Drepturile și obligațiile elevilor:
Drepturile educaționale, de asociere și exprimare, sociale - sunt cele prevăzute în art.7-14 din STATUL
ELEVILOR , aprobat prin OMENCŞ nr.4742/201
Să fie prezent la colegiu la ora 7.50;
Să fie prezenți în clasă la începerea orei, orice întârziere fiind sancționată conform regulamentului;
Să aibă în colegiu și în curtea acestuia o ținută decentă, specifică vârstei, fără cercei, pierituri pe față,
tatuaje vizibile, cercel în ureche în cazul băieților, farduri și tunsori extravagante sau părul vopsit în culori
stridente.
Timpul pauzei trebuie să permită fiecăruia să se destindă și să se întâlnească cu ceilalți. Sunt interzise
jocurile și comportamentele violente.
Elevii se vor abține să stânjenească jocurile deja începute de alții. In cazul în care se sesizează ceva
anormal în curtea școlii, se sesizează profesorul de serviciu.
A avea grijă de curățenia clasei și a celorlalte locuri din școală este un semn de respect fată de personalul
de îngrijire din școală si este interzis să se arunce hârtii sau alte lucruri pe jos, există numeroase coșuri în acest
scop.
Furtul, frauda, falsurile vor fi aspru sancționate de echipa de disciplină din școală. Abaterile de la
regulament au valoare educativă și vor fi aplicate astfel :o activitate suplimentară, o muncă în folosul
colectivității, excluderea temporară din colegiu.
Orice obiect non-școlar sau nesolicitat de profesor nu se va regăsi asupra elevilor(gadgeturi, jocuri
electronice, cutter etc). In cazul in care elevii le poseda, acestea vor fi confiscate și restituite doar părinților.
Părăsirea de către elevi a incintei colegiului în timpul programului este permisă doar în situații deosebite
(art.19), după înregistrarea acestora într-un registru special și pe baza biletului de voie semnat de către profesorul
de serviciu / profesorul de la ora curentă sau de către profesorul diriginte. Absențele consemnate în catalog în
aceste situații vor fi motivate de către diriginte doar după confirmarea în scris a părintelui. Elevii au obligația să
poarte asupra lor carnetul de elev ( având fotografie și avizat pentru anul școlar în curs) și să le prezinte
profesorilor și celorlalți angajați ai colegiului, când li se solicită acest lucru;
În situații excepționale de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii rămân în clasă sub
supravegherea șefului de clasă și desfășoară în liniște, activități de muncă independentă, pentru a nu deranja
celelalte clase din colegiu. Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul școlar, elevii vor putea pleca
acasă numai după ce au anunțat conducerea și au primit învoirea în acest sens. Dacă o clasă părăsește colegiul
înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii, toții elevii sunt declarați absent nemotivat;
Elevii vinovați de distrugerea, deteriorarea bunurilor din colegiu vor plăti toate lucrările necesare reparațiilor. În
cazul în care nu se cunoaște vinovatul, răspunderea clasei devine colectivă. Aceeași sancțiune se aplică și pentru
distrugerea sau deteriorarea bunurilor din apropierea sălilor de clasă. Elevii care distrug baza materială a
colegiului vor fii sancționați și obligați să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse în maxim 48 ore;
Elevii trebuie să respecte programul de audiență la directori sau serviciul secretariat;
Elevii ce staționează pe holuri în timpul orelor de curs vor primi observație individuală;
Elevii care au un comportament neadecvat vor fi monitorizați;
Elevilor li se interzice intrarea și staționarea cu autovehiculul în curtea școlii;
Când există suspiciuni bazate pe motive serioase că un certificat medical a fost obținut prin fraudă, acesta
nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administrație:
Situația elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinții acestora și conducerea școlii. Diriginții
pot cere anunțarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal;

În cazul întârzierilor consemnate în catalog la o anumită disciplină, dirigintele poate motiva două (dacă
se justifică), iar a treia va fi marcată ca și oră nemotivată ;
Absențele elevilor care pleacă de la școală în timpul programului sunt considerate în mod automat
nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obținut bilet de voie semnat de dirigintelui (în absența acestuia a
profesorului de serviciu) și a profesorilor care au anunțat lucrări scrise pentru ziua respectivă;
În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor
materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinților prin intermediul
telefonului mobil al elevilor;
Elevii ce vor reprezenta colegiul la concursuri naționale sau teritoriale avizate de minister vor avea scutire
de frecvență pe o perioada :
- 3 zile, pentru faza județeană
- o săptămână, pentru faza națională.
Elevii care vor reprezenta colegiul la alte concursuri vor avea scutire de frecvență pe o perioadă de:
- două zile pentru faza județeană sau interjudețeană;
- o săptămână pentru faza națională.
Elevii nu pot fi vizitați în colegiu de persoane străine, cu excepția părinților sau rudelor apropiate care
prezintă actul de identitate la intrarea în școală .
În cadrul orelor de educație fizică desfășurate atât în sala de sport, cât și pe terenul școlii, elevii vor avea
echipament sportiv adecvat .
Toți elevii au obligația de a aduce, în primele două săptămâni de la începerea cursurilor, adeverința de la
medicul de familie din care să rezulte că sunt apți pentru activitățile sportive. Elevii scutiți medical de efort fizic
au obligația de a prezenta actul doveditor în maximum două săptămâni de la data constatării inaptitudinii lor,
solicitând scutirea de sport printr-o cerere adresată conducerii școlii. Ei vor fi prezenți la ora de educație fizică
și, în funcție de posibilitățile lor, vor putea desfășura alte activități. Acestor elevi nu li se încheie media, ci se
menționează în rubrica respectivă “Inapt”. În cazul în care un elev este scutit doar un semestru, media anuala va
fi media semestrului în care a desfășurat activități sportive. În cazul în care nu vor depune adeverințele medicale
solicitate, elevii vor fii declarați cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului ( respectiv al anului școlar);
Elevii apți din punct de vedere medical, care nu se prezintă la ora de educație fizică în echipament sportiv
adecvat vor fi consemnați absenți;
Elevii care perturbă procesul de învățământ prin vociferări, injurii sau alte activități fată de procesul de
învățământ vor fi sancționați conform regulamentului școlar și obligați să dea notă explicativă profesorului,
dirigintelui, directorului. Familia elevului va fi informată;
Profesorii care constată abateri de la regulamentul școlar vor întocmi elevului o fișă de monitorizare
disciplinară în baza căreia dirigintele va înștiința familia. Fișele de monitorizare vor fi citite în consiliul clasei
pentru stabilirea notei la purtare.
Între orele 810 – 1310, poarta de la intrare elevi, cât și poarta intrare profesori este închisă.

Recompensarea elevilor:
Elevii cu rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară și care se disting prin comportare
exemplară pot fi recompensați cu: diplome, cărți sau alte distincții, conform prevederilor art.13 din STATUL
ELEVILOR , aprobat prin OMENCŞ nr.4742/2016;
Recompensele se atribuie la propunerea profesorilor diriginți sau a altor cadre didactice responsabile de
organizarea și de desfășurarea activităților școlare și extrașcolare;

Diploma „Ștefan cel Mare - junior” se acordă la sfârșitul fiecărui an școlar absolventului clasei a VIIIa cu cea mai mare medie în cei patru ani de gimnaziu;
Diploma „Ștefan cel Mare - Senior” se acordă la sfârșitul fiecărui an școlar absolventului clasei a XIIa cu cea mai mare medie în cei patru ani de liceu;
Se acordă Diploma de onoare „Ștefan cel Mare” pentru un elev care, prin rezultate obținute la
olimpiade și concursuri școlare, a contribuit la creșterea prestigiului colegiului;
Acordarea Diploma de merit, pentru elevii care au activat în Consiliul elevilor aducându-și contribuția
la creșterea prestigiului colegiului;
Acordarea Diplomelor „Ștefan cel Mare” este condiționată de lipsa abaterilor disciplinare și media 10 la
purtare.

Sancțiunile aplicate elevilor:
Sancțiunile aplicate elevilor sunt cele prevăzute de articolele16-29 din STATUTUL ELEVILOR, aprobat
prin OMENCŞ nr.4742/2016.
Pentru fraudă constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate
la nivelul unității de învățământ, conform Ordinului 3027/08.01.2018, se acordă nota 1.
Pentru a fi sancționați elevii, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul colegiului sau în cadrul
activităților extrașcolare. Pentru cele petrecute în afara școlii elevii răspund conform legii.
Toate sancțiunile ce se aplică elevilor se analizează în Consiliul clasei, conf. art. 62 litera f) din ROFUIP
5079/2016.
Elevii au drept la apărare, sancționarea în fata colectivului clasei sau al școlii ESTE STRICT INTERZISĂ.
Sancțiunea se comunică individual, în scris atât elevilor cât și părinților.
Pentru absențele nemotivate (nejustificate), elevilor cursului secundar ( gimnazial, liceal ) li se scade nota
la purtare astfel: de la 0 - 9 nota 10; de la 10 - 19 nota 9; de la 20 - 29 nota 8; de la 30 - 39 nota 7; de la 40
- 49 nota 6; de la 50 - 59 nota 5; de la 60 - 69 nota 4; de la 70 - 79 nota 3; de la 80 nota 2.
Pentru peste 20 absențe nemotivate sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, elevilor cursului
secundar superior li se aplică sancțiunea „Preaviz de exmatriculare”. Acesta sancțiune se discută în consiliul
clasei. Sancțiunea nu se aplică elevilor din clasele V - X.
Observație individuală pentru:
Ținută neregulamentară;
Manifestări excesiv de zgomotoase în săli de clasă, holuri, gesturi brutale, jigniri ale colegilor;
Fumat prima dată în incinta sau în curtea colegiului;
Utilizarea telefoanelor mobile, alte mijloace de înregistrare audio sau video în timpul programului
școlar, fără acordul profesorului;
Mustrare scrisă pentru:
Folosirea unui limbaj trivial în relațiile cu colegii și pentru hărțuirea acestora (jignirea, porecle,
injurii), deci pentru bullying;
Lovirea și distrugerea tablelor de scris, mobilier, aparatelor și instalațiilor din laboratoare;
Degradarea instalațiilor electrice ( comutatoare, prize, lămpi );
Fumatul în incinta și curtea școlii în mod repetat;
Posesia și difuzarea în spațiul școlii a materiale cu caracter obscen sau pornografic;
Introducerea în perimetrul colegiului, a oricăror tipuri de arme, obiecte contondente, obiecte
tăioase, înțepătoare. Folosirea cuțitului a foarfecilor, a cutterului se poate face doar sub supravegherea si

cu acordul profesorului, numai la orele de educație tehnologica sau la cele de laborator care impun acest
lucru si numai cu obiecte din dotarea scolii, nu aduse de acasă;
Denigrarea colegilor, a profesorilor și colegiului pe rețelele de socializare ( cyber-bullyngul) și
pentru difuzarea de imagini compromițătoare a altor colegi în spațiul online cu insulte;
Distrugerea documentele școlare, precum foi matricole, cataloage, carnete de elev.( clasele V-X)
Ținută, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare; Pentru ținută indecentă ( bluze prea
decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia
prea joasă, pantaloni scurți, păr vopsit în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercing-uri,
tatuaje vizibile, comportamente și atitudini ostentative și provocatoare);
desfășoare activități de propagandă politică, prozelitism religios.
Retragerea temporară sau definitivă a bursei pentru:
Manifestări agresive fizic fată de colegi, profesori, personalul colegiului – 1 lună;
Să introducă, în perimetrul colegiului, orice tipuri de arme sau alte materiale periculoase, precum
muniție, petarde, pocnitori, cuțite, cutter, foarfece, sprayuri lacrimogene sau paralizante, care, prin
acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului colegiului – 3
luni;
Mutarea disciplinară la altă clasă paralelă pentru:
Practicarea jocurilor de noroc;
Jignirii aduse colegilor.
Exmatricularea din colegiu cu drept de înscriere în anul următor, în același colegiu sau în altul pentru:
Depășirea numărului de 40 absențe nemotivate ( clasele XI și XII);
Săvârșirea unor fapte ce contravin normelor de conduită moral-civică;
Consumul de băuturi alcoolice;
Jigniri grave aduse profesorilor, colegilor, cât și personalului colegiului, violenta gravă;
Abateri repetate de la disciplina școlară;
Distrugerea documentelor școlare.
Exmatricularea, fără drept de înscriere în Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău pentru:
Trafic și, consumul de droguri în perimetrul colegiului;
Manifestări agresive fizic fată de cadrele didactice, cât și fată de personalul colegiului;
Alte fapte grave ce contravin legilor satului român.
Exmatricularea, fără drept de înscriere în toate unitățile din tară pentru o perioadă de timp:
Fapte grave ce contravin legilor satului român.
Sancțiunile pot fi însoțite de scăderea notei la purtare. Sancțiunile sunt validate de Consiliul profesoral al
colegiului.
Funcție de gravitatea abaterilor elevilor, Consiliul clasei încadrează abaterea respectivă și hotărăște
sancțiunea. Toate sancțiunile sunt prezentate de diriginte în raportul de la sfârșitul semestrului.
Sprijinul financiar “BANI DE LICEU” se sistează în următoarele situații:
Elevul absentează nemotivat minimum 20 de ore de la cursuri;
Elevul a obținut sub nota 7 la purtare;
Elevul nu mai frecventează cursurile sau a fost exmatriculat;
La sancțiunile menționate, în funcție de gravitatea faptelor, elevul poate primi recomandarea pentru
consiliere psihologică și va primi sprijin permanent din partea profesorilor și al dirigintelui.

ÎN CURTEA COLEGIULUI
ACCESUL ESTE PERMIS NUMAI ELEVILOR DIN
COLEGIU;

Program 7:30 – 16:00

ESTE STRICT INTERZIS:
Escaladarea gardurilor și instalațiilor sportive;
Fumatul și consumul de alcool;
Tulburarea liniștii.
Se recomandă ca în zona secretariatului, cancelariei și
cabinetul directorului elevii și părinții să respecte
programul cu publicul și audiențe.

Conform Statutului elevilor și Regulamentului de ordine
interioară, orice abatere în perimetrul colegiului va fi
sancționată conform art. 16 – 24.

