MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE
NR. 1732 DIN 19.10.2018

REGULAMENTUL ELEVILOR
(extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare)
DREPTURILE ELEVILOR
Art.87. - (1) Preşcolarii şi elevii unității de învățământ se bucură de toate drepturile
constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar
primar al educaţiei.
(2) Conducerea şi personalul unității de învățământ au îndatorirea să respecte dreptul la
imagine al preşcolarilor şi a elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea preşcolarilor şi a elevilor.
(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale
ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor
lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.
Art.88. - Elevii şi părinţii/tutorii/susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi
să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta
educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale
elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale.
Art.89. - (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele/tutorele/susţinătorul legal, are dreptul de a contesta
rezultatele evaluării lucrărilor scrise, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele
acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, în termen de 5 zile
de la comunicare.
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul/părintele/tutorele/susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului
unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor
orale sau practice.
(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de
specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua
lucrarea scrisă.
(5) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
Art.90. – Elevii beneficiază și de următoarele drepturi educaționale:
(1) Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin
fișe anonime.
(2) Dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora.
(3) Dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul
unității de învățământ.
(4) Dreptul de a le fi consemnată în catalog absență, doar în cazul în care nu sunt prezenți
la ora de curs.
Art.91. – Elevii pot cere în scris să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se
încheie fără disciplina religie.
Art.92. – La sfârșitul clasei pregătitoare și a clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți.

Art.93. – Transferul elevilor se face cu aprobarea CA al unității de învățământ la care se
solicită transferul și cu avizul consultativ al CA al unității de învățământ de la care se
transferă.
Art.94. - Conducerea unităţii de învăţământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia
beneficiarilor primari, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.95. - (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare
gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii
se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse: de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
(4) Consiliul local, stabilește anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se
acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către
consiliul de administraţie, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor.
Art.96. - Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.
Art.97. - (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare.
(2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţii de învăţământ, în cluburi, în
palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.98. – (1) În unitatea de învăţământ, se constituie consiliul elevilor, format din
reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de
conducerea unităţii de învăţământ.
(3) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi
reprezintă interesele elevilor la nivelul unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili
legătura între corpul profesoral şi consiliul elevilor.
Art.99. - Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului şi
consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru
aceştia;
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând
conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;
d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
f) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe
probleme de mediu şi altele asemenea;
h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ;
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
j) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii
de învăţământ.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art.100. - Elevii au îndatorirea de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de
studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele
şcolare.
Art.101. - (1) Elevii au îndatorirea de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la
școală într-o ţinută vestimentară decentă și adecvată și să poarte elementele de identificare ale
școlii (sacou de culoare albastră și emblemă), conform ROF al unității de învăţământ.
(2) În funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale elevii vor
fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:
a) prezentul Regulament şi Regulamentul Intern;
b) Statutul Elevului;
c) regulile de circulaţie;
d) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art.102. - Este interzis elevilor:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliu educaţional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi
mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de
învăţământ etc.);
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în
afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri
de noroc;
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme
sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi
sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de
învăţământ;
h) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau
pornografic în incinta unității de învățământ;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor
poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi
provocatoare;
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a
acestora;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;

o) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a
personalului unităţii de învăţământ;
p) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar;
q) să invite/faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii
și al diriginților.
Art.103. - (1) Elevii au îndatorirea de a purta asupra lor carnetul de elev, de al prezenta
cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor/tutorilor/susţinătorilor
legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
Art.104. - Elevii au îndatorirea de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a
le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
Art.105. - Elevii au îndatorirea de a efectua serviciul pe clasă conform planificării şi de a
respecta atribuțiile ce le revin în această calitate:
1) controlează, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor
materiale din sala de clasă şi anunţă profesorul de serviciu/dirigintele dacă sunt bunuri
deteriorate sau dacă lipsesc anumite dotări;
2) şterge tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în timpul orelor, la solicitarea profesorului;
3) la începutul fiecărei ore de curs, numeşte elevii absenţi la ora respectivă;
4) semnalează profesorilor de serviciu pe şcoală eventualele accidentări ce au loc în clasă, în
pauză;
5) aeriseşte clasa în fiecare pauză şi urmăreşte păstrarea curăţeniei.
Art.106. – (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) Părintele/tutorele/susținătorul legal are obligaţia de a prezenta învăţătorului/profesorului
pentru învățământul primar/profesorului diriginte adeverințele eliberate de medicul de familie,
biletul de ieşire din spital sau cererea scrisă adresată învăţătorului/profesorului pentru
învățământul primar/profesorului diriginte și avizată de directorul unității de învățământ în
termen de 7 zile de la data prezentării la cursuri, în caz contrar absenţele rămân nemotivate.
(4) Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererii,
nu poate depăși 3 zile pe semestru.
Art.107. ─ Elevii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu cadrele
didactice, personalul şcolii şi colegii.
Art.108. ─ Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, sume mari de
bani își asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea de învățământ nu răspunde şi
nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza
neglijenţei posesorilor.
Art.109. ─ Băieţii, atât la primar cât şi la gimnaziu, 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.110. – Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei.
Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănăturile la fel.
Art.111. ─ Este interzis fetelor să poarte haine excesiv de scurte şi strâmte, să-şi vopsească
părul şi să se fardeze.
Art.112. ─ Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ,
persoane străine (ex.: foşti colegi, rude, cunoştinţe, prieteni). Elevii străini de şcoală care
vor încălca această regulă şi vor fi prinşi de organele abilitate vor fi amendaţi.
Art.113. ─ Elevii nu au voie să fugă de la ore; nu au voie să iniţieze şi/sau să participe la o
acţiune colectivă de lipsă de la programul de şcoală.
Art.114. ─ Elevii nu au voie să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray colorat, cu
vopsea pe mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc.

Art.115. ─ Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la
acţiuni prin care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ.
Art.116. – Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din
şcoală, ale personalului unităţii de învăţământ.
Art.117. ─ Elevii nu au voie să staţioneze pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs după
ce s-a sunat de intrare, excepţie făcând situaţiile de forţă majoră.
Art.118. ─ (1) Elevii scutiţi de efort fizic (zi, semestru, an şcolar) sunt obligaţi să fie prezenţi
la orele de educaţie fizică şi să rămană sub supravegherea profesorilor.
(2) Elevii care la sfârşitul semestrului cumulează 50% absenţe motivate sau nemotivate
rămân cu situaţia neîncheiată pe semestrul respectiv, urmând să-şi încheie situaţia în primele
patru săptămâni din semestrul al doilea sau în perioada de încheiere a situaţiilor şcolare din
luna august.
(3) Elevii care din motive de sănătate, la recomandarea medicului, sunt scutiţi de efort fizic
vor prezenta la şcoală documentul respectiv, în termen de 7 zile de la emiterea documentului.
(4) 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 educaţie fizică fără riscuri.
(5) - Elevii cu probleme de sănătate vor prezenta scutirea medicală, totală sau parţială de la
medicul de familie, profesorului de educaţie fizică de la clasă.
Art.119. ─ Elevii care absentează motivat la mai mult de 50% din numărul de ore de curs
prevăzut într-un semestru la una sau mai multe discipline, din cauza unor afecţiuni grave,
menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le
consideră justificate, pot solicita, în scris, consiliului clasei, încheierea situaţiei şcolare, cu
condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să participe la cursuri şi să poată fi evaluaţi.
Art.120. ─ Elevii nu au voie să fumeze în şcoală, la grupul sanitar sau în curtea şcolii. În caz
contrar vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare.
Art.121. ─ Vor fi sancţionaţi, după caz, cu scăderea notei, mutare disciplinară la altă clasă,
elevii, care, prin acţiunile lor, provoacă vătămarea fizică, accidentarea altor persoane,
tulburarea gravă a activităţii şcolare.
Art.122. ─ Elevii nu au voie să cheme la şcoală, pentru aşa numitele “răfuieli”, “intimidări”,
alţi elevi, rude, cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de situaţii vor fi sancţionaţi după caz,
cu: eliminare, scăderea notei la purtare la 6, iar persoanele adulte implicate vor răspunde
penal.
RECOMPENSAREA ELEVILOR
Art.123. - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele
deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă;
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de
agenţi economici sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi
din străinătate;
h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Art.124. - (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi prin acordarea de diplome
pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a
consiliului clasei sau a directorului şcolii.

(3) Diplomele se pot acorda:
(a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline, potrivit consiliului profesoral
al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care
primesc diplome pe discipline sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10
anuală sau calificativul "Foarte bine" la disciplina respectivă;
(b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu
colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
(4) Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă:
(a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00;
pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline;
(c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
(d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
(e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
SANCŢIUNILE APLICATE ELEVILOR
Art.125. - (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare,
inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Elevii pot fi sancționați doar pentru faptele petrecute în perimetrul școlii sau în cadrul
activităților extrașcolare.
(3) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) observaţia individuală
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;
(4) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și
părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali.
(5) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este
interzisă în orice context.
(6) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.
Art.126. - (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului, cu privire la
încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta
trebuie însoțită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului.
(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte sau de către director.
Art.127. - (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către
învăţător/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu menționarea faptelor
care au determinat sancţiunii.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au
petrecut faptele.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată; este
înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ și apoi în catalogul clasei,
precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
(4) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea
calificativului, în învăţământul primar.
Art.128. - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului,
în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
Art.129. - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se
consemnează într-un document care se înmânează, sub semnătură părintelui.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
(4) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.
Art.130. - (1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre
sancţiunile menţionate la articolele 126 - 129 se poate anula dacă elevul sancţionat dovedeşte
un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la
încheierea semestrului/anului şcolar.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se
aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.
Art.131. - (1) Pentru toți elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe
nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din
numărul de ore pe semestru la o disciplină nota la purtare se scade cu câte un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi
în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.
Art.132. - (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor
unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru
fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de
lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului
de manual. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu
pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor
școlare.
Art.133. (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art.128 se adresează, de către
părinte/tutore/ susţinător legal, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unității de învățământ. Hotărârea CA nu este definitivă şi poate fi atacată la
instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.156. - În unitatea de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este
interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
Art.158. - Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 22.10.2018.
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