REGULAMENTUL INTERN
AL COLEGIULUI NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAŞI (aprobat în C.A./22.09.2015)
- EXTRAS –
2.2. Drepturile elevilor
Art. 74. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 118-136
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014.
Art. 75. Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială şi baza
sportivă pentru pregătire suplimentară şi acţiuni în timpul liber.
Art. 76. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază gratuit de
asistenţă psihopedagogică, prin cabinetul de consiliere şi de
asistenţă medicală, prin cabinetele medicale din şcoală.
Art. 77. Elevii au dreptul să propună şi să opteze C.D.Ş. OPŢIONAL, ţinând cont de resursele şcolii.
Art. 78. Elevii au dreptul să-şi depună candidatura şi să fie aleşi
în Consiliul elevilor şi în Consiliul de administraţie al colegiului.
Art. 79. Elevii au dreptul să se înscrie, să activeze şi să facă parte
din structurile organizatorice ale Asociaţiei ELPAR.
Art. 80. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi
extracurriculare organizate de şcoală, cu respectarea prevederilor
Regulamentului Intern.
Art. 81. Elevii au dreptul să facă parte din colectivele
redacţionale ale revistelor şcolii şi ale staţiei radio. Programul şi
conţinutul acestor activităţi vor fi avizate de coordonatorul
activităţilor educative şi trebuie să respecte Regulamentul Intern.

Art. 82. Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit,
Comisia de burse va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie
condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, până la
începerea anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la
eventuala Hotărâre de Guvern care reglementează acest lucru.
Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune
cerere însoţită de actele corespunzătoare la secretariat (unde vor fi
înregistrate individual) în termen de 2 săptămâni de la afişarea
condiţiilor de bursă. Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de
diriginte.
Art. 83. Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta
propuneri de bursă la I.S.J. în termen de 2 săptămâni. Cererile
nedepuse în termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi
luate în considerare de Comisia de burse.
Art. 84. Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare/comitet
părinţi, criteriile şi modalităţile vor fi stabilite de organismul care
acordă premierea, la recomandarea Consiliului de administraţie.
(1) Se acordă premii la recomandarea cadrelor didactice,
a Consiliului profesoral.
(2) Pentru medii egale se acordă acelaşi premiu.

2.4. Obligațiile elevilor
Art. 88. Elevii au obligaţia să respecte prevederile art. 137–142 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014, însoţite de următoarele precizări:
- respectarea programului şcolii; orarul şcolii este 8,00 – 18,00;
- pe toată perioada cursurilor este interzisă părăsirea clădirii şi a curţii şcolii;
- intrarea în şcoală pentru elevii care învaţă dimineaţa se face în intervalul orar 7,30 - 8,00; după această oră, elevii
întârziaţi au posibilitatea de a intra în şcoală numai între 8,50 – 9,00;
- elevii care învaţă după-amiaza intră în şcoală în intervalul orar 12,00 – 12,10;
- la sfârşitul orelor (14,00, respectiv 18,00), elevii vor lăsa în ordine şi curăţenie în sala de clasă.
Pe teritoriul colegiului, precum şi la anumite activităţi extracurriculare precizate, elevii vor purta obligatoriu ţinuta școlii:
- sacou/pulover/tricou polo bleumarin cu însemnele şcolii; cămaşă/bluză albă, fără imprimeuri; pantaloni lungi/fustă de
culoare neagră/bleumarin (cu talie normală, croială clasică şi fără accesorii); element de siguranţă şi identificare: ECUSON
 La toate activităţile extraşcolare desfăşurate de şcoală, elevii
 Este interzisă, de asemenea, purtarea unor obiecte
au obligaţia să aibă o ţinută vestimentară decentă şi îngrijită,
vestimentare care conţin mesaje sataniste, erotice, antisociale
conform cerinţelor organizatorilor.
etc. Sunt interzise machiajele excesive, vopsirea părului în
 Elevilor le este interzis comportamentul indecent, fumatul,
culori stridente, precum şi purtarea unor bijuterii inadecvate
consumul de băuturi alcoolice şi droguri în incinta colegiului
instituţiei.
şi în afara lui; elevii care nu respectă această decizie vor fi
 Jocurile de cărți, respectiv cele de noroc sunt cu
sancţionaţi conform Regulamentului de organizare şi
desăvârșire interzise.
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 Elevii nu vor avea acces pe holul cancelariei fără a fi
 Elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect
solicitaţi de profesor; elevii vor respecta programul de lucru
(salutul din poziţia în picioare, acordarea priorităţii de trecere
al secretariatului; elevii vor depune scutirile de educaţie
etc.) profesorilor, personalului şcolii, elevilor mai mari.
fizică în prima săptămână de şcoală.
 Elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev
 Este interzisă orice manifestare care deranjează desfăşurarea
vizat şi de a-l prezenta la cererea profesorilor. De asemenea,
orelor (casetofoane, telefoane mobile deschise, convorbiri
au obligaţia de a purta ecusonul la loc vizibil; accesul zilnic
telefonice, filmări fără acordul cadrelor didactice etc.).
la cursuri se va face pe baza carnetului de note vizat sau a
 Elevilor nu le este permis accesul cu autoturismul în curtea
legitimaţiei-ecuson eliberată de școală.
liceului.
 Elevii nu au voie sa părăsească în timpul programului curtea
 Actele de violenţă, ameninţările şi hărţuielile vor fi
şcolii fără învoire din partea profesorului diriginte, avizată de
sancţionate cu exmatricularea.
directorul colegiului.
 Se vor sancţiona: violenţa verbală, adresarea de mesaje
 Elevii claselor primare vor pleca de la şcoală numai însoţiţi
agresive sau obscene direct sau prin intermediul telefonului
de un părinte sau de un împuternicit al acestuia, fiind
mobil/computerului, prin scăderea notei la purtare sau
interzisă circulaţia elevilor din clasele I – IV de la şcoală şi
exmatriculare – în funcţie de gravitatea faptei.
înspre şcoală neînsoţiţi, conform Legii privind protecţia şi
 Şcoala nu asigură securitatea telefoanelor mobile sau a altor
promovarea dreptului copilului.
obiecte personale ale elevilor decât în cazul în care acestea au
 Elevii vor avea o ţinută decentă (fără bluze prea decoltate
fost predate unor salariaţi ai instituției spre păstrare.
sau transparente/bustiere, cu fuste de o lungime decenta, nu
vor purta pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi).
Vor fi, de asemenea, sancţionate: distrugerea de mobilier şcolar, distrugerea sau furtul oricăror dispozitive şi materiale aflate în
dotarea laboratoarelor şcolare, modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresă a profesorilor, virusarea calculatoarelor
prin introducerea de memorii externe proprii sau prin navigare pe Internet fără acordul profesorului, accesarea de pe calculatoarele şcolii
a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen ori care promovează violenţa, fumatul, consumul de droguri, alcool etc.

