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CUPRINS 

 DISPOZIŢII GENERALE 

   

ART. 1 

(1) Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Liceului de Arte „Ionel 

Perlea” – Slobozia în conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.12. 

2016, Statutul Elevului  

(2) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.  

(3) Se instituie ziua școlii „Ziua Sf. Apostol Luca” – 18 octombrie.  

  

I. ACCESUL ÎN INSTITUȚIE  

ART. 2 

(1) Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și vor fi notate în registrul: numele 

și prenumele vizitatorului, seria și numărul actului de identitate al persoanelor care solicită accesul în 

unitate, precum și destinația vizitei (/învățător/profesor învățământ primar/diriginte, secretariat, 

contabilitate, direcțiune etc).  

(2) Părinţii nu intră în incinta unității ca să își ducă copii în clasă sau să îi preia la sfârșitul programului. 

La sfârșitul programului elevii minori vor fi preluați de părinți/tutorele  de la poarta unității. 

(3) Școala nu răspunde de securitatea copiilor după încheierea  programului școlar. 

ART. 3 

(4) Este interzis accesul în instituție al persoanelor: 

 aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise. 

 recalcitrante, care deranjează procesul-instructiv, liniștea și ordinea publică.  

 însoțite de animale domestice 

 care dețin obiecte sau substanțe ce pun în pericol siguranța elevilor și a personalului unității 

Personalul de pază nu le permite accesul în instituție și dacă aceștia refuză să părăsească unitatea de 

învățământ, va fi anunțată poliția de proximitate.  

ART. 4 
Elevii pot părăsi unitatea de învățământ numai după terminarea orelor de curs, iar în situații bine 

justificate, cu bilet de voie, conform procedurii elaborate de școală. 

 

II. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR 

ART. 5 

 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 

examene naţionale sunt  stabilite prin ordin al ministrului. 

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată conform prevederilor art. 9 alin.3 și 4 lit. a din ROFUIP . 

 

ART. 6 

(1)Activitatea şcolară se desfăşoară în două  schimburi 8
00

-13
00

 pentru clasele P-IV, 8
00

-15
00

 

pentru clasele IX-XII şi respectiv 12
00

-19
00

 pentru clasele V-VIII și IX-X specializarea muzică.  Clasele 

de step by step au program  8
00

-16
00
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(2) Ora de curs pentru învățământul primar este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute 

învăţătorii organizează activităţi de tip recreativ. 

(3) Pentru clasele din învățământul gimnazial ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 

minute după fiecare oră. 

(4) Pentru clasele din învăţământul liceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 

minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se stabilește o pauză de 20 minute. 

ART. 7 

Orarul liceului se întocmeşte de o comisie formată din trei –zece membri numită de director care 

este şi  responsabil, se discută în Consiliul de administraţie şi se aprobă până la data de 15 septembrie, 

definitivarea lui se face până la 1 noiembrie în fiecare an școlar, putând fi modificat de cate ori este cazul. 

 

III. PROFESORUL DE SERVICIU 

 

ART. 8 
(1) Serviciu pe şcoală se efectuează în 2 schimburi: 7

45
-13

15
 şi 12

45
-19

15
. 

(2) Profesorul de serviciu asistă la intrarea elevilor în şcoală, verifică  ţinuta vestimentară şi starea 

disciplinară a acestora şi dispune corectarea lor . 

(3) În pauze profesorul de serviciu va sta pe hol şi va asigura comportamentul civilizat al elevilor, 

intervine în orice situaţie reclamată, ia măsuri împreună cu dirigintele clasei , consemnează în registrul de 

procese-verbale şi în cazuri grave informează imediat conducerea liceului. 

(4) La pauze iese primul din clasă şi intră ultimul după ce toate cadrele didactice au intrat la 

clase, dar nu mai târziu de momentul în care se aude soneria şcolii. 

(5) Solicită femeii de serviciu descuierea, încuierea cataloagelor şi a cancelariei. 

(6) Controlează la ora 11
00

, respectiv la ora 16
00

, starea de curăţenie a claselor de la etajul la care 

îşi desfăşoară serviciu luând măsuri pentru restabilirea curăţeniei. 

(7) Profesorii responsabili cu securizarea cataloagelor vor verifica la ora 14.00 respectiv ora 

19.00, numărul de cataloage și integritatea acestora. 

(8) Profesorii responsabili cu întocmirea procesului-verbal notează la ora 13.00, respectiv ora 

19.00 evenimentele deosebite din cursul zilei. 

(9) Dacă un profesor absentează sau nu este la cursuri din alte motive obiective apărute în cursul 

serviciului pe şcoală şi tot din motive obiective nu este nici un director în şcoală, ia măsuri pentru 

asigurarea liniştei şi ordinii în clasele la care profesorul respectiv trebuia să aibă cursuri.. 

(10) În sala de sport fac de serviciu profesorii de educaţie fizică. 

(11) La ateliere fac de serviciu profesorii de artă plastică. 

 

 

IV.  ELEVII 

ART. 9 
Dobândirea calităţii de elev este în conformitate cu articolele 96-105 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

ART. 10 
Exercitarea calităţii de elev este în conformitate  cu articolele 101, 102, 103, 104, 105 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Evaluarea  

rezultatelor elevilor se face ritmic,conform articolelor 112-138 din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. În situaţii de fraudă (copiat la evaluările 

scrise sau tentative de copiat)  elevul va primi nota 1. Elevii nu vor fi notaţi cu 2 note în aceeaşi zi 

indiferent de numărul de ore din ziua respectivă la acea disciplină . 

ART. 11 
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Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ se desfăşoară conform articolelor 139-147 

din ROFUIP. 

 

ART. 12 
Examenele de diferenţă la disciplinele practice de specialitate de la specializarea muzică şi arte 

plastice precum şi la disciplina educaţie fizică constau in probă practică şi probă orală.  

ART. 13 
Încetarea exercitării calităţii de elev se face conform Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

ART. 14 
(1) Transferul elevilor se face în conformitate cu articolele 148-160 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

(2) Examenele de diferenţă pentru schimbarea profilului/specializării pentru toate clasele se vor 

desfăşura în vacanţa intersemestrială şi în  perioada 20 august – 8  septembrie 2019. 

(3)  Media examenului de diferenţe face departajarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor libere 

 (4) După finalizarea ciclului inferior al liceului, elevii de la specializarea arte plastice şi 

decorative, optează, pe bază de cerere, pentru unul din atelierele propuse prin oferta educaţională, 

repartizarea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediilor generale  din clasa a X-a. 

ART. 15 
Drepturile elevilor sunt prevăzute în articolele 6-12 din Statutul Elevului. Elevii au dreptul să fie 

scutiţi de frecvenţă de către părinţi 20 de ore pe semestru, pentru rezolvarea de probleme familiale. 

ART. 16 
Îndatoririle  elevilor sunt cuprinse în articolele 14-15 din Statutul elevului şi se adaugă: să 

efectueze serviciul pe clasă.  

 

NORME DE COMPORTAMENT 

 

ART. 17 

(1) Cadrele didactice trebuie să fie prezente la curs conform orarului. Orice întârziere sau absență de la 

ore se sancționează prin consemnare în condica de prezență și diminuarea corespunzătoare a retribuției. 

 (2) Cadrele didactice au dreptul prin contractul colectiv de muncă la 5 zile învoiere anual. Învoirile se fac 

pe baza de cerere de învoire scrisă, adresată directorului/directorului adjunct al unității de învățământ, cu 

cel puțin 2 zile lucrătoare înainte. Cererea se înregistrează la secretariat și trebuie să fie consemnate 

cadrele didactice care asigură suplinirea. 

(3) În situații excepționale, cadrul didactic are obligația de a anunța înainte cu o zi sau în dimineața zilei 

respective absența de la activitate, telefonic, directorul/directorul adjunct sau când aceștia nu pot fi 

contactați va fi anunțat secretarul șef/secretarul școlii. În caz contrar neprezentarea este considerată 

absență și sancționată, conform reglementarilor în vigoare.  

(4) În cazul absentării nemotivate de la cursuri a unui cadru didactic, conducerea va dispune reducerea 

remunerației acestuia 

(5) Profesorii metodiști care participă la inspecții școlare pot absenta de la ore pe baza unei cereri de 

învoire adresată directorului/directorului adjunct cu cel puțin două zile înainte, în care se specifică cadrele 

didactice care asigură suplinirea. 

 (6) Profesorii care se deplasează în cadrul unor proiecte europene ale unității școlare vor adresa cerere 

scrisă  directorului/directorului adjunct, cu cel puțin 10 zile înainte, în care se specifică asigurarea 

suplinirea orelor de către alt cadru didactic.  
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ART. 18 

(1) În cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic învoirile se fac pe bază de cerere scrisă, înaintată 

șefului de compartiment cu 2  zile înaintea datei solicitate, cu aprobarea acestuia și a 

directorului/directorului adjunct al unității de învățământ. În caz contrar, neprezentarea este considerată 

absență și sancționată conform reglementărilor în vigoare (excepție fac cazurile deosebite, neprevăzute).  

 

ART. 19 
Se instituie următoarele standarde de comportament pentru elevi în timpul programului şcolar şi în 

afara lui şi următoarele sancţiuni: 

(1) Să frecventeze cu regularitate şcoala, să nu întârzie la orele de curs şi alte activităţi obligatorii, 

să-şi aducă echipamentul adecvat pentru fiecare oră de curs şi să-şi asume răspunderea personală pentru 

comportamentul în şcoală. 

Măsuri: 

 orice întârziere se penalizează cu absenţă nemotivată şi rămânerea în clasă a elevului; 

 după fiecare grupă  de 10 absenţe nemotivate, situaţia elevului va fi analizată în Consiliul 

clasei şi se va informa în scris familia că elevul va avea media la purtare scăzută cu câte un 

punct conform Statutului elevului sau pentru 10% absenţe din numărul de ore pe semestru la 

consiliere – liceu.  

 

(2) Să respecte autoritatea adulţilor (profesori, personal administrativ şi de îngrijire) şi să nu aducă 

jigniri verbale sau în scris; 

Măsuri: 

 sancţionarea conform articolul 16 din Statutul Elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la 

purtare cu până la 4 puncte. 

 

(3) Să respecte regulile stabilite de fiecare profesor pentru ora sa şi pentru activităţile extraşcolare. 

Măsuri: 

    sancţionarea  conform articolului 16 din Statutul elevului în funcţie de gravitatea faptei. 

(4)  Elevii se vor prezenta la şcoală într-o ţinută decentă şi adecvată şi vor purta elementele de 

identificare stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ după cum urmează: 

 pentru elevii de la nivel liceal si gimnazial ţinuta decentă constă în  pantaloni/blue-jeans de 

culoare închisă,  fără franjuri sau tăieturi, cămaşă /tricou/bluză fără culori stridente si fără 

expunere indecentă, iar  elementele de identificare sunt  specifice. În zilele in care  elevii au 

ore de educație fizică si sport, li se va  permite să rămână in echipamentul sportiv, cu condiția 

să respecte regulile de igienă individuală si colectivă 

 

(5) Elevii vor avea un aspect îngrijit şi decent şi în ceea ce priveşte părul şi barba la băieţi, şi părul 

şi machiajul la fete.  

Sunt interzise accesoriile sau însemnele care au legătură cu anumite organizaţii sau grupări interzise 

de lege.  

Măsuri: 

 la fiecare trei nerespectări a  ţinutei  specificate mai sus, elevul va fi sancţionat conform 

Statutului elevului, începând cu observația individuală. 

  

(6) Să arate grijă şi respect faţă de şcoală, păstrând curăţenia în sălile de clasă, pe coridoare, curtea 

şcolii şi să folosească grupurile sanitare în mod civilizat, respectându-se destinaţia acestora. 

Măsuri: 
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 să restabilească curăţenia şi ordinea şi dacă este cazul să suporte toate cheltuielile necesare 

reparaţiilor sau înlocuirii lucrurilor deteriorate, iar pentru nerespectarea destinaţiei grupurilor 

sanitare 

 sancționare conform Statutului elevului cu mustrare scrisa, însoțită de scăderea notei la purtare 

cu până la  2 puncte, în funcție de gravitatea faptei 

 

(7) Să păstreze intact mobilierul din clasă, sălile şi terenurile de sport, instalaţiile sanitare, etc. 

Măsuri: 

 înlocuirea tuturor obiectelor şi instalaţiilor deteriorate, de către elevul care a produs paguba si  

sancționare conform Statutului elevului cu mustrare scrisa, însoțită de scăderea notei la purtare 

cu până la  4  puncte, în funcție de gravitatea faptei 

 

(8) Să nu se implice în acte de  de „vandalism” asupra bazei materiale a şcolii  

Măsuri: 

 sancționare conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte.  

 

(9) Să nu folosească limbaj vulgar, să se implice în acte care umilesc şi jignesc colegii de şcoală şi 

personalul şcolii sau sa-si facă dreptate singuri ;  

Măsuri: 

 sancționare conform Statutului elevului cu mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare 

cu până la  4 puncte, în funcție de gravitatea faptei 

 

(10) Să nu se implice în acte de violenţă mai puţin grave (fără vătămare corporală) 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu observaţie individuală; 

 

(11) Să nu se implice în acte de violenţă de tip „bandă” sau „gaşcă” pentru pedepsirea altor elevi, 

acte de violenţă, vătămare corporală sau acte care atestă abuzuri de natură sexuală.  

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă  şi scăderea mediei la purtare cu 4 

puncte; 

 

(12) Să nu părăsească ora de curs sau curtea liceului în timpul pauzelor, fără aprobarea dirigintelui 

sau directorului, sau sa lipsească de la ore fără să părăsească curtea şcolii.  

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului pentru fiecare abatere începând cu observația 

individuală. 

 

(13) Să nu posede sau să folosească cuţite, lanţuri, beţe, spray-uri paralizante sau alte materiale care 

pun în pericol securitatea elevilor, personalului şcolii şi a instituţiei . 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte;  

 

(14) Să nu introducă şi să consume în şcoală şi în apropierea şcolii băuturi alcoolice, ţigări, țigări 

electronice, droguri, cafea, coca-cola şi alte produse care conţin cofeină. 

Măsuri: 
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 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu  4 

puncte, pentru introducere sau consum de alcool sau ţigări,  iar pentru introducere sau consum de 

droguri sancţionare cu mutarea la o clasă paralelă, scăderea notei la purtare sub limita 

promovabilităţii anuale pentru învăţământul obligatoriu  şi exmatriculare cu drept de reînscriere 

în altă unitate de învăţământ  pentru clasele XI – XII. 

 

(15) Să nu aducă în şcoală biciclete, patine cu rotile, casetofoane de orice tip, radiouri, căşti pentru 

telefon sau alte aparate,  jocuri electronice, table, câini, pisici, reviste porno, aparate de fotografiat, 

chibrituri, brichete,  alte materiale inflamabile, jocuri de noroc. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţia individuală. 

 

(16) Să nu fure obiecte, bani etc. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observația individuală şi recuperarea 

pagubelor. 

 

(17) Să nu ţină telefonul mobil deschis în timpul orelor de curs sau să  se joace cu el în timpul 

pauzelor (acesta va sta deschis în pauză, dar în buzunar). 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţia individuală.  

 nerespectarea în mod repetat a standardului de comportament de la art 34. va fi sancționat 

conform Statutului elevului, cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 2 puncte 

 

(18) Să nu înregistreze audio sau video, să nu fotografieze cu orice tip de aparat/telefon, elevi sau 

profesori atât în timpul lecţiilor cât şi în afara lor (fotografiile, înregistrările audio sau video sunt aprobate 

de conducerea şcolii). 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte; 

 

(19) Să nu se mute din bănci fără acordul cadrului didactic sau al dirigintelui. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţie individuală. 

 

(20) Să nu participe la activităţi extraşcolare în numele unităţii şcolare fără acordul reprezentanţilor 

legali ai acesteia. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului în funcţie de gravitatea faptei. 

 

(21) Să nu distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc. sau să 

facă completări sau corecturi în acestea. 

Măsuri : 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă  şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte; 
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(22) Să nu aducă şi să difuzeze  în unitatea de învăţământ  materiale care prin conţinutul lor 

atentează la independenţa, securitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa, 

sau să facă parte din organizaţii interzise de lege sau să lanseze pe internet imagini obscene.  

Măsuri : 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte; 

 

(23) Să nu organizeze sau să participe în şcoală sau în apropierea şcolii la acţiuni de protest 

individuale sau colective  care afectează desfăşurarea  activităţii  de învăţământ, frecvenţa la cursuri a 

elevilor sau pun în pericol propria sănătate. 

Măsuri : 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare  cu până la  

4  puncte, în funcție de gravitatea faptei  

 

(24) Să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ sau să  perturbe procesul de învăţământ .  

Măsuri : 

 sancţionarea conform Statutului elevului mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu până la  2 

puncte, în funcție de gravitatea faptei  

 

(25) Să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetru 

unităţii de învăţământ . 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte; 

 

(26) Să aibă asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 

cunoştinţă în legătura cu situaţia şcolară.   

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţia individuală. 

 

(27) Să nu se joace cu bulgări de zăpadă  fără a fi supravegheaţi de un cadru didactic  şi să se 

stropească cu apă în incinta şcolii. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţia individuală. 

 

(28) Să nu-şi dea întâlnire  la şcoală sau în faţa şcolii cu persoane străine de şcoală în afară de 

părinţi. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observația individuală. 

 

(29) Elevii vor avea un comportament şi atitudini  civilizate în afara şcolii. 

Măsuri:  

 sancţionarea conform Statutului elevului în funcţie de gravitatea faptelor. 

 

(30) Să nu alerge pe holuri, scări şi în clasă. 

Măsuri: 

 sancţionarea conform Statutului elevului începând cu observaţie individuală. 
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(31) Să nu facă publicitate prin afişe, fluturaşi, etc. pentru orice activitate sau produse care nu au 

legătură cu şcoala, să comercializeze diverse produse,  să prejudicieze imaginea şcolii sau să lipească 

orice fel de afiş sau anunţ în alt loc decât la avizierul din curtea şcolii, după ce a primit aprobare.  

Măsuri: 

  Sancţionarea conform Statutului elevului în funcţie de gravitatea faptelor . 

 

(32) Să nu absenteze în grup organizat. 

Măsuri:  

  sancţionarea cu mustrarea scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct a tuturor celor 

implicaţi, conform Statutului elevului. 

 

(33) Să nu lanseze pe Internet fotografii sau videoclipuri cu caracter obscen sau alte imagini care 

prejudiciază imaginea şcolii.  

Măsuri:  

  sancţionarea conform Statutului elevului, cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte. 

 

(34) Să nu pornească soneria şcolii atunci când nu sunt solicitați de un cadru didactic. 

Măsuri:  

 sancţionarea  conform Statutului elevului, cu observaţie individuală.   

 

ART. 19 
 

 Dacă  elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menționată la articolul 16, aliniatul (4), lit a-e) din 

Statul elevului, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de 

școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 

asociată sancțiunii, poate fi anulată. Anularea, se aprobă de către entitatea care a aplicat sancțiunea. 

  

ART. 20 

Toate sancțiunile acordate elevilor vor fi aduse la cunoștință elevilor, părinților/tutore legal, 

propuse/ aprobate/validate  de Consiliul clasei/Consiliul Profesoral conform legislație în vigoare. 

 

PREMII 

ART. 21 

Elevii beneficiază de recompensele prevăzute la articolul 13 din Statutul elevului. 

 

ART. 22 

Acordarea de premii elevilor la sfârşitul anului şcolar se face în ordinea mediilor generale anuale 

ale elevilor după cum urmează: 

(1) la ciclul primar se acordă diplome pe discipline de învăţământ; 

(2) la ciclul gimnazial şi liceu: 

a) premiul I se acordă elevilor care obţin medii în intervalul a 5 sutimi începând cu media cea 

mai mare, dar nu mai mică de 9,00 şi media 10 la purtare, fără sancțiuni; 

b) premiul al II-lea se acordă elevilor care obţin medii în următorul interval de 5 sutimi  

începând cu media următoare, dar nu mai mică de 9.00 şi media 10 la purtare, fără 

sancțiuni; 
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c) premiul al III-lea se acordă elevilor care obţin medii în următorul interval de 5 sutimi şi 

media la purtare 10, dar nu mai mică de 9.00, fără sancțiuni; 

d) menţiune se acordă elevilor care obţin în următorul interval de 10 sutimi, dar nu mai mică 

de 9.00 şi media 10 la purtare, fără sancțiuni; 

  ART. 23 

 Pentru rezultatele deosebite la diferite activităţi şi media 10 la purtare se pot acorda diplome, 

conform Statutului elevului. 

 

V. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 

ART. 24 

Activitatea educativă din școală este reglementată de art. 106-111  din R.O.F.U.I.P. 

ART. 25 

Pentru participarea la olimpiadele școlare elevii pot  fi învoiți de la orele de curs pentru realizarea 

de   pregătire suplimentară pentru performanță,  pe baza cererii părinților, doar dacă nu  afectează 

procesul instructiv-educativ, și cu recuperarea progresivă a  materiei. Pentru etapa județeană perioada este 

de maxim o săptămână, iar pentru etapa națională maxim două săptămâni. 

 

 

ASISTENȚA MEDICALĂ 

ART. 26 
Asistenţa medicală este asigurată pe parcursul întregii zile de la ora 8

00
 până la ora 19

00
 și este 

asigurată conform procedurii specifice. 

 

ART. 27 
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în şedinţa Consiliului de administraţie. 

 

ART. 28 
Toate dispoziţiile şi instrucţiunile vechiului Regulament intern  îşi încetează aplicabilitatea. 

 

ART. 29 
(1)Regulamentul intern al Liceului de Arte va fi depus la biblioteca școlii și toți angajații au 

obligația să-l studieze cel puțin anual.  

(2)Prevederile prezentului regulament vor fi cunoscute şi respectate cu stricteţe de întregul 

colectiv şcolar: cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic şi de toate colectivele de elevi. 

 

D I R E C T O R 

Prof. Petre George Cătălin 


