
COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” SUCEAVA 
 

REGULAMENT PENTRU ELEVII COLEGIULUI 
  

A. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Toţi elevii Colegiului Naţional “Petru Rareş” se supun incidenţei acestui Regulament, fără 

excepţii. El completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi elevii din învăţământul românesc de stat. 

Acest Regulament este adus la cunoştinţă tuturor elevilor şi părinţilor sau tutorilor legali ai 

elevului, pe bază de semnătură, prin profesorii diriginţi.  

Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a veghea la respectarea şi aplicarea 

prezentului regulament. 

 

B. DREPTURILE ELEVILOR 

 

Eelvii beneficiază de toate drepturile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar – ROFUIP, la capitolul 2, articolelel 117 – 136 și în 

paragraful H al prezentului regulament. 

 

C. REGULI DE IGIENĂ ŞI SECURITATE 

 

În vederea asigurării securităţii şi siguranţei elevilor atât în şcoală, cât şi în interiorul spaţiului 

şcolar, este obligatorie purtarea ecusonului de identificare de către fiecare elev al colegiului. 

Accesul în laboratoarele de fizică, chimie, biologie şi informatică ale şcolii se va face numai 

după ce elevii îşi vor însuşi normele specifice proprii pentru prevenirea accidentelor. În prima oră din 

fiecare an şcolar, desfăşurată în laborator este obligatorie instruirea pe linie de protecţie a muncii, 

consemnată în fişa colectivă de instructaj, semnată de fiecare elev.  

Educaţia fizică se va face numai pe terenurile sau în sala de sport. Lucrul la aparate se va face 

numai după o explicare atentă de către profesor a fiecărui exerciţiu şi sub directa supraveghere a 

acestuia. Profesorul răspunde direct de securitatea elevilor în timpul orei de sport. Pentru a preveni 

accidentările, este obligatorie o disciplină riguroasă în timpul desfăşurării lecţiei. 

Accesul pe baza sportivă a şcolii se face numai în prezenţa profesorului de sport. Nu vor fi 

admişi în sală şi pe teren elevii care, în acest timp, absentează de la alte discipline şcolare. 

Scutirile de educaţie fizică vor fi vizate de medicul şcolii (pe baza unui dosar medical), vor fi 

apoi depuse la secretariatul școlii, însoțite de o cerere din partea părintelui/tutorelui legal şi vor fi 

ulterior aprobate de către director. Prezenţa la ora de educaţie fizică a elevilor scutiţi este obligatorie; 

în sala de sport ei vor purta încălţăminte adecvată. Acestor elevi li se pot atribui sarcini 

organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, ţinerea scorului, montarea şi 

demontarea instalaţiilor sportive uşoare. 

În timpul activităţilor care cer părăsirea temporară a sălii de clasă (oră de sport, deplasarea la 

laboratoarele sau cabinetele metodice din şcoală) se va asigura securitatea bunurilor proprii prin 

închiderea clasei cu cheia sau prin asigurarea prezenţei elevului de serviciu. 

Accesul persoanelor străine în şcoală nu este permis. Elevilor le este interzis să favorizeze 

pătrunderea în şcoală a persoanelor străine, iar în cazul în care constată prezenţa unor astfel de 

persoane sunt obligaţi să anunţe imediat pe profesorul de serviciu sau pe femeia de serviciu. 

În conformitate cu legislaţia elaborată de Ministerul Sănătăţii, toţi elevii trebuie să se supună 

controlului medical efectuat la început de an sau periodic. Controlul va fi efectuat de personalul 

medical calificat al şcolii. 

 

D. ŢINUTA ŞI COMPORTAMENTUL ELEVILOR 

 



Elevii au obligația de a manifesta în spații publice reale sau virtuale un comportament și o 

ținută decentă, civilizată. Fiecare elev are obligația să nu aducă atingere imaginii și bunului renume 

al școlii. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine sancționarea faptei comise. 

În orele de educaţie fizică elevii vor purta echipamentul sportiv recomandat de profesori. 

În toate împrejurările, elevii Colegiului “Petru Rareş” vor avea o ţinută decentă şi îngrijită. 

Sunt interzise: 

1. agresivitatea fizică sau verbală, directă sau indirectă, folosirea  limbajului licențios față de 

colegi, profesori, ceilalți angajați ai școlii. 

2. ținuta indecentă, excentrică și ostentativă,  cum ar fi: bermude, colanți, bustiere, pantaloni 

scurți, maiouri, tricouri sau bluze fără mânecă, excesiv decoltate, fuste mini, a piese transparente de 

vestimentație, tatuaje, tunsori și freze excentrice, piercinguri, machiaj și manichiură ostentative. 

3. postarea de materiale injurioase, calomnioase, indecente, pornografice, vulgare în mediul 

virtual (inclusiv mediile de socializare: Facebook, Twitter etc.), pe platforme media, audio-video se 

sancționează cu scăderea notei la purtare până la 4, în funcție de gravitatea abaterii, hotărâte în cadrul 

Consiliului profesoral. 

4. prezența insignelor, bijuteriilor și hainelor  cu conotație politică; arborarea simbolurilor 

interzise prin lege 

5. deținerea, consumul și distribuirea substanțelor interzise de lege (droguri, substanțe 

halucinogene, substanțe etnobotanice, alcool etc.), atât în școală și perimetrul acesteia, cât și în afara 

ei 

6. fumatul în incinta sau în perimetrul școlii  

7. folosirea în medii reale sau virtuale a simbolurilor specifice colegiului, fără aprobarea 

conducerii școlii. 

8. deteriorarea bunurile şcolii sau diminuarea funcţionalitatății acestora 

9. introducerea şi difuzarea în şcoală a materialelor care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa şi integritatea ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa, care au conținut obscen sau 

pornografic 

10. organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau prezenţa la cursuri a elevilor 

11. organizarea şi participarea la jocuri de noroc în incinta şcolii 

12. introducerea în şcoală a oricărui tip de arme sau alte instrumente care pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a elevilor sau personalului şcolii 

13. lansarea de anunţuri false cu privire la existenţa unor materiale explozive în perimetrul 

şcolii 

 
Pentru respectarea dreptului  fundamental la învățătură, sunt interzise: 

1. Absentarea nemotivată de la ore; 

2. Instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul); 

3. Întârzierile repetate la orele de curs; 

4. Prezența elevilor în curtea școlii sau pe holurile acesteia după ce s-a sunat de intrare la oră; 

5. Staționarea în curtea școlii, în timpul orelor de curs; 

6. Consumul de alimente, băuturi sau a gumei de mestecat în timpul orelor; 

7. Utilizarea aparatelor foto, telefoanelor mobile, tabletelor sau altor dispozitive electronice în 

timpul orelor, fără permisiunea cadrului didactic; 

8. Posesia și utilizarea oricărui alt obiect ce poate perturba activitatea școlară. 

Elevii sunt obligaţi să respecte ordinea şi disciplina în liceu, internat, cantină, pe stradă şi în 

instituţiile publice, să aibă o comportare demnă şi civilizată, să manifeste respect faţă de părinţi, 

persoane în vârstă şi profesori, ca şi în relaţiile cu colegii.  

Elevii au datoria de a saluta şi respecta pe toţi angajaţii Colegiului. 

Este interzisă folosirea unui limbaj agresiv, a cuvintelor indecente, jignitoare, a gesturilor 

obscene sau cu caracter lubric, a înjurăturilor, atât în relaţiile cu adulţii, cât şi cu colegii. 

În timpul orelor de curs, elevii sunt obligaţi să păstreze liniştea şi disciplina necesare 

desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv. Părăsirea școlii se va face numai cu permisiunea 

scrisă a profesorului şi numai în cazuri de strictă necesitate. În acest interval de timp sunt interzise 

staţionarea sau circulaţia pe holurile şcolii. 



În timpul pauzelor se va circula pe holuri în linişte, evitându-se alergările, aglomeraţia sau 

busculadele. Imediat după ce soneria anunţă începerea unei noi ore de curs, toţi elevii vor intra în 

sălile de clasă, unde îl vor aştepta în linişte pe profesor. Este interzisă tulburarea liniştii publice prin 

producerea de zgomote, strigăte sau prin folosirea oricărui fel de aparate. Se interzice acostarea 

elevilor la ieşirea din şi în incinta şcolii, în orice scop, prin orice mijloace, sub orice pretexte. 

În sălile de curs se vor păstra ordinea şi curăţenia; elevul de serviciu îşi va îndeplini în timpul 

pauzelor îndatoririle stabilite de dirigintele clasei. 

Folosirea grupurilor sanitare se va face în mod civilizat, asigurând păstrarea funcţionalităţii şi 

curăţeniei acestora şi evitând risipa de apă potabilă. 

Elevii din învăţământul obligatoriu sunt obligaţi să utilizeze cu grijă manualele şcolare 

primite gratuit şi să le returneze la sfârşitul anului şcolar în stare bună. Manualele pierdute sau 

deteriorate se înlocuiesc cu manuale identice sau se achită contravaloarea acestora (la prețul pieții). 

Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor materiale ale şcolii plătesc toate reparaţiile acestora 

sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea lor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, 

răspunderea materială devine colectivă, a clasei. 

Intrarea în şi ieşirea din şcoală se face numai pe uşa elevilor. Se interzice folosirea uşii 

destinate accesului personalului didactic şi nedidactic. 

 

 

E. OBLIGAŢII DISCIPLINARE 

 

Elevii au datoria de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare. 

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentele şcolare în vigoare, 

regulile de circulaţie, regulile privitoare la igienă şi asigurarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii 

muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a mediului înconjurător. 

 

FRECVENȚA ELEVILOR 

Orice motivare medicală a absențelor va fi vizată de medicul școlii și va fi anexată la o cerere 

adresată de părinți directorului și înregistrată la secretariat. Cererea va fi depusă în termen de 7 zile de 

la data întoarcerii la școală a elevului. Depășirea acestui termen atrage, de regulă, declararea 

absențelor ca nemotivate. 

Părinții au dreptul să solicite învoirea de la cursuri maximum 3 zile pe semestru. Cererile de 

învoire vor fi adresate directorului școlii și depuse la secretariatul colegiului înaintea perioadei de 

învoire. 

Elevii care participă la acțiunile derulate în cadrul proiectelor și parteneriatelor naționale și 

internaționale, activităților și acțiunilor școlii sau organizate de alte instituții de învățământ sunt scutiți 

de frecvență în perioada respectivă. Absențele vor fi motivate de diriginte, pe baza actelor justificative 

primite de la conducerea școlii. 

Diriginții vor motiva absențele numai pe baza documentelor precizate anterior, în termen de 2 

zile de la primirea acestora. 

Dirigintele motivează absenţele numai dacă elevul a absentat întreaga zi  cu scutire medicală 

sau cerere de la părinţi. Excepţii: 

a) scutirea medicală pe 1-2 ore dată de medicul şcolii; 

b) solicitarea de învoire făcută de părinte în scris, avizată de diriginte şi aprobată de director 

(cu cel puţin o zi înainte). 

Dirigintele clasei are obligaţia de a lua legătură cu familia elevului şi de a întreprinde toate 

acţiunile posibile pentru preîntâmpinarea situaţiilor de absentesim/exmatriculare din cauza absenţelor  

nemotivate. 

Elevii calificați la etapele superioare ale olimpiadelor și concursurilor școlare, înscrise în 

calendarele MECȘ sunt scutiți de frecvență, cu acordul părintelui/tutorelui legal, astfel: 

- O săptămână înainte de etapa județeană 

- Trei săptămâni înainte de etapa națională. 



Absențele unui elev pot fi motivate doar de dirigintele clasei respective. În mod excepțional, 

dacă dirigintele clasei lipsește, absențele pot fi motivate de către director, pe baza actelor justificative. 

Profesorul încadrat la clasă, care nu este diriginte al acesteia, poate motiva doar întârzierile la 

oră, nu mai mari de 15 minute. În acest caz, va indica această motivare în catalog, prin litera i. 

Elevilor care absentează nemotivat li se va scădea nota la purtare, cu câte un punct pentru 

fiecare 10 absențe nemotivate pe semestru. 

Pentru fiecare 15% absențe nemotivate din totalul orelor la o anumită disciplină, pe semestru, 

nota la purtare se scade cu câte un punct. 

În situații excepționale, apreciate ca atare de către diriginte, prin consultarea Consiliului 

Clasei, absențele pot fi motivate pe baza unor acte justificative, în limita a 10 zile cumulate pe întregul 

an școlar. 

Nota la purtare la sfârșitul fiecărui semestru va fi stabilită de diriginte, conform prevederilor 

de mai sus, numai pe baza actelor justificative aflate la dosarul dirigintelui. În cazul în care s-au 

constatat și alte abateri disciplinare, nota la purtare se stabilește în ședința Consiliului clasei. 

Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor va controla periodic, prin sondaj, respectarea 

prevederilor de mai sus și va reporta în scris Consiliului de administrație care va lua măsurile 

corespunzătoare în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament. 

Elevii sunt obligaţi să fie prezenţi în clasă la începerea orei de curs. Orice întârziere va fi 

consemnată ca absenţă în catalog, iar motivarea ei se va face numai de către profesorul de la ora 

respectivă. 

În timpul programului nu se părăseşte clădirea şcolii decât pentru ora de sport sau în cazuri 

excepţionale, cu acordul scris al profesorului diriginte sau al profesorului de la ora respectivã. 

Elevii care nu și-au exprimat opțiunea pentru participarea la orele de religie organizate în 

colegiu vor fi prezenți la școală și vor efectua activități diferite, conform porgramului elaborat de 

conducerea școlii. În cazul în care acest lucru nu este posibil, elevii respectivi vor rămâne în sala de 

clasă, fără a participa la ora de curs și fără a perturba buna desfășurare a acesteia. 

 

F. EVALUAREA  ELEVILOR 

 

Evaluarea nu trebuie concepută numai ca o modalitate de control sau de măsurare obiectivă 

a progresului elevilor, ci presupune și un proces de formare al acestora. Ea nu se suprapune 

procesului de învățare, ci reprezintă un act integrat activității pedagogice. Cu excepția fraudei sau 

tentativei de fraudă (definite mai jos), nota nu poate sancționa o abatere disciplinară. 

1. Evaluarea se realizează în conformitate cu indicatorii, descriptorii  de performanță, conform 

legislației în vigoare; 

2. Evaluarea implică forme variate și alternative - orală, scrisă,elaborarea și analiza unui 

portofoliu/referat/proiect etc.,  autoevaluare și interevaluare, adaptate specificului disciplinei, 

profilului și colectivului de elevi; 

3. În elaborarea instrumentelor evaluării, îndeosebi ale evaluării sumative (teze), se va ține 

cont de nivelul de dificultate și structura subiectelor propuse pentru examenele naționale; 

4. Evaluarea se va realiza în conformitate cu graficul ritmicității notării stabilit de conducerea 

școlii la începutul fiecărui an școlar. Notele vor fi comunicate elevilor și trecute în catalog imediat 

după încheierea evaluării orale sau practice. În cazul evaluărilor scrise, profesorul nu poate aplica un 

nou test/teză la o disciplină/subdisciplină decât după ce a comunicat elevilor și a consemnat în catalog 

notele precedentului test; 

5. Consiliul Profesoral poate decide, la începutul fiecărui an școlar, susținerea unor teze cu 

subiect unic la nivelul unității școlare, în cazul claselor terminale și al disciplinelor pentru examenele 

naționale; 

6. Frauda și tentativa de fraudă a elevilor în procesul de evaluare sunt considerate abateri și  

se sancționează ca atare: 

- în cazul evaluării scrise - lucrări, teze - copiatul cu ajutorul materialelor pe suport de hârtie 

sau electronic, dar și din lucrările colegilor se sancționează cu nota 1; 

- tentativa de copiere în aceleași situații se sancționează cu nota 2. Se consideră tentativă de 

copiere prezența în proximitatea sau la îndemâna elevului - pe bancă, în bancă sau asupra persoanei, a 



oricărui material informativ ajutător conex disciplinei, pe suport de hârtie sau electronic. Pentru a 

preveni astfel de situații, elevul este obligat să păstreze materialele respective în geanta închisă; 

- suflatul și furnizarea de materiale ajutătoare, atât în cazul evaluării scrise, cât și în al celei 

orale se sancționeaza cu nota 2; 

- în cazul evaluării temei pentru acasă, prezența a două sau mai multe teme identice se 

consideră fraudă. În funcție de situațiile concrete, modalitatea de sancționare rămâne la latitudinea 

profesorului. 

Elevii sunt obligaţi să aibă asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru 

consemnarea notelor şi părinţilor pentru informare. 

 
G. SANCŢIUNI 

 

Încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare sau abaterile de la prevederile ROFUIP sau ale 

prezentului regulament se sancționează conform prevederilor ROFUIP. 

Elevii sancţionaţi cu eliminarea de la cursuri vor desfăşura activităţi în biblioteca sau cantina 

şcolii. În cazul în care refuză participarea la aceste activităţi, absenţele vor fi considerate ca 

nemotivate. 

 

H. RECOMPENSE 

 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

1. evidenţiere în faţa colegilor de clasă; 

2. evidenţiere de către directorul colegiului în faţa colegilor de şcoală sau a consiliului 

profesoral; 

3. burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori; 

4. premii, diplome, medalii; 

5. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere, în ţară sau străinătate. 

6. Diploma de Onoare a colegiului; 

7. Diploma de Excelență a colegiului. 

Premiile şcolare se acordă la sfârşitul anului şcolar elevilor clasificaţi pe primele locuri în 

ordinea descrescătoare a mediilor generale, astfel: 

a) premiul I – elevului cu cea mai mare medie generală din clasă (dar nu mai mică decât 9,50) 

şi cu media anuală 10 la purtare; 

b) premiul II – elevului cu a doua medie generală din clasă, în ordine descrescătoare (dar nu 

mai mică decât 9,00) şi cu media anuală 10 la purtare; 

c) premiul III – elevului cu a treia medie generală din clasă, în ordine descrescătoare (dar nu 

mai mică decât 8,50) şi cu media anuală 10 la purtare; 

d) menţiuni – următorilor 3 elevi cu media anuală 10 la purtare, în ordine descrescătoare a 

mediei generale, dar nu mai mică decât 8,00; 

e) în cazul în care există în clasă mai mulţi elevi cu medii generale egale, fiecare din ei va lua 

premiul menţionat la punctele a) – d) la care îl îndreptăţeşte media obţinută. 

 

 

I. ÎNDATORIRILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 

Serviciul pe şcoală al elevilor se desfăşoară în două schimburi, conform orarului: 

- 8 – 14 (schimbul de dimineaţă) 

- 14 – 20 (schimbul de după-amiază) 

 Va efectua serviciul pe şcoală câte 1 elev din clasele a X-a (după-amiază) şi a XI-a 

(dimineaţă), elev care nu efectuează şi serviciu la cantina sau internatul şcolii. 

Elevul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu 10 minute înaintea începerii programului. 

Elevul va lua legătura cu profesorul de serviciu din ziua respectivă, căruia îi va aduce la 

cunoştinţă toate problemele apărute în timpul serviciului lui. 



Elevul poate absenta de la program doar în timpul tezelor și lucrărilor scrise sau în situaţii 

excepţionale ce vor fi aduse la cunoştinţa directorului. 

Nu va fi permis accesul în şcoală a persoanelor străine fără a le legitima şi fără a consemna 

numele lor şi scopul vizitei în condica elevului de serviciu. 

Dacă un elev întârzie (mai puţin de 15 minute), va fi primit în şcoală după ce i se trece numele 

în condică. În cazul întârzierilor mai mari de 15 minute, accesul elevului în şcoală va fi permis numai 

la pauză. 

În cazul în care un cadru didactic absentează, va anunţa pe profesorul de serviciu şi pe 

director şi nu va permite ieşirea elevilor din clasă. 

 


