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COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU  

An şcolar 2018-2019 

TITLUL VII. ELEVII 
CAPITOLUL I1  

Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi 

 

Art. 96. — Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

 

Art. 97. — (1) Dobândirea calităţii de preşcolar/ elev se obţine prin înscrierea într-o unitate de 

învăţământ. 

     (2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

a prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a 

solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

 

Art. 98. — (1) Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar şi primar se face conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

     (2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca 

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şco-

lară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de 

retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelu-

lui din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar 

în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. 

 (3) în situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al ele-

vului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dez-

voltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoa-

re nivelului din care s-a retras. 

 (4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), se efectuează sub 

coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 

 

Art. 99. — Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învățământul profesional, res-

pectiv în anul I de studiu din învăţământul postliceal, inclusiv învățământul profesional și tehnic 

dual se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

Art. 100. — Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi speci-

fice de admitere în clasa respectivă. 

 

Art. 101. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la ac-

tivităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

 (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de 

către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

 

Art. 102. — (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

 (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţă-

mântul primar/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
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 (3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta per-

sonal învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte 

actele justificative pentru absenţele copilului său. 

 (4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eli-

berată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverin-

ţă/ certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în 

care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului 

de familie care are în evidenţă fişele medicale/ carnetele de sănătate ale elevilor. 

 (5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor 

scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al cla-

sei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

 (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la 

reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

 (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotiva-

te. 

 (8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

 

Art. 103. — (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv supli-

mentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directo-

rilor cluburilor sportive şcolare/ asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţiona-

le sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

 (2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/ interjude-

ţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/ însoţitori. 

 

Art. 104. — Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă 

la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, re-

dobândind astfel calitatea de elev. 

 

Art. 105. — (1) Elevii aflaţi în situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au 

persoane în îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

 (2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, 

se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut. 

 

CAPITOLUL III2 
Îndatoririle/ obligațiile elevilor 

Art. 14. - Elevii au următoarele îndatoriri: 
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 
b) de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar; 
c) de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară 

decentă și adecvată și să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislația în vigoare și 
cu regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. Ținuta vestimentară sau lipsa 
elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul 
școlii; 
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d) de a respecta drepturile de autor și de a recunoaște apartenența informațiilor prezentate în 
lucrările elaborate; 

e) de a elabora și susține lucrări la nivel de disciplină/ modul și lucrări de absolvire originale; 
f) de a sesiza autoritățile competente orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ 

și a activităților conexe acestuia, în condițiile legii; 
g) de a sesiza reprezentanții unității de învățământ cu privire la orice situație care ar pune în 

pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice; 
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la 

care au acces; 
i) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar; 
j) de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către 

instituțiile de învățământ preuniversitar; 
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor 

de către instituția de învățământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, și de a-l prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obținute în urma evaluărilor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
pentru luare la cunoștință în legătură cu situația școlară 

m) de a utiliza manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună, la sfârșitul anu-
lui școlar; 

n) de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevii și 
personalul unității de învățământ; 

o) de a cunoaște și respecta prevederile Statutului elevului și ale Regulamentului de organizare 
și funcționare a unității de învățământ, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de 
vârstă și individuale ale acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele școlare, de a avea un compor-
tament și un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport și de a respecta 
regulile de circulație; 

q) de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de 
vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de preveni-
re și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a me-
diului; 

r) de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de recoman-
dările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea cole-
gilor și a personalului din unitate. 
 
CAPITOLUL IV3  
Interdicții 
 
Art. 15. - Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matri-
cole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din 
patrimoniul unității de învățământ; 

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin 
conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, 
care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 
d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, sub-

stanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc; 
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacri-
mogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și 
psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile 
personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învă-
țământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 
incinta unităților de învățământ; 
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g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin 
excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații 
de urgență; 

h) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență; 
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste 

violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ; 
j) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara 

ei; 
k) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția ele-

vilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de 
învățământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; 
m) să invite/ să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii 

și al diriginților. 
 

CAPITOLUL V4  
Sancționarea elevilor 
 
SECȚIUNEA 1. Sancționarea elevilor 
 
Art. 16. - (1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autori-
zat/acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regu-
lamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform prevederilor prezen-
tului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de în-
vățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 
unității de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, 
elevii răspund conform legislației în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 
(4) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observație individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, „Bani de liceu", a bursei 
profesionale; 
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; 
e) preavizul de exmatriculare; 
f) exmatriculare. 

(5) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulte-
rior, după caz. 

(6) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este in-
terzisă în orice context. 

(7) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare. 
(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învățământul primar. 
(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învățământul obligatoriu. 
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