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EXTRAS 

REGULAMENT INTERN 

 

DISPOZITII  REFERITOARE  LA ELEVII  LICEULUI  SI  LA  PARINTII  ACESTORA 

 

 
A. Dispoziții generale  

  

Art.1. Prezentul titlu reglementează drepturile și îndatoririle beneficiarilor primari ai educației, 

denumiți în continuare elevi, înmatriculați în Liceul Teoretic “Școala Europeană București”, unitate 

de învațământ preuniversitar particular, denumită în continuare, școala.  

  

Art.2. Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în școală și se păstrează pe tot parcursul 

școlarității, până la încheierea studiilor, conform legii.  

  

Art. 3. Elevii școlii au drepturile și obligațiile prevăzute în Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul nr.5.079 

/2016 emis de Ministrul Educației și Cercetării Știintifice pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și in Ordinul nr.4742/2016 

emis de Ministrul Educației Naționale pentru aprobarea Statutului Elevului.  

  

Art.4. Elevii școlii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc 

toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.  

  

  

B. Drepturile elevilor  

  

Art.5. Elevii școlii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.  

  

Art.6. Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.  

Titlul IX  . ELEVII    
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Art.7. Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, 

de protecția muncii, de protecție civilă și de pază împotriva incendiilor în școală.  

  

Art.8. Elevii școlii au și următoarele drepturi:  

(1) Să solicite și să primească sprijin în cazul în care întâmpină dificultăți în asimilarea 

cunoştinţelor sau în formarea de deprinderi şi competenţe;   

(2) Să beneficieze de un tratament corect şi decent din partea cadrelor didactice;   

(3) Să beneficieze în timpul programului școlar de toate utilitățile și echipamentele școlii;  

(4) Să beneficieze în timpul programului școlar de asistență psihopedagogică, prin cabinetul de 

consiliere;    

(5) Să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în cadrul cabinetului medical al școlii;  

(6) Să participe la activitățile extrașcolare şi extracurriculare organizate de școală cu respectarea 

prevederilor Regulamentului Intern;  

(7) Să redacteze și să difuzeze reviste/publicații școlare proprii, cu conținut adecvat;   

(8) Să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la 

activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară.    

  

Art. 9. Premierea elevilor  

(1) Premierea elevilor la sfârșitul anului școlar se face conform reglementărilor în vigoare.   

(2) La clasele I-IV se acordă diplome în conformitate cu următoarele criterii:   

a) pentru rezultate deosebite la una sau maximum 3 dintre disciplinele studiate (se includ și 

opționalele);  

b) demonstrarea unor atitudini care vizează modul de integrare și relaționare în grupul clasei: 

inițiativă, spirit de echipă, implicare activă în viața clasei/școlii;   

c) participare cu rezultate deosebite la concursuri, festivaluri, expoziții, proiecte și alte activități 

extrașcolare.   

(3) La clasele V-XII se acordă premii elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

- au media 10 (zece) la purtare la finalul anului școlar  

- au obținut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00; pentru următoarele trei 

medii se pot acorda mențiuni,conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar.  

  

Art.10. Asocierea/reprezentarea elevilor  

(1) Elevii școlii se pot organiza în Consiliul Elevilor sub îndrumarea unui cadru didactic.   

(2) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unității 

de învățământ și care este anexă a Regulamentului Intern.   

(3) Elevii au dreptul să transmită observațiile, sugestiile, precum și nemulțumirile lor întemeiate 

dirigintelui clasei sau, prin reprezentanţii lor, Consiliului elevilor sau direcţiunii şcolii;   
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Art.11. Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor.   

 

C.Îndatoririle elevilor   

  

 Art.12. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte :   

a) legile statului la nivelul de înțelegere adecvat vârstei fiecăruia;  

b) Regulamentul Intern și deciziile școlii;  

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;    

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor pentru care 

au fost instruiți;   

e) normele de protecție civilă și de protecţie a mediului pentru care au fost instruți.   

   

Art.13. Elevii au datoria de a frecventa cursurile și activitățile din programul zilnic, de a se pregăti 

la fiecare disciplină de studiu și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.   

   

  Art.14. În caz de absențe de la cursuri elevul/părintele sau susținătorul legal are obligația de a  

anunţa secretariatul școlii/învățătorul/dirigintele şi de a prezenta motivarea cerută de reglementările 

în vigoare în termen de trei zile de la revenirea în şcoală.   

   

 Art.15. Modalitățile de motivare a absențelor sunt următoarele:   

- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie al elevei/elevului 

sau de alt medic specialist, transmisă în maxim 7 zile de la revenirea la școală a elevului;  

- adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară (în cazul în care elevul a fost 

internat în spital), transmisă în maxim 7 zile de la revenirea la școală a elevului;    

- cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată dirigintelui.     

   

  Art.16. Semestrial, părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă, absenţele, pentru trei zile 

(din motive familiale), anunţând dirigintele/învățătorul în prealabil sau cel mai târziu în prima zi de 

absență a elevului. Pentru a motiva mai mult de trei zile, părinţii se vor adresa în scris directorului, 

anunțând în același timp și profesorul diriginte/învățătorul.   

   

Art.17. Elevii au datoria de a se prezența la timp la orele de curs sau la celelalte activități didactice.   

   

Art.18. Elevii au datoria de a respecta disciplina școlară și regulile pentru elevi atât în timpul 

cursurilor, cât și al pauzelor.    

   

Art.19. Este interzis elevilor să deranjeze orele de curs.   
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Art.20. Elevii au obligația să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de clasă, pe coridoare, 

în celelalte spaţii de învăţământ.    

   

Art.21. Este interzis aruncatul pe jos al gunoaielor; gunoiul și resturile de orice fel se pun la coșurile 

de gunoi care sunt amplasate în diferite puncte ale școlii.   

   

Art.22. Deplasarea în școală și în tot spațiul aparținând școlii trebuie să se facă în ordine și liniște.   

   

Art.23. Elevii școlii trebuie să aibă o comportare civilizată și să nu aducă jigniri sau să manifeste 

agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi, personalul didactic, auxiliar și 

administrativ, atât în şcoală cât şi în afara ei. În toate împrejurările, elevii școlii trebuie să manifeste 

respect față de toți reprezentanții școlii.   

   

Art.24. Elevii vor arăta respect față de toate bunurile din proprietatea școlii; sunt interzise actele de 

vandalism, distrugere și deteriorare a bunurilor școlii sau ale celor din jur, precum și însușirea 

bunurilor școlii sau ale altor persoane.    

   

Art.25. (1) Pe toată durata activității școlare, toți elevii școlii au obligația să poarte uniforma școlară 

și să aibă un aspect îngrijit, compatibil cu statutul de elev.   

(2) În ziua de vineri, copiii pot veni fără uniformă, cu condiția că ținuta să fie decentă și adecvată 

școlii.    

(3) Uniforma și celelalte informații care definesc aspectul îngrijit al unui elev al școlii sunt 

postate pe site-ul școlii sau la avizierele din școală.   

(4) Școala, prin reprezentanții săi, își rezervă dreptul de a aprecia dacă ținuta, bijuteriile, 

machiajul și coafura  elevilor este una adecvată mediului  școlar.  

  

 Art.26. Fiecare elev va avea grijă de lucrurile și bunurile sale personale; elevii nu trebuie să aducă 

la școală obiecte de valoare sau sume mari de bani; banii nu trebuie lăsați în buzunare, ghiozdane 

sau penare.   

   

Art.27.(1) Elevilor le este interzis accesul în școală cu dispozitive de tipul: telefoane mobile, 

computere, camere foto sau video sau orice aparat electronic cu sistem de înregistrare sau de 

conectare la rețeaua internet. Excepție fac cazurile în care elevul are acordul scris al unui cadru 

didactic.  

            (2) Conducerea școlii aprobă aducerea la școală a unor astfel de dispozitive în situații 

speciale, la cererea bine motivată a elevilor. În acest caz, dispozitivul este lăsat la 

secretariat/recepție la începutul zilei și luat doar în timpul desfășurării activității pentru care a fost 

aprobat.   
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Art.28. Accesul în școală cu alimente este permis, dar răspunderea pentru problemele de sănatate 

ce pot să apară, revine exclusiv familiei. Școala nu poate asigura condiții de păstrare a alimentelor. 

Alimentele pot fi consumate de către elevi numai în sala de mese și doar în timpul pauzei de la ora 

11:00.   

 

Art.29. Este interzis elevilor să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, țigări, băuturi alcoolice, droguri sau alte substanţe care pot afecta fizic şi psihic.   

   

Art.30. Este interzis elevilor să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter obscen/pornografic.   

   

Art.31. Este interzis elevilor să distrugă sau să falsifice documente şcolare, precum cataloage, 

carnete de elev, teze, lucrari, foi matricole etc.  

   

Art.32. Elevii nu au voie să părăsească școala decât însoțiți de personalul școlii sau de părinți, cu 

excepția situațiilor în care părintele își dă acordul scris în acest sens.   

  

Art. 33. Elevii au datoria de a respecta indicațiile cadrelor didactice și ale oricărei alte categorii de 

personal școlar și să manifeste o atitudine de respect față de aceștia.  

  

 Art.34. Elevii sau reprezentanții legali ai acestora au obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, 

profesorul diriginte sau de a se prezenta la cabinetul medical și de a ține cont de recomandările 

medicului.  

  

Art 35. Elevii au datoria de a respecta valorile școlii (corectitudine, cinste, adevăr, respect și 

toleranță față de cei din jur).  

  

  

D. Sancționarea elevilor   

   

Art.36.  (1) Pentru nerespectarea îndatoririlor și  a regulilor specifice școlii, elevii vor fi sancționați 

cu urmatoarele sancțiuni:   

a) observație individuală;  

b) avertisment scris cu informarea părinților (menționat în catalogul electronic- Adservio);  

c) mustrare scrisă cu informarea părinților (se primește la acumularea a 20 puncte de penalizare), 

sanțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

invățământul primar);  

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;  

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de 

învățământ (atrage după sine scăderea notei la purtare);  

f) preavizul de exmatriculare (atrage după sine scăderea notei la purtare) ; 
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g) exmatriculare .  

h) pentru elevii înscriși în programul de diplomă al bacalaureatului internațional (IBDP), 

acumularea a 20 puncte de penalizare, înregistrate în catalogul electronic Adservio, poate atrage 

după sine încetarea Acordului Financiar si a Contractului Educational, situatie în care părintele se 

obligă să transfere copilul la o altă unitate școlară, în maxim 10 zile lucrătoare de la cumunicarea 

deciziei școlii. 

(2)Sancțiunile prevăzute la punctul 1, lit. e-g, nu se pot aplica în învățământul primar.  

(3)Sancțiunile prevăzute la punctul 1, lit. f-g, nu se pot aplica în învățământul obligatoriu.  

 

   

Art.37. Punctele de penalizare pentru fiecare tip de abatere sunt stabilite de Comisia de Conduită 

la începutul fiecărui an școlar, sau ori de câte ori apare un nou tip de abatere.    

   

Art.38. Specific școlii, abaterile de la prezentul regulament au umătoarele consecințe:   

(1) În cazul nerespectării prevederilor art.12.    

a) Elevii sau reprezentanții lor legali vor suporta consecințele conform legilor statului.   

b) Vor fi sancționați cu sancțiunile prevăzute la art.36.   

c) Vor suferi vătămări fizice de care se fac direct răspunzători.   

d) si e) Vor periclita sănătatea și integritatea fizică proprie sau a celor din jur, fapt pentru care se 

fac direct răspunzători. 

   

(2) În cazul nerespectării prevederilor art. 13-16.  

a) Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine următoarele sancțiuni:   

(I) pentru fiecare 10 absențe nejustificate cumulate pe semestru din totalul orelor de studiu sau 

la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct.    

(II) pentru 20 de absențe nejustificate cumulate la diferite discipline de studiu pe semestrul I sau 

pe un an școlar, sau 15% absențe nejustificate din totalul orelor la o singură disciplină, elevul va fi 

chemat în fața consiliului profesorilor clasei pentru a-şi justifica conduita şi pentru a da explicaţii  

despre situaţia existentă. Elevul din ciclul superior al liceului, va primi preaviz de exmatriculare,  

iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă sub semnătură.  

(III) pentru cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor sau cel puţin 30% din totalul 

orelor la o disciplină de studiu pe semestrul I sau cumulate pe un an şcolar, se aplica sancţiunea de 

scădere a notei la purtare la 6 (şase), iar pentru elevii din ciclul superior al liceului se aplică 

sancțiunea de exmatriculare cu drept de reînscriere însoţită de scăderea notei la purtare la 6 (şase).  

Această măsură se aprobă în Consiliul Profesoral, la propunerea dirigintelui clasei, şi se comunică 

părinţilor sau susţinătorilor legali, sub semnătură. Aprobarea este condiţionată de emiterea în 

prealabil, a preavizului de exmatriculare.   
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b) Dacă nu se pregătesc la o disciplină de studiu și nu își însușesc cunoștințele prevăzute de 

programa școlară vor fi evaluați și notați în mod corespunzător, conform criteriilor stabilite de 

cadrele didactice.  

   

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.17, elevii întârziați nu vor mai putea participa la ora sau 

la activitatea respectivă, caz în care vor aștepta finalul acesteia la recepție sau la bibliotecă.   

   

(4) În cazul nerespectării prevederilor art.18-23, elevii vor fi sancționați conform art.36.   

   

(5) În cazul nerespectării prevederilor art.24:    

(I) Dacă un bun al școlii a fost deteriorat, în urma folosirii necorespunzătoare, elevul are obligația 

înlocuirii acestuia cu unul identic sau plătește la casierie contravaloarea acestuia sau reparația.   

(II) Dacă un bun al școlii a fost deteriorat cu rea intenție, se aplică prevederea de la (I) și în plus 

elevul primește puncte de penalizare.   

(III) Elevul va plăti contravaloarea/reparația acestuia sau vor  fi înlocuite bunurile distruse în termen 

de 48 de ore din momentul în care au fost anuntați că trebuie să facă aceasta plată/înlocuire.   

(IV) În cazul însușirii bunurilor școlii sau ale altor persoane, elevul va fi sancționat cu puncte de  

penalizare și va trebui să restituie bunurile însușite.  

   

(6) În cazul nerespectării prevederilor art.25, elevul va fi sancționat cu puncte de penalizare.    

  

(7) În cazul nerespectării prevederilor art.26, școala nu se face răspunzătoare de pierderea suferită.     

   

(8) În cazul nerespectării prevederilor art.27, elevul primește puncte de penalizare, iar aparatul 

respectiv rămâne în custodia școlii până la finalul programului școlar din ziua respectivă.    

   

(9) În cazul nerespectării prevederilor art.28, elevilor surprinși consumând alimente în alte spații 

ale școlii în afara sălii de mese, li se vor confisca alimentele respective și vor fi sancționați cu 

puncte de penalizare.  

   

(10) În cazul nerespectării prevederilor art.29-35, elevii vor fi sancționați conform art.36.   

   

  

E. Recompensarea elevilor   

  

Art.39. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

1) apreciere verbală   

2) evidențiere în fața colegilor de clasă  

3) evidențiere în fața colegilor de școală   



8 

 

4) acordarea de diplomă sau alte distincții   

5) scrisori de felicitare adresate părinților   

6) premierea cu diferite ocazii    

7) participarea cu prioritate/gratuit la activitățile organizate de școală (excursii, tabere, vizite, 

spectacole etc.)   

8) posibilitatea de a reprezenta școala la diverse întalniri, evenimente etc.   

9) menționarea numelor în materialele informative ale școlii   

10) acordarea de premii speciale ale școlii   

11) acordarea unei burse de merit  (pentru elevii de liceu)  

  

  

 

Titlul X  PĂRINȚII   

  

   

Art.1 (1) Prezentul titlu reglementează drepturile și îndatoririle beneficiarilor secundari ai 

învățământului preuniversitar respectiv, părinți/tutori/sustinători legali ai elevilor. 

(2) Părinții au dreptul și obligația de a colabora cu școala  în vederea realizării obiectivelor 

educaționale și asigurării succesului școlar și de atitudine al copiilor.   

(3) Odată cu înscrierea copilului la școală, părinții recunosc implicit că agreează valorile și 

principiile educaționale specifice acestei unități de învățământ preuniversitar particular și ca 

respectă procedurile interne stabilite de aceasta. 

(4) Părinții au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu reprezentanții școlii pentru a 

cunoaște situația școlară a copiilor lor.   

(5) Participarea părinților la întâlnirile solicitate de reprezentanții școlii este obligatorie.   

   

Art.2. (1) La intrarea în incinta școlii părinții au obligația să se legitimeze. 

(2) Accesul în şcoală se face doar pe la recepţie/secretariat.   

(3) Părinții anunță la recepție/secretariat scopul vizitei și așteaptă să le fie rezolvată problema de 

către personalul școlii.   

(4) La terminarea programului zilnic, părinții își așteaptă copilul în curtea școlii.    

(5) Părinții au datoria de a lua copilul de la școală la timp la finalul programului de școală din ziua 

respectivă al acestuia. Școala nu poate să își asume responsabilitatea supravegherii copilului 

după finalul programului școlar.   

(6) Părinții care sunt nevoiți să ia copilul de la școală în timpul programului (pentru rezolvarea unor 

probleme importante) trebuie să anunțe serviciul secretariat și să aibă în vedere că:   

▪ elevii trebuie să fie luați în pauze și nu în timpul orei (lucru permis doar în situații 

excepționale);   

▪ în cazul în care elevii sunt incluși în programul de transport, părinții trebuie să anunțe șoferul 

care asigură transportul copilului, ca acesta a fost luat de la școală.    
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Art.3. Părinții au dreptul să participe la activitățile organizate de școală cu diferite prilejuri, de 

exemplu: Zilele porților deschise, Zilele școlii, serbări și petreceri.   

   

Art.4.  (1) Comunicarea cu părinții se realizează prin:      

a) e-mail 

b) în cadrul consultatiilor individuale solicitate de către părinți sau profesori    

c) prin rapoartele periodice elaborate de două ori pe semestru  

d) catalogul electronic- Adservio  

e) convorbiri telefonice cu reprezentanții școlii   

f) scrisoare recomandată cu confirmare de primire   

(2) Părinții au obligația să citească și să răspundă comunicărilor făcute prin e-mail.   

(3) Părinții au obligația să comunice școlii, prin serviciul secretariat, orice schimbare de 

domiciliu, număr de telefon sau adresă de e-mail, astfel încât să fie permanent asigurată posibilitatea 

comunicării între familie și școală.  

   

Art.5. Părinții pot beneficia, în mod gratuit, de consultanță psihopedagogică în cadrul cabinetului 

de consiliere psihopedagogică al școlii cu scopul rezolvării în interesul copilului a unor situații 

deosebite.   

 

 Art.6. (1) Părinții au dreptul de a solicita lămuriri cu privire la modul de evaluare a elevilor.   

(2) Părinții/reprezentanții legali au dreptul de a consulta lucrările scrise ale elevilor, în prezența 

profesorului care a acordat nota.   

   

Art.7. (1) În eventualitatea în care apar neînțelegeri legate de activitatea copilului, atitudinea 

profesorilor, probleme administrative sau procedurale, părinții trebuie să coopereze pentru 

rezolvarea lor în manieră civilizată, parcurgând urmatorii pași:   

a) solicitarea unei întalniri cu persoana în măsură să rezolve problema: învățător/profesor/ 

secretar /administrator/contabil/medic/monitor activități etc.   

b) dacă problema rămâne în continuare nesoluționată, se solicită o întâlnire cu conducerea școlii.    

(2) Întâlnirile cu conducerea școlii se programează prin serviciul secretariat, în zilele de audiențe.   

(3) Demonstrarea unei atitudini necooperante din partea părinților și care denotă lipsă de 

încredere în principiile educaționale ale școlii și în deciziile luate de Consiliul profesoral al școlii 

sau de către conducerea școlii, atrage după sine încetarea Contractului Educational și a Acordului 

financiar. Drept urmare, părintele se obligă să transfere copilul la o altă școală, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data comunicării deciziei.   

(4) Adoptarea de către părinți a unei atitudini/limbaj nepotrivit față de personalul școlii sau față 

de alți părinți ai școlii, atrage după sine încetarea Contractului Educational și a Acordului financiar. 

Drept urmare, părintele se obligă să transfere copilul la o altă școală, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data comunicării deciziei.   
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(5) Conducerea școlii, cu aprobarea Consiliului de Administrație își rezervă dreptul de a nu 

reînscrie un elev, comunicând  această decizie părinților, la finalul anului școlar.   

  

 Art.8. Părinții au obligația de a informa școala cu privire la problemele de natură medicală ale 

copilului sau de orice altă natură, care pot afecta activitatea acestuia, a școlii sau a altor copii din 

școală. În caz contrar, școala își rezervă dreptul de a solicita retragerea copilului din această 

unitate de învățământ preuniversitar particular.   

    

Art.9. Părinților/reprezentanților legali ai elevilor nu le este permisă oferirea cadourilor/bunurilor 

materiale personalului școlii.   

  

 Art.10. Părinții/reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de serviciile de transport oferite 

contra cost de școală, trebuie să respecte protocolul de lucru al serviciului de transport.    

   

Art.11. Părinții au obligația ca, înainte de prima zi a anului școlar, să aducă pentru elev copie după 

certificatul de vaccinări, avizul medicului de familie cu mențiunea „apt pentru ora de educație 

fizică” sau scutirea medicală pentru participarea la ora  de sport, după caz, precum si actele medicale 

prin care se solicită regim alimentar de excludere a unor alimente din motive de ordin medical 

(intoleranțe, alergii, contraindicații absolute generate de patologii cronice).    

   

Art.12. Părinții/reprezentanții legali au datoria de a-și îndeplini toate obligațiile financiare, așa cum 

sunt descrise și asumate în cererea de (re)înscriere și ACORDUL FINANCIAR încheiat cu 

Asociația Școala Europeană București-Liceul Teoretic “Școala Europeană București”.  


