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REGULAMENT  ELEVI  FRECVENŢĂ  REDUSĂ 

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ 

An școlar 2020-2021 

Drepturi:  

      1) Elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă beneficiază de 

toate drepturile şi au aceleaşi obligaţii ca şi elevii înscrişi în învăţământul cu frecvenţă.  

      2)Absolvenţii învăţământului cu frecvenţă redusă primesc aceleaşi acte de studii şi au aceleaşi 

drepturi ca şi absolvenţii cursurilor cu frecvenţă.  

     3)Absolvenţii învăţământului preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă pot continua 

studiile în învăţământul liceal, în condiţiile legii. 

Obligaţii: 

1) Prezenţa la orele de curs şi la examinările şi  lucrările scrise semestriale (teze) este 

obligatorie. Cursurile sunt cu frecvență redusă ( în loc de 34 săptămâni – 17 

săptămâni). Nu se aprobă amânarea încheierii situației școlare pentru primele 

săptămâni din semestrul următor, decât în cazurile în care elevul are situația 

încheiată la cel puțin jumătate din discipline, dovedind că a frecventat cursurile. 

2) Se pot motiva absențe pentru persoanele care lucrează, în limita a maximum 1/3 din 

numărul total de ore la fiecare disciplină. Este obligatorie prezența în perioadele de 

evaluare. 

3) Se intră/iese în/din incinta şcolii doar pe usa-intrare elevilor, cu respectarea circuitelor;  

4) Este permisa intrarea in scoală strict în intervalul 14:50- 15:00. 

5) Elevii trebuie să intre în incinta şcolii doar pe la intrarea elevilor respectând regulile 

igienico-sanitare (distanțare, purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor) 

6) In prima zi de scoala sau dupa o absenta mai mare de 2 saptamani, elevii vor completa 

declaratia pe proprie raspundere,  

7) Vor completa declaratia pe proprie raspundere, inclusiv persoanele insotitoare 

8) În cazul în care un elev este depistat pozitiv, suspect sau contact direct cu o persoană 

infectată cu SARS COV2, este obligatoriu să anunțe dirigintele sau conducerea școlii 

pentru a se lua măsurile necesare; 

9) Persoanele care prezintă simptome de răceală, gripă etc nu se vor prezenta la cursuri si 

vor anunța dirigintele; 

10) În cazul absentarii pe motive medicale, elevii vor reveni în colectivitate cu adeverinta 

de la medic; 

11) Să prezinte la intrare portarului legitimaţia/carnetul de elev sau alte documente de 

identificare, dacă acestea sunt solicitate; 

12) Să nu părăsească școala în timpul orelor; 

13) Să nu folosească telefoanele mobile sau alte mijloace audio în timpul orelor; 

14) Elevii trebuie să poarte masca corespunzator tot timpul în interiorul școlii; 

15) Intrumentele de scris, caietele si alte rechizite nu se împrumută/schimbă cu alți 

colegi. 

16) Este strict interzis fumatul în școală (în toate spațiile: băi, holuri, clase, casa 

scării), precum și în curtea școlii. 



17) Să aibă un limbaj şi un comportament adecvat în relaţiile cu profesorii şi ceilalţi colegi; 

18) Să nu deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

19) Se interzice elevilor să umble la instalaţia de apă, la dispenserele cu dezinfectant, să 

distrugă sau să deterioreze instalaţiile sanitare din WC-uri, să lovească cu piciorul în 

uşile claselor sau ale băilor.  

20) Nu este permisă deplasarea în pauze în alte săli de clasă, laboratoare, staționarea pe 

holuri în grupuri.  

21) In curtea scolii stau doar elevii care au educația fizică, sub supravegherea profesorului; 

22) Este interzis a se urca pe geamuri, banci, catedra sau alte piese de mobilier; toate bunurile 

distruse vor fi remediate sau inlocuite de catre cei implicați; 

23) Este interzisă intrarea în şcoală cu obiecte care pot periclita integritatea fizica si psihica a 

elevilor (lame, cutite, spreiuri, substante chimice, petarde, alcool, droguri etc); 

24) Sunt interzise acțiunile de provocare/instigare/participare la acte de violență, precum si 

cele care ar putea facilita răspândirea infectării cu SARS CoV2 in unitatea de 

invatamant si in proximitatea acesteia; 

25) Disciplina educatie fizica nu se face in salile de clasa ci numai pe teren sau in sala de sport sub 

supravegherea stricta a profesorului coordonator care raspunde de fiecare elev; orele de educatie 

fizica vor respecta cu strictete orarul scolii (nu raman elevi in clasa la ora respectiva); 

26) Dupa ultima ora de curs elevii vor lăsa sala de clasa curată; 

27) Facilitarea accesului persoanelor străine în incinta școlii de către elevii înscriși la FR este 

strict interzisă.  

28) Cadrele didactice impreuna cu elevii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorului si 

personalului de ingrijire eventualele distrugeri ale mobilierului si ale bunurilor din clasa; 

29) Nerespectarea acestor masuri obligatorii si a altor prevederi legale constituie abatere de la 

Regulamentul de ordine interioară si se pedepseste conform prevederilor acestuia.  

30) Pedepsele aplicate sunt, în funcție de abatere, gradual: 

- observația individuală 

- mustrarea scrisă 

- preavizul de exmatriculare 

- exmatricularea. 
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