul
dirigintelui/directorului sau cu trimitere de la cabinetul medical.

5. Supraveghează punctele vulnerabile din perimetrul liceului pentru a  preveni producerea oricăror fapte
de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;
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6. Controlează, la intrarea şi la ieşirea din liceu, persoanele, mijloacele de transport, materialele,
documentele şi alte bunuri suspecte;

7. Identifică şi reţine, până la sosirea organelor de poliţie, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau
obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;

8. Înștiințează imediat conducerea liceului despre producerea oricărui eveniment în timpul executării
serviciului şi despre măsurile luate;

9. În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări
care sunt de natură să producă pagube,  aduc îndată la cunoştinţa celor în drept să ia măsuri de
remediere şi să ia primele măsuri imediat după constatare precum și directorului unității;

10. Sesizează poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii;
11. Poartă în timpul serviciului echipamentul din dotare;
12. Nu se prezintă la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici nu consumă astfel de băuturi în

timpul serviciului;
13. Nu absentează fără motive întemeiate si fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
14. Execută orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază si fişei postului;
15. În timpul executării serviciului personalului de pază îi este interzis să doarmă, să vină obosit, să bea, să

primească vizite particulare, să folosească mijloacele de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin unităţii,
în scopuri personale;

16. În timpul executării serviciului personalului de pază îi este interzis să părăsească incinta unităţii de
învăţământ fără să fie înlocuit si fără aprobarea conducerii acesteia;

17. Personalul de pază trebuie să patruleze şi să verifice permanent obiectivul păzit;
18. Personalul de pază trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici, personalul

liceului, elevii şi părinţii.
Art. 106 – În procesul de inventariere, Comisia pentru realizarea inventarului colaborează cu următoarele compartimente:

administrativ, secretariat, bibliotecă, financiar.

Capitolul IV

Biblioteci școlare

Art. 107 – Bibliotecarul școlar se află ȋn subordinea directorului iar activitatea sa este coordonată de responsabilul catedrei de
limba și literatura română din unitate.

Art. 108 - Biblioteca funcționează după un program stabilit la ȋnceputul anului școlar, astfel ȋncât să asigure accesul la
serviciile de ȋmprumut de carte și studiu ȋn sala de lectură atât pentru elevii din programul de dimineață, cât și pentru cei din
programul de după-amiază.

Art.109— Biblioteca școlară nu poate fi desființată, ci numai reorganizată și integrată ȋntr-un centru de documentare și
informare;

Art. 110 - Bibliotecarul școlar este angajat ȋn condițiile prevăzute de lege;

Art. 111 - În conformitate cu condițiile prevăzute de lege, se poate ȋnființa Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma scolara
e-learning.

Art. 112 - În perioada calamităților, a pandemiilor, a stărilor de alertă sau de urgență, prin fișa postului, bibliotecarului i se
atribuie sarcini specifice altor compartimente și/sau servicii (secretariat, administrativ), pentru asigurarea programului zilnic de 8h,
situație în care bibliotecarul se află în subordinea responsabilului Compartimentului didactic-auxiliar.

TITLUL VII

ELEVII

(se vor respecta și următoarele prevederi)
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Capitolul I

Dobândirea și exercitarea calității de elev

Art. 113 – În vederea ȋnscrierii copiilor ȋn ciclurile primar și preșcolar, vor fi respectate următoarele:

1) Grupurile de lucru ale profesorilor pentru ȋnvățământ primar vor proiecta și vor desfășura activități ȋn parteneriat
cu grădinițe din proximitatea școlii, ȋn vederea promovării imaginii școlii și a calității actului educativ din Liceul
Teoretic Jean Monnet.

2) Grupurile de lucru ale profesorilor pentru ȋnvățământ primar va organiza lectorate cu părinții copiilor preșcolari, ȋn
vederea consilierii acestora cu privire la procedura de ȋnscriere a copiilor ȋn ciclul primar.

3) Grupurile de lucru ale profesorilor pentru ȋnvățământ primar și preșcolar vor organiza Ziua/Zilele porților deschise
ȋn perioada premergătoare debutului etapelor de ȋnscriere ȋn ciclul primar/preșcolar.

4) Grupurile de lucru ale profesorilor pentru ȋnvățământ primar se va implica activ ȋn procesul de realizare a
recensământului copiilor preșcolari din circumscripția școlară.

Art. 114 – În vederea ȋnscrierii elevilor ȋn clasa a IX-a și a atragerii opțiunilor elevilor cu rezultate foarte bune la Evaluarea
Națională, vor fi respectate următoarele:

1) Consiliul Școlar al Elevilor din liceu și Grupul de lucru al diriginților (claselor a VIII-a) vor propune și se vor
implica ȋn organizarea de activități de promovare a imaginii liceului și a calității actului educativ (Târgul Ofertei
Educaționale, Ziua porților deschise etc.)

2) Elevii de liceu (clasele a X-a și a XI-a) vor organiza ȋntâlniri față în față sau în mediul online (după caz), cu elevii
școlilor gimnaziale din proximitatea liceului sau din școlile de unde ei ȋnșiși provin.

Art. 115 – Diriginții/ȋnvățătorii au obligația de a aviza carnetele elevilor pe anul școlar ȋn curs ȋn prima săptămână de școală,
pentru a facilita accesul acestora ȋn unitate.

Art. 116 – 1) Cadrele didactice au obligația de a consemna ȋn catalog elevii absenți chiar la ȋnceputul orei de curs și nu
ulterior ȋncheierii acesteia.

2) Cadrele didactice pot motiva absențele  puse elevilor care au ȋntârziat, dar acest fapt se va produce ȋn aceeași oră de curs.
3) Cadrele didactice răspund de activitatea elevilor ȋn timpul orelor de curs și nu pot permite/ solicita acestora să părăsească

sala de clasă decât ȋn situații bine ȋntemeiate (de exemplu, ȋn cazul unei probleme medicale, pentru a ajunge la cabinetul școlar).

4) Cadrele didactice nu pot aproba părăsirea unității școlare de către un elev sau de către elevii unei clase.

5) Părăsirea unității școlare de către un elev, în timpul programului școlar, pentru un motiv personal apărut anterior începerii
cursurilor sau pe perioada desfășurării acestora, se va face numai în baza unei solicitări scrise transmise electronic (e-mail, platforma
online, whatsapp) dirigintelui sau, în absența acestuia, la secretariatul unității și numai cu acordul dirigintelui sau al
directorului/directorului adjunct al unității, în absența dirigintelui.

Art. 117 - Diriginții/ ȋnvățătorii au obligația de a motiva absențele elevilor ȋn termenul prevăzut de ROFUIP.

Art. 118 – 1) Diriginții/ ȋnvățătorii au obligația de a identifica elevii ȋnscriși ȋn cluburi/asociații sportive, de a solicita și de a
aduce la secretariat legitimația acestora, ȋn termen de două săptămâni de la ȋnceputul anului școlar.

2) Directorul unității va emite decizii care acordă acestor elevi dreptul de a participa la cantonamente și la
competiții sportive și ȋn programul de școală,.

3) Motivarea absențelor  cauzate de situațiile prevăzute la alin. 2) , se va face de către diriginte ȋn condițiile
prevăzute de ROFUIP, la solicitarea scrisă a reprezentantului clubului/ asociației sportive, pentru fiecare
perioadă ȋn parte.

Art. 119 - Profesorii de educaţie fizică vor opera în catalog scutirile medicale de educaţie fizică (avizate de cabinetul medical
al şcolii) ale elevilor de la clasele la care predau, după ce le-au ȋnregistrat ȋntr-un registru special al catedrei.
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Capitolul II

Activitatea educativă extrașcolară

Art. 120 – 1) Activitățile care necesită contribuție financiară pot fi inițiate  numai de părinți și se desfășoară cu acordul scris
al acestora.

2) Singurele autorități abilitate să reglementeze activitățile extrașcolare din punct de vedere financiar-contabil
sunt Comitetul de părinți al clasei, Consiliul reprezentativ al părinților pe școală și/sau Asociația de  părinți.

Art. 121 – Organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare se face în baza unor proceduri specifice
interne și necesită avizul directorului unității școlare și acordul de participare al fiecărui părinte/ reprezentant legal sau al
elevului major, pentru fiecare activitate/proiect în parte.

Art. 122 – Acordul scris al fiecărui părinte/reprezentant legal al elevilor pentru fotografierea/filmarea elevului în
vederea utilizării imaginilor exclusiv pentru promovarea imaginii școlii și a calității actului educativ din unitatea școlară, se
obține în scris de către diriginți/învățători la începutul fiecărui an școlar. Părinții/ reprezentanții legali/ elevii majori pot
avea opțiune personală cu privire la acest aspect.

Capitolul III

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

Secțiunea 1

Evaluarea rezultatelor ȋnvățării. Încheierea situației școlare

Art. 123 – 1) Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării are obligația de a identifica și de a semnala cadrelor didactice și
directorului liceului situația elevilor care nu au un număr suficient de note la fiecare disciplină, corespunzător perioadei din semestru
la care se face verificarea.

2) Cadrele didactice care au elevi aflați ȋn această situație, au obligația de a o remedia ȋn termen de o săptămână
de la momentul semnalării ei.

3) Nerealizarea unei evaluări ritmice și care să corespundă prevederilor R.O.F.U.I.P. și ale Procedurii
operaționale interne privind evaluarea elevilor ca obiective, instrumente, grad de obiectivitate etc. se consideră
abatere disciplinară și se poate sancționa conform R.O.F.U.I.P.

4) Pentru a asigura o comunicare eficientă cu elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora, în vederea
remedierii rapide a deficiențelor apărute în situația școlară și comportamentală a elevilor, pentru notarea
ritmică și înregistrarea absențelor precum și pentru transmiterea învoirilor, a scutirilor medicale și a altor
documente școlare se pot folosi platformele educaționale de care școala dispune. Acest tip de comunicare este
obligatoriu în perioada calamităților, a pandemiilor, a stărilor de alertă sau de urgență, urmând ca descărcarea
notelor și a absențelor în catalogul oficial să se facă periodic, prin programare făcută de Secretariatul unității.

Art. 124 –Cadrele didactice au obligația de a implementa prevederile Procedurii Operaționale privind evaluarea elevilor,
ținând cont de următoarele aspecte:

1) Modalitățile de evaluare și ponderea acestora în calculul mediei semestriale vor fi stabilite la nivelul fiecărui
grup de lucru pe discipline, vor fi anunțate elevilor și părinților și vor fi respectate în mod obligatoriu de toți
membrii grupului de lucru.

2) În activitățile didactice online, vor fi utilizate instrumente de evaluare specifice, astfel încât tuturor elevilor
care au participat la cursuri în mod regulamentar să li se poată încheia situația școlară semestrială și anulă.

Art. 125 – 1) Evaluările scrise semestriale (Tezele) se stabilesc de comun acord cu elevii claselor, cu cel puțin două
săptămâni ȋnainte de data fixată.

2) Nu se vor susține mai mult de două teze ȋntr-o săptămână.
3) Intre două teze se va păstra un interval de cel puțin o zi.

Art. 126– Lucrările scrise neanunțate elevilor,  pot verifica numai conținuturi din lecția de zi.

Art. 127 – Orice lucrare scrisă va conține  itemi pentru care să fie respectate următoarele reguli:
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1) Să fie suficienți ca număr pentru a acoperi toate gradele de dificultate (minim, mediu, maxim);
2) Să poată fi rezolvați ȋn intervalul de timp hotărât de cadrul didactic și anunțat elevilor la ȋnceputul evaluării scrise;
3) Să conțină baremul de evaluare care va fi aplicat.

Art. 128 – Cadrele didactice care predau disciplina Religie, au obligația ca, pe tot parcursul anului școlar să identifice toți
elevii care, din motive personale, își schimbă opțiunea privind frecventarea orelor de religie și să se asigure că a fost depusă la
secretariatul unității o cerere scrisă în acest sens, de către părinți sau de către elevii majori și că se respectă legislația în vigoare.

Art. 129 – În cazul elevilor audienți, părinții/tutorii/susținătorii legali vor fi informați periodic de către diriginte/ ȋnvățător cu
privire la situația școlară/ absențele acestora, ȋnregistrate ȋn catalogul provizoriu ȋntocmit de secretariatul unității.

Secțiunea 2

Examenele organizate la nivelul unității de ȋnvățământ

Art. 130– La solicitarea scrisă a părintelui care invocă o situație conflictuală ȋntre elev și profesorul de la clasă, directorul
poate aproba ca, din comisia de examinare la examenul de corigență, să nu facă parte profesorul respectiv.

Capitolul IV

Transferul elevilor

Art. 131 ─ 1) Elevii pentru care se solicită transferul la Liceul Teoretic Jean Monnet trebuie să îndeplinească obligatoriu
următoarele condiții:

A. La ciclul primar:
- Calificativul obținut la purtare în toți anii școlari anteriori și în primul semestru al anului școlar

în curs (dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie FOARTE BINE.
- Mediile tuturor disciplinelor din anul școlar precedent și din primul semestru al anului școlar în

curs (dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie cel puțin BINE.
B. La ciclul gimnazial:

- Media obținută la purtare în toți anii școlari anteriori și în primul semestru al anului școlar în
curs (dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie 10.00.

- Media generală a anului școlar precedent și a primului semestru al anului școlar în curs (dacă
transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie cel puțin egală cu a ultimului elev din clasa
pentru care se solicită transferul.

C. La ciclul liceal:
- Media obținută la purtare în toți anii școlari anteriori și în primul semestru al anului școlar în

curs (dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie 10.00.
- Media generală a anului școlar precedent și a primului semestru al anului școlar în curs (dacă

transferul este solicitat în vacanța intersemestrială de iarnă), să fie cel puțin egală cu a ultimului elev din clasa
pentru care se solicită transferul.

- Ierarhizarea elevilor care solicită transferul la același profil/aceeași specializare, se face pe
criteriul mediei generale din anul școlar anterior. Ulterior acestei ierarhizări, la medii egale, au prioritate, în
ordine, elevii care nu schimbă specializarea și implicit profilul, apoi cei care nu schimbă profilul, dar schimbă
specializarea.

Art. 132 Nu se realizează transferul elevilor care necesită susținerea unor diferențe în vederea schimbării
profilului/specializării în vacanța intersemestrială de iarnă, decât în situații de excepție aprobate de CA. Dacă numărul
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cererilor  de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile, cererile se ierarhizează de către serviciul secretariat
după cum urmează:

A. La ciclul primar: Criterii: 1. Media anului școlar anterior la disciplina CLR
2. Media anului școlar anterior la disciplina MEM

Notă! În cazul unor medii egale, CA poate aproba înaintarea către ISMB a unei cereri de aprobare a funcționării
peste efectiv,  conform prevederilor ROFUIP în vigoare. În cazul în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de
locuri ce poate fi suplimentat de către ISMB, pentru departajarea elevilor, se pot aplica următoarele criterii în ordine:

- Copilul este orfan sau provine din familie monoparentală
- Copilul are un frate în școală
- Serviciul unuia dintre părinți este în proximitatea școlii
- Domiciliul bunicilor este în circumscripția noastră școlară

B. La ciclul gimnazial: Criterii:. Media anului școlar anterior
2. Media anului școlar anterior la disciplina Matematică
3. Media anului școlar anterior la disciplina Limba română

Notă! În cazul unor medii egale, CA poate aproba înaintarea către ISMB a unei cereri de aprobare a funcționării
peste efectiv conform prevederilor ROFUIP în vigoare. În cazul în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de
locuri ce poate fi suplimentat de către ISMB, pentru departajarea elevilor se pot aplica următoarele criterii în ordine:

- Copilul este orfan sau provine din familie monoparentală
- Copilul are un frate în școală
- Serviciul unuia dintre părinți este în proximitatea școlii
- Domiciliul bunicilor este în circumscripția noastră școlară

C. La ciclul liceal, în cazul în care elevul nu schimbă profilul/specializarea și nu este necesar să
susțină examene de diferență:

Criterii:
1. Media anului școlar anterior la disciplina limba română/matematică, în funcție

de profil
2. Media anului școlar anterior la disciplina limba

engleză/istorie/informatică/fizică, în funcție de specializare.
Notă! În cazul unor medii egale, CA poate aproba înaintarea către ISMB a unei cereri de aprobare a funcționării

peste efectiv, conform prevederilor ROFUIP în vigoare.
D. La ciclul liceal, în cazul în care elevul schimbă profilul/specializarea și este necesar să susțină

examene de diferență:
Criterii: 1. Media generală  a anului școlar anterior

Notă! În cazul unor medii egale, CA poate aproba înaintarea către ISMB a unei cereri de aprobare a funcționării
peste efectiv, conform prevederilor ROFUIP în vigoare.

Art. 133 - Învățătorul sau dirigintele clasei poate propune Consiliului de Administrație transferarea unui elev ȋntr-un alt
colectiv, conform sancțiunii mutare disciplinară prevăzută de ROFUIP sau ȋn baza unui alt motiv, bine ȋntemeiat; propunerea trebuie
argumentată ȋn scris și/sau susținută de Comitetul de părinți.

Art. 135 – Consiliul de administrație al unității este suveran ȋn a decide neacordarea transferului unui elev care nu are
domiciliul/ reședința ȋn circumscripția școlară a Liceului Teoretic Jean Monnet și ȋn alte situații care nu sunt prevăzute de
R.O.F.U.I.P. sau de prezentul regulament, cu condiția motivării obiective a hotărârii.
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TITLUL IX
PARTENERII EDUCAȚIONALI
Capitolul I
Drepturile părinților/tutorilor/susținătorilor legali

Art. 136 - 1) Părinții/ reprezentanții legali nu au dreptul să facă presiuni emoționale, să șantajeze sau să amenințe, să agreseze
fizic sau verbal elevii școlii/ cadrele didactice/ personalul didactic auxiliar/ personalul nedidactic.

2) Pentru ȋncălcarea prevederilor al. 1), directorul poate decide interzicerea accesului părintelui respectiv ȋn unitatea școlară,
cu excepția situațiilor când este convocat de diriginte/ȋnvățător/director.

Art. 137 -  Pentru aducerea copiilor la şcoală şi în vederea preluării acestora la terminarea cursurilor, accesul părinţilor/
reprezentanților legali nu este admis în incinta şcolii.

Art. 138 ─ Părinții/reprezentanții legali vor fi admişi la consultaţii (conform graficului afişat pe site și pe platforma
educațională a școlii),  la şedinţele cu părinţii sau dacă are o ȋntrevedere programată cu un profesor/cu directorul unității, pe baza
legitimării de către paznic/bodyguard, cu menţionarea numelor în registrul special; personalul de pază are obligația de a verifica
valabilitatea celor spuse de vizitator.

Art. 140 – In Liceul Teoretic Jean Monnet funcționează Consiliul Reprezentativ al Părinților format din comitetele de părinți
ale tuturor claselor și Asociația cu personalitate juridică Părinții și cadrele didactice pentru Liceul Teoretic Jean Monnet.

Art.  1)  Părinții au obligația de a asigura participarea copiilor la activități educative organizate de unitatea școlară prin
intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil;

1) Încurajează, apreciază și responsabilizează copilul cu privire la propria formare;
2) Mențin comunicarea cu profesorul diriginte/ învățătorul și celelalte cadre didactice, participă la toate ședințele și

întâlnirile individuale față în față sau online la care este invitat de învățător/diriginte sau directorul unității;
3) Inițiază întâlniri cu cadrele didactice prin intermediul dirigintelui/învățătorului pentru a fi permanent la curent cu

situația școlară și comportamentală a propriului copil
4) Se preocupă permanent de îmbunătățirea situației școlare a copilului precum și de eliminarea problemelor de

comportament care pot apărea.

Capitolul II

Îndatoririle părinților/reprezentanților legali

Art. 141 – Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru părinții/ reprezentanții legali ai
copiilor/elevilor.

TITLUL X

STATUTUL ELEVILOR

Secțiunea 1

Drepturile elevilor

Art. 142 - Elevii  au dreptul să constituie Consiliul Elevilor, format din câte doi reprezentanți din fiecare clasă, cu atribuții
specifice, conform Statutului Propriu.

Art. 143 - Elevii au dreptul să fie reprezentați ȋn ȋn Consiliul de Administrație de către un elev ales prin vot secret,  la
începutul fiecărui an școlar. Este obligatoriu ca elevii candidați pentru această calitate să îndeplinească și următoarele condiții:

a) să nu fi fost sancționați pe tot parcursul școlar
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b) să aibă recomandarea a cel puțin două cadre didactice
Art. 144 - Elevii au dreptul să inițieze activități extrașcolare în afara orelor de curs, cu condiția să obțină aprobarea conducerii

unității cu cel puțin o săptămână ȋnainte de data desfășurării și să fie supravegheați de un cadru didactic.

Art. 145 -  Elevii calificați la etapa pe sector a Olimpiadei au dreptul să fie scutiți de la două zile de curs ȋn săptămâna
dinaintea Concursului, cei calificați la etapa pe municipiu au dreptul la cinci zile de curs ȋn săptămâna dinaintea concursului, iar cei
calificați la etapa națională au dreptul să fie scutiți de la 10 zile de curs ȋnaintea concursului, cu mențiunea că profesorul coordonator
va trebui să obțină, ȋn prealabil, acordul conducerii unității.

Art. 146 - Elevii au dreptul să conteste rezultatele evaluării scrise; ȋn acest caz, părintele, ȋnsoțit de elev, se va adresa cadrului
didactic respectiv, iar dacă acesta nu-i oferă un răspuns satisfăcător, părintele se va adresa în scris directorului unității, care va
respecta ȋn decizie prevederile ROFUIP.

Art. 147 - a) Elevii au dreptul să absenteze douăzeci de ore/semestru din motive personale; părintele se va adresa dirigintelui
ȋn scris, iar dirigintele va opera motivarea absențelor ȋn catalog. Absențele cauzate de participarea elevilor la diferite activități
extrașcolare vor fi motivate de diriginte/învățător la solicitarea scrisă a profesorului coordonator.

b) În cazul apariției unei situații de urgență care presupune părăsirea incintei școlii de către elev în timpul programului școlar,
părintele va trimite solicitarea scrisă de învoire, menționându-se asumarea răspunderii pentru acest fapt, către diriginte/directorul de
serviciu prin e-mail, pe platforma educațională online a școlii.

Art. 148 – Elevii unității au dreptul de a participa la activități/proiecte inițiate și finanțate de Asociația de părinți, ȋn spațiul
unității școlare, pentru care există acordul conducerii școlii.

Art. 149 – Elevii care au o situație socială deficitară, la propunerea conducerea școlii/ a cadrelor didactice/ a diriginților/ a
ȋnvățătorilor/a Consiliului Școlar al elevilor, au dreptul de a beneficia de ajutoare materiale sub formă de obiecte de ȋmbrăcăminte și
ȋncălțăminte, rechizite, o masă caldă  la cantina școlii etc., acordate cu sprijinul Asociației de părinți/ Societății care administrează
cantina liceului.

Art. 150 – În perioada pandemiilor, a calamităților, a situațiilor de alertă sau de urgență, în cazul în care nu pot participa la
orele de curs față în față, din motive medicale personale sau ale rudelor care au aceeași locuință, au dreptul de a participa la cursuri
online, beneficiind de toate resursele educaționale de care școala dispune; în aceste situații procesul educațional trebuie să respecte
următoarele principii: al echității, al calității, al asigurării egalității de șanse, al centrării educației pe beneficiarii acesteia.

Art. 151 – Unitatea de învățământ are obligația de a asigura tuturor elevilor dreptul la învățătură, prin garantarea accesului și
a desfășurării efective a procesului educațional.

Art. 152 – Elevii beneficiază, în mod gratuit, de resursele educaționale puse la dispoziție de platformele educaționale pentru
care a optat unitatea școlară.

Secțiunea 2

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației

Art. 153  – Elevii sunt obligaţi să poarte uniforma liceului, constând în tricou sau bluză albă cu guler sau cămașă albă cu
ecusonul  liceului așezat ȋn partea stângă la nivelul pieptului, vestă, pulover cu emblema liceului şi pantaloni/fustă de culoare
bleumarin.

Art. 154 — Elevii trebuie să dovedească respect și considerație ȋn relație cu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic
precum și cu colegii lor.

Art. 155—Elevii care poarta bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, sume mari de bani, telefoane mobile, tablete etc.
ȋși asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea școlară nu răspunde și nu este obligată să recupereze bunurile
menționate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenței posesorilor.
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Art. 156 -- Băieţii, atât la gimnaziu cât şi la liceu, trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene,
la activităţile educative; excepţie fac orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în care elevii sunt direct implicaţi.

Art. 157 – Toți elevii au obligația de a purta uniforma și de a avea o pieptănătură decentă.

Art.158 –1) Elevii au obligația de a ȋnchide telefoanele mobile ȋn timpul orelor de curs și de a le depozita ȋn ghiozdane/genți;
acestea pot fi folosite numai cu acordul cadrului didactic.

2)Elevilor le este interzis să ȋnregistreze video/audio, să fotografieze actul didactic, cadrele didactice sau pe
beneficiarii direcți sau indirecți ai actului educațional fără acordul acestora.

3) Elevilor le este interzis să înregistreze activitatea didactică și să utilizeze imaginile și/sau sunetele în mediul
online.

Art. 160 -  Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane străine (ex.: foşti colegi,
rude, cunoştinţe, prieteni),  decât cu acordul conducerii.

Art. 161 - Elevii nu au voie să introducă în şcoală sau să difuzeze materiale cu caracter obscen; elevii nu au voie să se implice
ȋn activități cu caracter obscen sau pornografic.

Art. 162 - Elevii nu au voie să incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice sau verbale.

Art. 163  - Elevii nu au voie să chiulească de la ore; nu au voie să iniţieze şi/sau să participe la o acţiune colectivă de chiul de
la programul de şcoală.

Art.164—Elevii au obligația de a păstra curățenia ȋn sala de clasă, ȋn școală și ȋn curtea școlii și de a nu distruge obiectele din
patrimoniul școlii.

Art.165 --Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din liceu, ale personalului unităţii de
învăţământ.

Art.166 —Elevii nu au voie să părăsească incinta școlii ȋn timpul programului decât ȋn mod excepțional, cu avizul
dirigintelui/directorului, la solicitarea scrisă a părintelui sau cu acordul cabinetului medical și după ce a fost ȋnștiințat părintele.

Art.168 --Până la data de 1 octombrie,  elevii apţi de efort fizic vor prezenta de la medicul de familie adeverinţa de sănătate,
conform căreia pot participa la ora de educaţia fizică fără riscuri.

Art.169--Elevii nu au voie să fumeze sau să consume băuturi alcoolice, băuturi energizante, substanțe halucinogene în şcoală
sau în  curtea şcolii și nu au voie să pătrundă ȋn incinta școlii sub influența unor astfel de substanțe.

Art. 170 - Elevii nu au voie să deţină  droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc.

Art. 171—Elevii nu au voie să aducă prejudicii de imagine școlii.

Art, 172 – Elevii trebuie să participe la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității conform
programului comunicat, atât față în față, cât și în mediul online, după caz.

Art. 173– Elevilor le este interzis să comunice altor persoane datele de conectare pe platformele educaționale online utilizate
de unitatea de învățământ
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Secțiunea 3

Recompense și sancțiuni

Art. 174 – 1) Elevii pot fi recompensați cu premii și diplome, după cum urmează:

a) Elevii care participă și se remarcă la concursurile, simpozioanele, festivalurile organizate de unitatea școlară
b) Elevii care se remarcă printr-o activitate deosebită de promovare a imaginii și a calității actului educativ din Liceul

Teoretic Jean Monnet.
c) Anual, Consiliul Profesoral acordă Premiul de Onoare unui elev din liceu cu rezultate excepționale ȋn activitatea

școlară și/sau extrașcolară, la propunerea unui cadru didactic/a dirigintelui, ȋnvățătorului/ a unui membru al
Consiliului reprezentativ al Părinților/a unui membru al Consiliului Școlar al elevilor.

Art. 175 – 1) Sancțiunile elevilor vor fi aplicate gradual, ȋn funcție de gravitatea faptei, de cumularea de abateri și
sancțiuni, de frecvența cu care elevul se abate de la regulamentul școlar.

Pentru toate actele de violență conducerea unității va anunța ISMB și Secția 1 de Poliție, imediat ce este informată despre

eveniment, dar după luarea măsurilor de urgență ce se impun.

Secțiunea 4

Consiliul elevilor

Art. 176 – Cadrul didactic care asigură legătura ȋntre Consiliul Școlar al Elevilor și corpul profesoral este responsabilul
activităților extrașcolare.

Art. 177– 1) Spațiul destinat ȋntâlnirilor Adunării Generale a CSE este Sala de festivități.

2)Spațiul  destinat ȋntâlnirilor Biroului Executiv al CSE este Sala de lectură.

3)În perioada pandemiilor, a calamităților, a situațiilor de alertă sau de urgență, întâlnire se vor desfășura în mediul

online, pe platformele educaționale de care dispune unitatea școlară.

Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării ȋn Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Jean Monnet.
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