EXTRAS DIN REGULAMENT PENTRU ORELE DE CONSILIERE
Elevii
Drepturile elevilor
Art. 80. – Elevii din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” beneficiază de drepturile și recompensele prevăzute în Capitolul
al II-lea din Statului Elevului.
Îndatoririle/Obligaţiile elevilor
Art. 82. – Elevii vor respecta obligațiile și interdicțiile prezentate în Capitolul al III-lea din Statutul Elevului și în art.101102 din Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic”Nicolae Bălcescu” (ROF-LTNB), cât și cele
enumerate în prezentul regulament.
Art. 101. din ROF-LTNB — (4) Elevii din Liceul Teoretic”Nicolae Bălcescu” au următoarele
îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de
a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
d) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
e) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor
conexe acestuia, în condiţiile legii;
f) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa
elevilor şi a cadrelor didactice.
g) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
h) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
i) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de
învăţământ preuniversitar;
j) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia
de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
k) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor
obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în
legătură cu situaţia şcolară;
l) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
m) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii
de învăţământ;
n) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale
acestora;
o) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un
limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
p) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale
ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor,
normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;
q) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în
cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
(5) Elevilor din Liceul Teoretic”Nicolae Bălcescu” le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev
şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa,
intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice
şi să participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse
pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau
altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii
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de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a
celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta
unităţilor de învăţământ;
g) 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, numai cu acordul
cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj
şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar fără avizul profesorului de
serviciu sau a profesorului pentru învățământul primar /profesorului diriginte, cu excepţia elevilor majori şi a
situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;
(n) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție 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;
(o) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și / sau a personalului
Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu”.
p) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
q) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;
r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea,
aleile de acces, sala de sport);
s) să circule pe scara profesorilor;
t) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
Extras din GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în
perioada pandemiei COVID-19
Organizarea sălilor de clasă
• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
Mesaje importante:
• Spălaţi-vă des pe mâini!
• Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
• Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţil!
• Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
• Nu vă strângeţi în braţe!
• Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
• Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!
a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
• înainte de pauza/pauzele de masă;
• înainte şi după utilizarea toaletei;
• după tuse sau strănut;
• ori de câte ori este necesar.
b) Purtarea măştii de protecţie
• Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în
sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi
în exterior);
•Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.
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