CAPITOLUL III
ABATERI DISCIPLINARE ALE ELEVILOR
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Ţinuta indecentă (vestimentaţie, machiaj, podoaba capilară ...) - la prima
abatere.
Ţinuta indecentă (vestimentaţie, machiaj, podoaba capilară ...) - la a II-a
abatere.
Neefectuarea corespunzătoare a serviciului pe şcoală.
Staţionarea fără motive în curtea şcolii sau pe coridor după ce se sună de
intrare la orele de curs.
Deplasarea necorespunzătoare2 sau blocarea accesului prin staţionare pe toată
lăţimea holului.
Alergarea pe hol fără situaţii de urgenţă.
Trecerea prin faţa cancelariei pentru a scurta drumul
Deranjarea cadrelor didactice la cancelarie, pe timpul pauzei pentru a se învoi
(exceptând situaţiile de urgenţă).
Utilizarea telefonului mobil sau a altor mijloace electronice în timpil orelor de
curs fără aprobarea cadrului didactic.
Ţipat (fără situaţie de pericol reală), producerea de zgomote deranjante.
Comportamentul inadecvat faţă de colegi (glume proaste...) fără încuvinţarea
acestora.
Udatul cu apă, lovirile cu zăpadă în curtea şcolii neacceptate de cel care le
primeşte.
Folosirea apei şi a zăpezii în scop distractiv în interiorul şcolii.
Aruncarea hârtiilor sau producerea mizeriei în şcoală sau în curtea şcolii.
Scrierea sau mâzgălirea pereţilor.
Ruperea sau mâzgălirea de afişe, planşe, aunţuri, etc.
Intervenţia la camerele de luat vederi sau alte echipamente fără acordul
didactice
Lovirea mobilierului, uşilor, etc. fără deteriorarea acestora.
Intrarea băieţilor în toaleta fetelor şi invers.
Atingerea fizică a elevilor fără încuviinţarea acestora.

Sancţiuni/Număr de ,,norme”1
(număr de puncte scăzute la
purtare)
Atenţionare verbală
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Deranjarea orelor de curs (lovituri în uşă, diferite zgomote deranjante, etc.).
Comportament neelegant, adresat cadrelor didactice sau personalului
nedidactic (fără înjurături şi cuvinte obscene)3.
Înregistrarea audio/video fără încuviinţarea cadrului didactic.
Aducerea de prejudicii imaginii şcolii printr-un comportament neadecvat, în
afara şcolii (spectacole, pe stradă, în mijloacele de transport, etc.).
Frecventarea barurilor, cluburilor, restaurantelor în timpul orelor de curs (chiar
şi atunci când elevul are scutire medicală).
Conflicte verbale violente între elevi (jigniri referitoare la aspecte corporale,
injurături, limbaj obscen, etc.)4.
Scuipat în şcoală sau în curtea şcolii.

2
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Fumatul în şcoală, în curtea şcolii şi la o distanţă mai mică de 50 de metrii de
şcoală.
Consumul/deţinerea de alcool în incinta şcolii.
Jigniri, ironii adresate celui care execută norma.
Neefectuarea ,,NORMEI” în săptămâna stabilită.
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4
Execută şi el aceeaşi normă
Dublarea ,,NORMEI” - se
execută în săptămâna următoare
(a doua săptamână).

Norma = 3 ore de activitate în folosul şcolii la elevii de liceu; 2 ore la elevii de gimnaziu; o oră la elevii din ciclul
primar
2
Deplasarea pe hol se face pe partea dreaptă a sensului de mers.
3
Se aplică numai atunci când personalul didactic sau nedidactic nu jigneşte elevul.
4
În cazul în care doi sau mai mulţi elevi sunt în această abatere, norma se aplică pentru toţi fără să conteze: ,, El a
început primul ...”

Articolul

Abateri disciplinare ale elevilor

32.

Neefectuarea ,,NORMEI” duble (reprogramare).

33.

Neefectuarea ,,NORMEI” triple (reprogramare).

34.

Refuzul elevului de a se lăsa identificat sau fuga de la locul faptei (la abaterile
la în care se aplică ,,NORME”).

35.

Săvârşirea abaterilor disciplinare din acest regulament în incinta altor şcoli.

36.
37.

Violenţe fizice fără vătămare corporală.
Agresarea verbală gravă a persoanelor din afara şcolii (înjurături, jigniri
referitoare la aspecte fizice, cuvinte obscene, etc.).
Repetarea agresivităţii verbale grave de la punctul 35, faţă de aceeaşi
persoană.

38.

39.

Lovirea mobilierului, uşilor, etc. cu deteriorarea acestora (chiar dacă
deteriorarea este minoră sau obiectul mai conţine şi alte deteriorări anterioare).

40.

Refuzul de a cumpăra un obiect nou la sancţiunea de la punctul 37.

41.

Postarea pe orice fel de medii de comunicare a unor materiale vulgare,
violente sau alte înregistrări care aduc prejudicii de imagine şcolii.

42.

Jigniri grave adresate cadrelor didactice, personalului nedidactic sau auxiliar
(înjurături, cuvinte obscene, jigniri referitoare la aspecte corporale, etc.).

43.

Folosirea în şcoală a substanţelor interzise (spray-uri lacrimogene, paralizante,
etc.).

44.

Violenţe fizice cu vătămare corporală.

45.

Obţinerea de foloase băneşti, materiale sau de altă natură sub ameninţare (taxe
de protecţie, tâlhărie, etc.).

46.

Ameninţare de orice fel.

47.

Consumul/comercializarea de droguri de orice fel în şcoală sau în afara şcolii.

5

Sancţiuni/Număr de ,,norme”5
(număr de puncte scăzute la
purtare)
Triplarea ,,NORMEI” - se
execută în săptămâna următoare
(a treia săptamână)
Scăderea notei la purtare cu
numărul de norme iniţial6.
Dublarea ,,NORMEI”.
(Dublarea scăderii mediei la
purtare).
Se aplică aceleaşi sancţiuni (ca
şi când abaterile ar fi făcute în
şcoala noastră).
4 Norme7.
Scăderea mediei la purtare sub 7
(exclus 7).
Scăderea mediei la purtare sub 4
(exclus 4) la care se adaugă
mutarea
disciplinară
sau
exmatricularea.
Cumpărarea unui obiect nou şi
punerea în posesia elevului, a
obiectului deteriorat.
Scăderea mediei la purtare sub 5
plus exmatricularea sau mutarea
disciplinară.
Scăderea mediei la purtare sub 5
(exclus 5) plus exmatricularea
sau mutarea disciplinară.
Scăderea mediei la purtare sub
6(exclus 6) plus exmatricularea
sau mutarea disciplinară.
Scăderea mediei la purtare sub 6
(exclus 6) plus exmatricularea
sau mutarea disciplinară.
Solicitarea poliţiei.
Scăderea mediei la purtare sub 5
(exclus 5) plus exmatricularea
sau
mutarea
disciplinară.
Solicitarea poliţiei.
Scăderea mediei la purtare sub 5
(exclus 5) plus exmatricularea
sau
mutarea
disciplinară.
Solicitarea poliţiei.
Scăderea mediei la purtare sub 5
(exclus 5) plus exmatricularea
sau
mutarea
disciplinară.
Solicitarea poliţiei.
Scăderea mediei la purtare sub 5
(exclus 5) plus exmatricularea
sau mutarea disciplinară.
Solicitarea poliţiei şi a organelor
abilitate.

Norma = 3 ore de activitate în folosul şcolii la elevii de liceu; 2 ore la elevii de gimnaziu; o oră la elevii din ciclul
primar
6
Exemplu: a avut de executat două norme, i se scade media la purtare la 8.
7
Cadrul didactic constatator împreună cu dirigintele, responsabilul cu disciplina în şcoală şi cei doi directori pot
vota pentru scăderea directă a mediei la purtare la 6, fără executarea celor 4 NORME. se ţine cont şi de părerea
celui agresat. În cazul în care nu se poate stabili vinovăţia unui (unora) dintre elevi, toţi cei implicaţi vor executa 4
NORME.

