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STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI  

Anexa a Regulamentului  de ordine interioară al Colegiului 

 

Elevii Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor  de învăţământ preuniversitar al 

Regulamentului  de ordine interioară  şi al Codului etic al elevilor sunt obligaţi : 

1. Să aibă o comportare civilizată atât în interiorul colegiului, cât si în afara 

acestuia. 

Sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptei: 

-  Observaţie 

-  Avertisment în faţa clasei/Consiliul clasei 

-  Mustrarea scrisă  

-  Eliminarea de la  cursuri pe o perioadă de 3-5 zile. 

2. Să aibă o ţinută vestimentară decentă. 

Sancţiuni, în funcţie de repetarea abaterii: 

-  Observaţie  

-  Avertisment 

-  Invitarea părinţilor la scoală pentru a-l observa direct 

-  Mustrarea scrisă . 

3. Să frecventeze zilnic toate orele si să nu intre în clasă după profesor. 

Sancţiuni: 

-  La 5 întârziere, avertizarea elevilor 

-  La 10 întârzieri, dirigintele anunţă părinţii 

-  La 10 absenţe nemotivate, dirigintele anunţă părinţii şi se scade un punct la purtare 

-  La 20 absenţe nemotivate/preaviz de exmatriculare şi se se scad două puncte la 

purtare 

-  La 40 absenţe nemotivate-exmatriculare, cu drept de înscriere la CNBS, se scad 

patru puncte la purtare. 

4. Să nu distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev etc.). 

Sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptei: 

-Observaţie 

-Avertisment 

 



-  Invitarea părinţilor la scoală pentru a se analiza gravitatea faptei 

- Mustrarea scrisă 

- Exmaticulare 

-  Scăderea notei la purtare sub 6 şi sesizarea organelor de cercetare penală. 

5. Să nu deterioreze bunurile din baza materială a colegiului. 

Sancţiuni: 

-  Repararea sau înlocuirea tuturor obiectelor deteriorate 

-  In cazul în care vinovatul nu se descoperă, recuperarea pagubei se face prin 

contribuţia colectivă a elevilor clasei 

-  Muncă în folosul scolii de la 2 la 4 ore - văruit pereţii murdari, vopsit mobilier 

zgâriat etc. 

Pentru recidivă,scăderea notei la purtare cu  1-2 puncte 

6. Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe culoare si în curtea colegiului. 

Sancţiuni: 

- Pentru introducerea şi consumul de seminţe şi pentru aruncarea în incinta claselor, pe 

holuri sau în curtea colegiului a ambalajelor de la produsele folosite – 4 ore de muncă în 

folosul şcolii(acţiuni de igienizare generală) 

-  Pentru recidivă, scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte. 

 

7. Să nu folosească limbaj sau gesturi vulgare în raporturile cu profesorii, 

personalul didactic-auxiliar şi nedidactic sau cu ceilalţi elevi ai colegiului. 

Sancţiuni: 

- Pentru vorbit în oră, observaţie 

- Pentru atitudine ireverenţioasă şi deranjarea desfăşurării normale a orelor de 

curs,avertisment  

- Pentru atitudine necorespunzătoare faţă de  profesori si  personalul didactic-auxiliar 

şi nedidactic, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte, în funcţie de gravitatea abaterii. 

8. Să nu fumeze si să nu consume băuturi alcoolice, produse halucinogene sau 

droguri. 

Sancţiuni: 

- Pentru fumat în incinta colegiului, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte 

-Pentru consumul de băuturi alcoolice în incinta colegiului sau în afara acestuia, 

invitarea părinţilor la scoală pentru a se analiza gravitatea faptei şi scăderea notei la purtare cu 

2-4 puncte 

- Pentru consumul de produse halucinogene sau droguri, anunţarea părinţilor si a 

organelor competente, exmatricularea, după caz fără drept de înscriere la CNBS. 

9. Să nu aducă în incinta colegiului persoane străine  care, prin atitudinea lor, să 

producă dezordine, conflicte sau stricăciuni. 

Sancţiuni: 

-  Observaţie 

- Avertisment 

- Anunţarea în scris a părinţilor 

- Scăderea notei la purtare cu1- 2 puncte. 



10. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. 

Sancţiuni: 

- Confiscarea materialelor 

- Comunicarea în scris părinţilor 

- In caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu1- 2 puncte. 

11. Să  utilizeze cu atenţie manualele şcolare primite cu titlu gratuit(cls. IX-X), 

precum şi  cărţile împrumutate de la bibliotecă. 

Sancţiuni: 

- Observaţii  

- Avertisment 

- Mustrarea scrisă 

- Pentru pierderea sau refuzul de a preda manualul primit cu titlu gratuit, plata preţului 

integral a manualelor în cauză 

- Pentru pierderea cărţilor de la bibliotecă, sau deteriorarea gravă a acestora, plata 

preţului, multiplicat de 3 ori. 

12. Să poarte asupra lor carnetul de elev si să-l prezinte profesorilor pentru 

consemnarea notelor, calificativelor, precum si părinţilor pentru informare şi luare la 

cunoştinţă 

Sancţiuni: 

- Neprezentarea carnetului,observaţie/avertisment 

- Pentru recidivă, mustrare scrisă 

- Modificări în carnet - 2 puncte scăzute la purtare 

13.Să nu folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs. 

-Confiscarea telefonului şi predarea lui părintelui/tutorelui – la a treia abatere 

- In caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu1- 2 puncte. 

14.Să nu părăsească incinta şcolii fără acordul dirigintelui/profesorul de serviciu. 

-Observaţie 

-Avertisment 

-Mustrare scrisă 

-În caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte. 

15.Să aibă acces în şcoală pe bază de legitimaţie. 

-Observaţie  

- Avertisment 

-Mustrare scrisă 

- In caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu1- 2 puncte. 

16. Să cunoască si să respecte regulile de circulaţie si cele cu privire la apărarea 

sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor, 

cele de protecţie civilă si de protecţia mediului. 

Notă.  

-Se va insiste pe acţiuni de prevenire a sancţiunii  

-Sancţiunile se vor  da în mod gradat cu informarea părinţilor de fiecare dată  

-După fiecare sancţiune, la orele de dirigenţie/consiliul clasei, se vor acorda 

acţiuni de sprijin. 

 

Standardele de comportament pentru elevi sunt orientative pentru  

diriginte/consiliul clasei 

 

Director ,  

Prof. Amza Eufosina 


