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Capitolul I Scurt istoric al Colegiului Național ”Sfântul Sava”
Școala în care învățați voi astăzi, iubiți elevi ai Colegiului Național
”Sfântul Sava”, are un trecut frământat și glorios de peste trei sute deani (1683).
Colegiul nostru reprezintă cel mai vechi așezământ de cultură din țările
române, care mai dăinuiește și azi, trecutul său se confundă cu istoria culturii
vechi și a învățământului românesc. Istoria modernă a României a fost făurită
între zidurile acestui secular colegiu.
Cunoscând azi trecutul, veți simți și mai bine mândria de a urma
cursurile Colegiului Național ”Sfântul Sava”, după atâtea generații care v-au
precedat , și după atâția înaintași iluștrii care s-au pregătit ca si voi pe băncile
acestei școli iar apoi , cum trebuie să fiți și voi la rândul vostru, au fost oameni de seamă, cărturari
și luminați patrioți.
Iată câteva spicuiri din istoricul Colegiului Național ”Sfântul Sava”
Academia Domnească (1683-1818)
Acum mai bine de 325 ani s-a întemeiat, în București, în chiliile
Mănăstirii ”Sfântul Sava” pe locul unde astăzi este piața din fața
Universității, cea dintâi școală înaltă din Țara Românească. Ctitorul ei a fost
Stolnicul Constantin Cantacuzino, învățatul boier care studiase în Italia și
care voia să facă și la noi o școală cu filosofie, retorică, limbă greacă și
latină, studii teologice, în felul academiilor dinApus.
Cu sprijinul domnitorului Șerban Cantacuzino, apoi cu al lui
Constantin Brâncoveanu, această școală domnească s-a dezvoltat frumos,
devenind un adevărat reper cultural al S-E Europei, în secolul al XVIII-lea.
La începutul secolului al XIX-lea școala număra peste 320 de elevi. Aveau
aici profesori de o mare ținută intelectuală, atât străini cât și ardeleni.
Școala Națională (1818-1948)
Duhul cel nou de la începutul secolului al XIX-lea a făcut ca școala grecească să fie repede
părăsită de școlari, de îndată ce luminatul și patriotul dascăl Gheorghe Lazăr, deschide în 1818,
școala națională de la ”Sfântul Sava”. Lazăr a trebuit să lupte cu influența grecească și să
dovedească putința învățăturii tuturor științelor în limba română. Lazăr a fost și primul director al
școlii naționale. Lui i-au urmat elevii săi cei mai străluciți: Ion Heliade Rădulescu, Eufrosin Poteca
apoi Petrache Poenaru.
În 1858 se instituie examenul de bacalaureat, ca
examen de maturitate care dădea posibilitatea absolvenților
să urmeze studii superioare în străinătate.
După 1866, absolvenții de la ”Sfântul Sava” vor pune
bazele Societății Academice(Academia Română), apoi a
Bibliotecii Naționale, iar Tipografia Colegiului devine în
1863 Imprimeria Statului.Teatrul Național, Pinacoteca
Statului au pornit tot de la Sfântul Sava.
Au trecut pe băncile Colegiului personalitățile cele
mai de seamă ale culturii și vieții noastre publice: Alexandru
Odobescu, Theodor Aman, C.A. Rosetti, Nicolae Bălcescu, Spiru Haret, Pompiliu Eliade, Ion
I.C.Brătianu, Vintilă Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Paulescu, Constantin Prezan,
C.I.NottaraMajestatea Sa Regele Mihai I etc.
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Ca semn de înaltă prețuire, M.S. Regele Carol I a hotărât ca principele moștenitor Alteța
Sa Regală Mihai să urmeze cursurile acestui distins Colegiu.
Prin munca voastră, prin năzuința către cele mai bune, prin credința de fiecare zi, cinstiți
gloriosul trecut al Colegiului Național ”Sfântul Sava” și pregătiți-i prin fiecare dintre voi o glorie
și mai mare, spre folosul și mândria națiunii române.

Capitolul II - DISPOZIŢII GENERALE şi PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
Art. 1 Regulamentul de Organizare și funcționare al Colegiului Național „Sfântul Sava” (numit
în continuare regulament sau ROF- CNSS ) este întocmit conform prevederilor Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (numit în continuare
ROFUIP), nesubstituindu-i-seacestora.
Art. 2 Regulamentul conţine reglementări privind organizarea şi funcţionarea Colegiului
Naţional „Sfântul Sava”.
Art. 3 (1) ROF- CNSS poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte
ori este cazul la propunerile Comisiei speciale de actualizare a ROF- CNSS pe baza unor propuneri
scrise şi înregistrate la secretariatul liceului până în ultima zi de cursuri a fiecărui an precum şi la
propunerea membrilor Consiliului de administraţie şi membrilor Consiliului profesoral, fiind
supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în ROFUIP şi aduse la cunoştinţa întregului
personal şi a elevilor în termen de cel mult 45 de zile de la începutul anului şcolar.
Art. 4 Odată avizate, aprobate şi aduse la cunoştinţa conform Art.3, alin (1), prevederile
prezentului regulament devin obligatorii și se aplică întregului personal inclusiv personalului
angajat temporar, persoanelor detaşate în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi
îndrumătorilor acestora, personalului angajat pentru prestarea de servicii liceului precum și pentru
toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cuCNSS.
Art. 5 Fiecare profesor diriginte va aduce la cunoştinţa elevilor şi părinţilor/tutorilor
/susţinătorilor legali prevederile ROFUIP şi ROF- CNSS, beneficiarii direcţi şi indirecţi
asumându-şi prin semnătură luarea la cunoştinţă a acestora. Prelucrarea prezentului regulament
cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii, iar
pentru personalul de pază, de către administrator.
Art. 6 (1) Necunoaşterea prevederilor ROFUIP şi a ROF- CNSS nu absolvă personalul
liceului, elevii şi părinţii/tutorii/susţinătorii legali ai acestora de consecinţele încălcării lor.
(2) Nerespectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare constituie abatere şi se
sancţionează conform prevederilorlegale.
(3) Câte un exemplar al prezentului regulament va fi pus la dispoziția celor interesați
pentru a putea fi consultat în cancelaria profesorilor, la biblioteca CNSS și în compartimentul
secretariat.
Art. 7 Conducerea CNSS îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând
participarea părinţilor la viaţa unităţii de învăţământ, respectând dreptul la opinie al elevului şi
asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a
acestora.
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Art. 8 În incinta CNSS sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice
formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în
pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a
personalului din unitate, CNSS organizându-se şi funcţionând independent de orice ingerinţe
politice sau religioase.
Art. 9 (1) În Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, procesul instructiv-educativ are în vedere,
prioritar, activitatea profesorului la clasă.
(2) Desfășurarea corespunzatoare a procesului instructiv-educativ este asigurată prin
semnarea și respectarea de către părțile implicate – școală, elevi, părinți – a Contractului
educațional încheiat între școală, părinți și elev , valabil pe durata înscrierii elevului la cursurile
Colegiului Naţional „Sfântul Sava, prezentat în anexa 1.
Art. 10 (1) Elevii CNSS se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de
egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
(2) În CNSS se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de
discriminare a elevilor şi a personalului dinunitate.
(3) Conducerea şi personalul din CNSS au obligaţia să respecte dreptul la imagine al
elevilor și tuturor membrilor colectivului care constituie personalulcolegiului.
(4) Elevii şi reprezentanţii lor, beneficiari direcţi şi indirecţi au obligaţia respectedreptul
la imagine al colectivului de salariaţi aiCNSS.
Nicio activitate organizată în CNSS nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(5) Conducerea şi personalul CNSS nu pot face publice date personale ale beneficiarilor
primari ai educaţiei, documente școlare, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor
lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările învigoare.
Art. 11 (1) În CNSS, cursurile sunt organizate în forma de invaţământ cu frecvenţă, în
program de zi.
(2) Clasele din CNSS îşi desfăşoară cursurile într-un singur schimb de la ora 07.30, la
ora 14.20. Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecareoră.
(3) Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la
propunerea directorului şi a Comisiei deorar.
(4) În situaţii speciale şi pentru o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor
poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului. Durata orelor de curs şi a pauzelor poate
fi modificată prin hotărârea consiliului de administraţie al CNSS, cu aprobarea Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti(ISMB).
(5) Orarul liceului se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă de Consiliul de
administraţie înainte de începereacursurilor.
Art. 12 (1) În fiecare an, la data de 5 decembrie, Colegiul Naţional „Sfântul Sava” îşi
serbează aniversarea, data corespunzând cu ziua ocrotitorului instituţiei de învăţământ, Sfântul
Cuvios Sava cel Sfinţit.
(2) În ziua de 5 decembrie, în Colegiul Naţional „Sfântul Sava” nu se susţin cursuri ci se
desfăşoară activităţi festive care constau în întâlniri ale absolvenţilor, serbări, activităţi de
rememorare a istorieiCNSS.
(3) În vederea neafectării procesului instructiv-educativ, profesorii vor asigura recuperarea orelor
înainte de data de 5 decembrie pe baza unui program stabilit de comun acord cuelevii.
Art. 13 (1) În conformitate cu Art. 5 din Legea nr. 35/2007 semnul distinctiv şi ţinuta
festivă a elevilor CNSS sunt insigna şi sacoul bleumarin cu ecuson prezentate în Anexa 2 .
(2) Achiziţionarea sacoului este la latitudineabeneficiarilor.
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(3) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcţiei Generale de

Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi Direcţiei Generale de Jandarmi
a MunicipiuluiBucureşti.
Capitolul III - ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL COLEGIULUI NAȚIONAL
”SFÂNTUL SAVA”
Secţiunea 1 – Dispoziţii generale
Art. 14 (1) Colegiul Naţional „Sfântul Sava ” este o unitate de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică, acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Managementul CNSS este
asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2) CNSS, unitate de învăţământ cu personalitate juridică, este condusă de consiliul de
administraţie, de director şi, după caz, de directoruladjunct.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea CNSS se consultă, după caz, cu
toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ
al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul elevilor, autorităţile administraţiei publice locale/
municipale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în aspecte privind
educația și instruirea elevilor sau sponsorizarea activităţii acestora.
Art. 15 Consultanţa şi asistenţa juridică pentru CNSS se asigură, la cererea directorului,
de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), prin consilierul juridic.
Secţiunea a 2-a – Consiliul de administraţie
Art. 16 (1) Consiliul de administraţie (CA) este organul de conducere al CNSS.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată
prin OMEN 4619 din22.09.2014.
(3) Componenţa CA cuprinde 13 membri astfel 6 cadre didactice, 2 părinţi (reprezentanţi
legali ai elevilor) desemnaţi de Consiliul reprezentativ al părinţilor şi 4 reprezentanţi ai
primarului sectorului 1 şi ai consiliului local al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti și 1 elev
desemnat de Consiliulelevilor.
(4) Directorul CNSS este preşedintele CA conform Art. 4 alin. (c ) din O.M.E.N. nr.
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământpreuniversitar.
Art. 17 (1) La şedinţele CA participă, de drept, reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământul preuniversitar din CNSS, cu statut
de observatori.
(2) Preşedintele CA are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din CNSS la toate
şedinţele consiliului de administraţie. Membrii CA, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu
cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi
documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu
cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat
prin unul din următoarele mijloace: telefon, e-mail sau sub semnătură.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
preşedintele C.A. are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut
deobservator.
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(4) Hotărârile CA sunt aduse la cunoştinţa cadrelor didactice prin afişare în cancelarie.
Secţiunea a 3-a – Directorul
Art. 18 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în
conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile CA al CNSS, cu
prevederile din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 , Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitățile de
învățamânt preuniversitar, precum şi cele din ROFUIP-2016 aprobat prin Ordinul MENCS nr.
5079/2016.
(2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către
cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate
prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale și CercetăriiȘtiințifice.
(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării
suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială se află unitatea de învăţământ.
Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia
prevăzută la alin.(2).
(4) Directorul încheie contract de management educaţional cuISMB.
(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia
de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partidpolitic.
(6) Directorul CNSS poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de
administraţie al ISMB, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al CNSS
sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie
este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele audituluise
analizează în consiliul de administraţie al ISMB. În funcţie de hotărârea consiliului de
administraţie al ISMB, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a
directorului unităţii de învăţământ.
(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din CNSS, conducerea
interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului
şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia
inspectorului şcolar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al ISMB, cu
posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelorsolicitate.
Secţiunea a 4-a – Directorul adjunct
Art. 19 În activitatea sa, directorul este ajutat de directorul adjunct aflat în subordinea sa
directă.
Art. 20 (1) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public,
susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management
educaţional.
(2) Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se face în
conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul EducaţieiNaţionale.
(3) Directorul adjunct al CNSS poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintremembrii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu
votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către
inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului
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şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al
unităţii de învăţământ.
Art. 21 (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de
management educaţional încheiat cu directorul CNSS şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa
postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de
director pe perioade determinate.
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa
acestuia.
Art. 22 (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de
către directorul CNSS.
(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al CNSS nu poate deţine,
conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local,
judeţean sau naţional.
Secţiunea a 5-a – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic
Art. 23 (1) În CNSS, personalul este format din personal didactic (care poate fi didactic
de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar) şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din CNSS se face prin concurs /
examen, conform normelorspecifice.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în CNSS,
unitate de învăţământ cu personalitate juridică, se realizează prin încheiereacontractului
individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 24 (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din
CNSS sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.
(2) Personalul din CNSS are caobligaţii:
- să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat;
- să fie apt din punct de vederemedical;
- să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită
elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportamentresponsabil;
- să vegheze la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul
desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare /extraşcolare;
- să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială / educaţională specializată,
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări
ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îiafectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
(3) Personalului din CNSS îi este interzis:
- să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă,
privată şi familială aacestuia;
- să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau
colegii.
Art. 25 (1) Structura de personal din CNSS şi organizarea acestuia se stabilesc prin
organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale CNSS.
(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă,
organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele
de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia învigoare.
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de
către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatulCNSS.
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Art. 26 (1) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare
şi cu prevederile ROFUIP.
(2) Catedre/comisii metodice funcționează un conformitate cu Regulamentul cadru
cuprins în Anexa 1 , parte integrantă a prezentului regulament.
(3) Colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate funcționează după un
regulament propriu elaborat de membri și predat de coordonator spre aprobare Consiliul de
administrație.
(4) Catedre/comisii metodice precum și Colective/comisii de lucru pe diferite
domenii de activitate elaborează și transmit la termen către director rapoartele de activitate
semestriale și anuale.
(5) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se
află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii deînvăţământ.
(6) Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi
instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi MinisterulSănătăţii.
(7) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte
din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţiese
stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţieinaţionale.
(8) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în
condiţiilelegii.
(9) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completărileulterioare.
Art. 27 (1) Calitatea de profesor al Colegiului Naţional „Sfântul Sava” impune implicit
adoptarea/manifestarea unui comportament civilizat, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin
sintagma „comportament civilizat” se înţelege:
- respectul faţă de colegi, elevi şi personalul nedidactic alşcolii;
- evitarea oricăror forme de violenţă şiagresiune;
- rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul colegilor sau a
conducerii şcolii, dacă estenevoie;
- evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau alecolegilor;
- responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea
problemelor apărute în viaţaşcolii,
- respectarea Codului de etică alCNSS.
(2) Profesorii Colegiului Naţional „Sfântul Sava” au următoarele obligaţii:
a. să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului, la termenele stabilite și
comunicate de director/ director adjunct/ membrii Consiliului de administrație/
coordonatorul de structură din care face parte cadruldidactic;
b. să participe la activităţile tuturor comisiilor din care facparte;
c. să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră, la termenelestabilite;
d. să se perfecţioneze continuu, prin studiu individual şi / sau participare la acţiunile de
perfecţionare organizate de catedră, liceu, ISMB, MENCȘ prin susţinerea gradelor
didactice şi prin cursuri de formare, conform deciziei Consiliului deadministraţie;
e. să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii
comisiilor metodice şi de către director/directoradjunct;
f. să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre
didactice şi cu personalulşcolii;
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g. să nu lezeze în niciun mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică
şipsihică;
h. să nu elimine elevii de la ora de curs; în situaţia în care elevul are un comportament
necorespunzător (violenţă verbală sau fizică), profesorul va solicita sprijinul personalului
de pază, va anunţa conducerea şcolii, care va dispune măsurilenecesare;
i. să respecte deontologiaprofesională;
j. să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios înşcoală;
k. să consemneze notele acordate în catalog; în cazul grupelor de limbi moderne, catalogul va
fi luat de profesorul care rămâne în sala de clasă; profesorii care utilizează catalogul
personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial, la sfârşitul
fiecăreizile;
l. să încheie situaţia şcolară a elevilor în ultima oră decurs;
m. să facă/realizeze evaluarea elevilor obiectivă şi corectă, ţinând cont de metodologiile de
evaluare şi deontologiaprofesională;
n. să respecte dreptul elevilor de a beneficia de tratament nediscriminatoriu să se asigure
că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă,
religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală,
tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală
sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
o. să discute cu părinţii evaluarea elevilor, în orele de consultaţii stabilite la începutul
anuluişcolar;
p. să respecte deciziile Consiliului de administraţie, ale directorului şi ale şefilor comisiilor
din care facparte;
q. să ofere elevilor informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul
întreguluisemestru;
r. să prezinte elevilor rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile
lucrătoare;
s. să asigure o educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu celeindividuale;
săsolicitefeedbacksemestrial,prinfişeanonimeînvedereaidentificăriicelormai
eficiente metode didactice.
u.
să informeze elevii privind notele acordate, înaintea consemnării acestora încatalog;
v.
să planifice și să realizeze programe de pregătire suplimentară organizate în cadrul
colegiului după orele decurs;
w.
să consemneze în catalog absenţe, doar în cazul în care elevii nu sunt prezenţi la
ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc decoerciţie;

t.

să informeze elevii și conducerea privind acordul sau dezacordul față de înregistrarea
orelor laclasă;
y.
să nu folosească telefonul mobil în timpulorelor;
z.
să nu lipsească nemotivat de laore;
aa.
să anunţe secretariatul, la începutul zilei, în situaţia în care nu poate fi prezent la
program din motivemedicale.
x.

Art. 28 (1)În situaţia în care beneficiarii direcţi şi indirecţi, apreciază că un cadru didactic
nu asigură calitatea aşteptată a procesului instructiv educativ sau a procesului de evaluare a
activiţăţii elevilor, beneficiarii sunt obligaţi să informeze cadrul didactic în cauză şi să solicite
direct acestuia îmbunătăţireasituaţiei.
(2) În cazul în care solicitarea de la alin (1) nu este urmată de remedierea situaţiei
beneficiarii se vor adresa dirigintelui clasei pentru ca acesta să poarte o discuţie colegială cu cadrul
didactic în vederea îmbunătăţirii activităţii laclasă.
(3) Dacă după efectuarea intervenţiilor conform aliniatelor (1) şi (2) remedierea situaţiei
nu se produce, beneficiarii se vor adresa conducerii. Conducereava emite o notă Comisiei
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metodice de specialitate numai dacă beneficiarii depun o cerere scrisă. Cererea va fi urmată de
aplicarea unei proceduri specifice de soluţionare a unei reclamaţii în cadrul comisiei metodice de
specialitate. După parcurgerea etapelor procedurii de soluţionare a unei reclamaţii, Comisia
metodică va înainta Consiliului de administraţie concluziile şi dacă este cazul un plan de
remediere.
( 4) Procedura în care sunt soluționate reclamațiile este comunicată de diriginte atât
elevilor cât și părinților în prima oră de dirigenție și respectiv în prima ședință cu părinții de către
dirigintele clasei.
Art. 29 La nivelul CNSS funcţionează următoarele compartimente de specialitate în
care este încadrat personal didactic auxiliar: secretariat, financiar-contabil și personal
nedidactic în compartimentul administrativ, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 30 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a
contractelor colective de muncă aplicabile.
(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de
învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 31 Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de autoevaluare, adusă
la cunoştinţă la începutul anului şcolar şi a raportului de autoevaluare.
Art. 32 Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anuluicalendaristic.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic
rezultatul evaluării conform fişeispecifice.
Art. 33 (1) Personalul nedidactic din CNSS îşi desfăşoară activitatea în bazaprevederilor
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
contractelor colective de muncăaplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt
coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile
de concurs şi validează rezultateleconcursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în CNSS se face de către director, cu
aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual demuncă.
Art. 34 (1) Activitatea personalului nedidactic din CNSS este coordonată de
administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu
potrivit nevoilor CNSS şi se aprobă de către directorulCNSS.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personaluluide
îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu
schimbarea acestor sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi
decât cele necesare unităţii deînvăţământ.
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în
vederea asigurării securităţii elevilor şi personalului din unitate precum și de aplicarea măsurilor
de remediere a unor defecțiuni intervenite în funcționarea bazei materiale și aprovizionarea cu
consumabile.
Art. 35 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund
disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 36 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Secţiunea a 6-a – Consiliul profesoral
Art. 37 (1) Totalitatea cadrelor didactice din CNSS constituie Consiliul profesoral al
acestei unităţi de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, lapropunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadreledidactice.
(3) Cadrele didactice care, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază în
CNSS, au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliului profesoral. Absenţa nemotivată de la
aceste şedinţe se consideră abateredisciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
total almembrilor.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din
numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate şi sunt obligatorii
pentru personalul CNSS, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei – elevii din CNSS.
Modalitatea de vot se stabileşte la începutulşedinţei.
(6) Directorul CNSS numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza
votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta, lizibil şi inteligibil procesele
- verbale ale şedinţelor consiliuluiprofesoral.
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica
dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor
administraţiei publice locale/municipale şi ai partenerilorsociali.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au
obligaţia să semneze procesul-verbal deşedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.
Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul CNSS semnează pentru certificarea
numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii deînvăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod
obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări,
tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la
directorulCNSS
Art. 38 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
(a) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământuluidin
CNSS;
(b) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin dinrândurile
personalului didactic;
(c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituţională aşcolii;
(d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de
activitate, precum şi eventuale completări sau modificări aleacestora;
(e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de
învăţământ;
(f) validează, raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare
diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şicorigenţe;
(g) validează notele la purtare, mai mici de 7, ale elevilor;
(h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor caresăvârşesc
abateri;
(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al CNSS,
conform reglementărilor în vigoare;
(j) propune consiliului de administraţie curriculumul la deciziaşcolii;
9

R.O.F. CNSS . 2019

Page 12

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon: 021/312.68.21, 021/314.92.94, 021/310.07.73 . Fax: 021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

(k) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de
consiliul deadministraţie;
(l) avizează proiectul planului deşcolarizare;
(m) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al CNSS, în baza cărora se
stabileşte calificativulanual;
(n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic
auxiliar, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe
baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate deacesta;
(o) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare
profesională a cadrelordidactice;
(p) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de"Profesorul
anului" cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică aCNSS;
(q) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare alCNSS;
(r) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice a
ISMB sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter
normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de
modificare sau de completare aacestora;
(s) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative
din CNSS; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesuluididactic;
(t) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluareaşi
asigurarea calităţii, în condiţiilelegii;
(u) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia
în vigoare şi din contractele colective de muncăaplicabile;
(v) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 39. Avizările, validările precum și hotărârile Consiliului profesoral sunt adoptate prin vot
deschis liber exprimat numai dacă numărul voturilor pentru este un număr minim de jumătate
plus 1 din numărul total de membrii cu drept de vot, cu excepția situațiilor prevăzute în prezentul
regulament.
Art. 40. Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliuluiprofesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele
proceselor-verbale.
Secţiunea a 7-a – Consiliul clasei
Art. 40 (1) Consiliul clasei este constituit din cadrele didactice care predau la clasa
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din
reprezentantul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este profesoruldiriginte.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori
situaţia o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai
elevilor.
Art. 41. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având
următoarele obiective:
(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările
părinţilor;
(b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental alelevilor;
(c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării
rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul
clasei;
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(d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent
deînvăţare;
(e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţeşcolare
înalte.
Art. 42 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecăruielev;
b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât
şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi
comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral
validarea notelor mai mici de7,00;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultatedeosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel
puţin 1/3 dintre părinţii elevilorclasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia învigoare.
Art. 43 (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul CNSS. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se
înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecareşedinţă.
Art. 44 Documentele consiliului claseisunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliuluiclasei;
b) convocatoarele la şedinţele consiliuluiclasei;
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale.

Secțiunea a 8-a Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art. 45 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de
regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de
Administraţie.
(2)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi
extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu
consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului
elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şineguvemamentali.
(3)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea pe baza prevederilor strategiilor ministerului privind educaţia formală şinon-formală
(4)
Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare.
(5)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale învigoare
Art. 46 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are
următoarele atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală dinşcoală;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative aleclasei;
c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în
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conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele
şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi
prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum
şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii,
programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţiecivilă;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum
şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor educaţiei;
f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ,
situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele decurs;
g) prezintă directorului şcolii rapoarte privind activitatea educativă şi rezultateleacesteia;
h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea deînvăţământ;
i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţileeducative;
j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul CNSS;
l) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor
de parteneriateducaţional
Art. 47 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a CNSS în domeniul activităţii educativeextraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educativeextraşcolare;
c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada
vacanţelorşcolare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educativeextraşcolare;
e) programe educative de prevenţie şiintervenţie;
f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare aelevilor;
g) măsuri de optimizare a ofertei educativeextraşcolare;
h) rapoarte de activitate semestriale sianuale;
i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sauelectronic,
transmise de ISMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, privind activitatea educativă extraşcolară.
Art. 48 Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de
administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare
instituţională a unităţii de învăţământ.
Secţiunea a 9-a – Profesorul diriginte
Art. 49 (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei .
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de
studiu.
Art. 50 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în
baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliuluiprofesoral.
(2) La numirea profesori lor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o
formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul liceului.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel
puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasarespectivă.
(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrul didactic din cabinetul de asistenţă psihopedagogică.
Art. 51. — (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului
didactic.
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(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform
proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl
coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii deînvăţământ.
(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie în
afara orelor decurs.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referăla:
a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şiorientare”;
b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale,
precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii.
(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se
consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de
directorulunităţii.
(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi.
Art. 52 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia,
pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de
la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierulşcolii.
Art. 53 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şicoordonează:
a) activitatea colectivului deelevi;
b) activitatea consiliuluiclasei;
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de
câte ori estecazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru eleviiclasei;
e) activităţi educative şi deconsiliere;
f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţiextracurriculare:
2. monitorizează;
a) situaţia la învăţătură aelevilor;
b) frecvenţa la ore aelevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiileşcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şiextracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi devoluntariat;
3. colaboreazăcu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i
implică peelevi;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilorclasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
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administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei
materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu
colectivul deelevi;
d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează
activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi
în activitatea educativă şcolară şiextraşcolară;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şiextraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilorclasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor
referitoare laelevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţilor deînvăţământ;
b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul
şcolar alelevilor;
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori estenevoie;
d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi deînvăţământ.
e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare saurepetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate
cu legislaţia în vigoare sau fişapostului.
Art. 54 Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi,
tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliuluiclasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale aleelevilor;
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament de
organizare şi funcţionare a CNSS;
d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în
catalog şi în carnetul deelev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultateloracestora;
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
legislaţia învigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional alelevilor;
h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare aleclasei;
i) elaborează portofoliuldirigintelui.

9

R.O.F. CNSS . 2019

Page 17

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon: 021/312.68.21, 021/314.92.94, 021/310.07.73 . Fax: 021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

Secţiunea a 10-a – Comisii
Art. 55 (1) În Colegiul Naţional „Sfântul Sava” se constituie şi funcţionează comisiile
de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile,
menţionate în anexa 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a
directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
(2) Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de
administraţie poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în
anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza
hotărârii Consiliului deadministraţie.
(3) Principalele obiective ale activității, componenţa şi durata de funcţionare ale acestor
comisii sunt prevăzute în deciziile deconstituire.
(3) Comisiile funcționează pe baza unor proceduri proprii care sunt realizate în
concordanță cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 și a metodologiilor de aplicare a acesteia,în
termen de 30 de zile de la constituireacomisiei.
(4) În Colegiul Naţional „Sfântul Sava” funcţionează, pe lângă cele prezentate mai sus,
următoarele comisii cu caracter permanentsunt:
a) Comisia pentrucurriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurare acalităţii;
c) Comisia pentru perfecţionare şi formarecontinuă;
d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii deurgenţă;
e) Comisia pentru controlul managerialintern;
f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovareainterculturalităţii;
g) Comisia pentru programe şi proiecteeducative.
h) Comisiilemetodice
(5) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar,
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel
de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
(6) Comisiile cu caracter temporar şi ocazionalsunt:
a. Comisia deetică
b. Comisiaparitară
c. Comisia pentru acordarea burselor școlare și a altor forme de ajutoare pentruelevi
d. Comisia pentru administrarea documentelor școlare și a actelor destudii
e. Comisia pentru administrarea patrimoniului fondul de carte şi arhiva şcoliiCNSS
f. Comisia pentru cercetare disciplinară, pentru consiliere privind abaterile disciplinare ale
elevilor și pentru mediere și soluționare aconflictelor
g. Comisia pentru concursuri și olimpiadeșcolare
h. Comisia pentru elaborareaorarului
i. Comisia pentru elaborarea, actualizarea și aplicareaROI
j. Comisia pentru gestionarea manualelorșcolare
k. Comisia pentru monitorizarea frecvenței elevilor și pentru combaterea absenteismului și a
abandonuluișcolar
l. Comisia pentru monitorizarea ritmicității notăriielevilor
m. Comisia pentru organizarea și monitorizarea serviciului peșcoală
n. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în Colegiului Național ”SfântulSava”
o. Comisia pentru verificarea completării documentelor școlare și a actelor destudii
p. Comisia pentru verificarea corectitudinii consemnărilor din registrul de intrare-ieșire a
corespondenței și din registrele de procese-verbale ale CP si aleCA
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q. Consiliulclasei;
r. Comisiei de încadrare, promovare salarizare și evaluarea anuală a posturilor personalului
didactic auxiliar şinedidactic
s. Comisia de achizițiidirecte;
t. Comisia pentru înscrierea elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a în învățământul liceal;
u. Comisia demobilitate;
v. Comisie deinventariere;
w. Comisie decasare;
x. Comisii examene: diferențe, olimpiade faza pe școală, încheiere siituații școlareetc.
y. Înregistează cu stilou roșu în catalog adeverințele medicale ale elevilor scutiți la disciplina
Educație fizică și sport eliberate de cabinetulmedical alșcolii.
Art. 56 (1) Comisiile de la şcolii noastre îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire
emise de directorul CNSS. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. b), f) şi g) sunt
cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi
de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia depărinţi.
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii
comisiei sunt aprobate de Consiliul de administrație alCNSS.
(3) Fiecare comisie din colegiu îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie
de nevoileproprii.

Capitolul IV–ELEVUL
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Secţiunea 1 – Dobândirea calităţii de elev-beneficiar primar al educaţiei
Art. 57 (1) Dobândirea calităţii de elev al CNSS se realizează prin înscrierea elevilor
repartizaţi la acest colegiu în urma promovării examenului de testare națională şi a repartizării
computerizate în efectivele claselor a IX-a ale CNSS, conform opţiunilor exprimate în prealabil.
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie al CNSS ca urmare a
solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai beneficiarului
primar al educaţiei – elevul, cu respectarea ROFUIP şi a metodologiei aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale.
(3) Repartizarea în clasele a IX-a ale Colegiului Național ʺSfântul Savaʺ a elevilor admişi la
un profil pentru care s-a aprobat constituirea mai multor clase, se realizează prin respectarea
principiului potrivit căruia clasele formate trebuie să fie cât mai apropiate ca valoare. În acest scop,
elevii se repartizează în clase în ordinea mediilor de admitere, prin direcţionarea succesivă a câte
unui elev în altă clasă decât precedenta, până la completarea efectivului fiecărei clase, respectânduse totodată necesitatea păstrării omogenităţii privind limbile străine studiate în gimnaziu.
Art. 58 Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor din CNSS se
realizează conform metodologiei prezentate în Cap. 5 din ROFUIP.
Art. 59 Elevii care promovează anul de studiu vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu,
dacă nu există alte prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
Art. 60 Elevii din CNSS retraşi de la cursuri ca urmare a unor situaţii speciale şi care nu au depăşit
cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, se pot reînmatricula la cerere, numai la începutul anului şcolar,
la acelaşi nivel/profil frecventat iniţial, redobândind astfel calitatea de elev al CNSS.
Secţiunea a 2-a – Exercitarea calităţii de elev
Art. 61 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea
cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul CNSS.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar
de către CNSS.
Art. 62 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic,
care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Lipsa nemotivată de la ore a elevilor, la un număr de peste 25% din totalul numărului
de ore la o disciplină într-un semestru este urmată de neîncheierea situației la învățătură la
respectivadisciplină.
(3) Lipsa motivată și nemotivată de la ore a elevilor, la un număr de peste 50% din
totalul numărului de ore la o disciplină într-un semestru și sau an școlar este urmatăde
neîncheierea situației la învățătură la respectiva disciplină.
(4) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte după prezentarea actelor
justificative.
(5) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta
profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copiluluisău.
(6) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă
eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în
care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar şi a medicului de
familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate aleelevilor.
(7) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise
ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresate directorului CNSS şi avizate
de către profesorul diriginte al clasei.
(8) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
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activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anuluişcolar.
(9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) atrage declararea absenţelor canemotivate.
(10) În cazul elevilor reprezentanţi aleși de Consiliul elevilor, absenţele justificate de convocări
oficiale transmise dirigintelui sau Consiliului de administrație, se motivează pe baza actelor
justificative, conform prevederilor statutuluielevului.
Art. 63 (1) La cererea scrisă a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a
conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor
CNSS care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional.
(2) Directorul CNSS aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele
şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional,
la cererea scrisă a profesorilor îndrumători.
Art. 64 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie
fizică şi sport.
(2) Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în
semestrul sau în anul în care sunt scutiţimedical.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament
sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile
de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează încatalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie
fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj,cronometrare,
măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de
resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor de sport,
de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate.
Art 65 (1) Elevii din CNSS care nu au optat să frecventeze orele de religie şi ai căror
părinţi-susţinători legali nu au optat în scris, la începutul anului şcolar, pentru ca elevii să
frecventeze orele de religie, nu vor părăsi şcoala, iar pe parcursul orei de religie vor avea
activitate independentă la biblioteca şcolii. Situaţia şcolară anuală a elevului se încheie fără
disciplina religie.
(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au
asigurat condiţiile necesare pentru studiul acestei discipline în cadrul colegiului.
Art. 66 Exercitarea calităţii de elev al Colegiului Naţional „Sfântul Sava” înseamnă
implicit şi adoptarea/manifestarea unui comportament civilizat şi a unei ţinute adecvate, atât în
şcoală, cât şi în afara acesteia.
(1) Prin sintagma „comportament civilizat”înţelegem:
- respectul faţă de colegi, profesori şi personalul nedidactic alşcolii;
- evitarea oricăror forme de violenţă şiagresiune;
- rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al
dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă estenevoie;
- evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau alecolegilor;
- responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea
problemelor apărute în viaţa clasei /şcolii.
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(2) Prin sintagma „ţinută adecvată” CNSS înţelegem precizările de laArt.77alin.(15)

Secţiunea a 3-a – Consiliul elevilor
Art. 67 (1) În CNSS, elevii au dreptul de a constitui consiliul elevilor în care fiecare clasă
este reprezentată de câte un elev, ales o dată pe an, la începutul primului semestru, prin vot
secret. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea decizieielevilor.
(2) Consiliul elevilor este o structură consultativă şi partener al CNSS, reprezentând
interesele elevilor din unitatea deînvăţământ.
(3) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi
afectează în moddirect.
(4) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul
şi nevoile liceului, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al
Elevilor.
(5) Consiliul profesoral al CNSS desemnează un cadru didactic care va stabili legătura
între corpul profesoral şi consiliul elevilor.
Art. 68 Conducerea CNSS sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la
dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea
Biroului Executiv şi Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru
logistică şi altele asemenea se asigură din finanţarea suplimentară.
Secţiunea a 4-a – Drepturile elevilor
Art. 69 Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în OMENCS nr. 4742/ 2016 respectiv următoarele
drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor,
în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă
a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi
prinutilizarea,decătrecadreledidactice,acelormaiadecvatestrategiididactice,învederea formării şi
dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionalestabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţăcu
nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii
locale/partenerilor economici;
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiilelegii;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale NR.1/2011, cu modificările şi completărileulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii,a
personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ.
Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus
discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri,
dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, tip de familie, situaţie socio-economică,
probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite conformlegii;
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h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere
psihopedagogică pean;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de
cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a
eventualelor contracte dintrepărţi;
j) dreptuldeabeneficiadesusţinereastatului,pentrueleviicunevoisociale,precumşi
pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale învigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şicorectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilorscrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vedereaobţinerii
de trasee flexibile de învăţare.
n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile
legale învigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la
bibliotecă, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alteresurse
necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele
resurselor umane şi materiale disponibile. Şcoala va asigura în limita resurselor disponibile,
accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul
programului de funcţionare.
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor
şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate
de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea
şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele
demoralitate;
q) dreptuldeaiseasiguraparticiparealaoreledecurspentruunnumărmaximdeşapte ore pe zi, cu
excepţia orelor prevăzute pentru învăţământul bilingv, conformlegii;
r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursulîntregului
semestru;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zilelucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un
număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completărileulterioare;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără afi
obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare,
olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de
către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în
unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la
programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptuldeaprimipremiişirecompensepentrurezultatedeosebitelaactivităţileşcolare
şi
extraşcolare, în limita resurselordisponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţieişcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să
aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelorlor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile
de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de
studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliuluide
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind
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promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital,
în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care
sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe
anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării
celor mai eficiente metode didactice. bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate,
înaintea consemnării acestora, cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de
transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; dd) dreptul de a
avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau
tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; ee) dreptul de a participa la programele de
pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora
de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art. 70(1)Copiii/tineriicu cerinţeeducaţionalespeciale, integraţiîn învăţământuldemasă, au
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţielevi.
(2) Eleviicucerinţeeducaţionalespeciale,integraţiînînvăţământuldemasă,potbeneficia de suport
educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;
(3) Eleviicucerinţeeducaţionalespecialesaualtetipuridecerinţeeducaţionale,stabilite prin ordin
al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi
de învăţământ de masă, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma
diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o
categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilorlegale;
Art. 71. în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările
scrise, stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal
al elevului, poate acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de lacomunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare,elevul,părintele,tutorelesaususţinătorullegalpoatesolicita,înscris, conducerii
unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor
orale saupractice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre
didacticedespecialitatedinunitateadeînvăţământpreuniversitar,carenupredaulaclasa respectivă şi
care reevaluează lucrareascrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în
urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către
cele două cadredidactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată
iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în
urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia esteacceptată.
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urmaevaluării
iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin
semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
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g) nota obţinută în urma contestaţiei rămânedefinitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în şcoală nu existăalţi profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă,
pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, profesori de specialitate din alte unităţi de
învăţământ.
Art. 72 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la
una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50%+ 1 din numărul de ore de curs prevăzut într-un
semestru la disciplinele/modulele respective.
b) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile
semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive
decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.
Art. 73 (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni
de la revenirea la şcoală.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(4) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe
semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a celor amânaţi anual
se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație.

Art. 74 Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice,
sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiilelegii;
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbareaorelor
de curs;;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitateade
învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de
administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt
prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul
siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau
drepturile şi libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de
prezentulstatut;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţaredin
partea personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de ale
distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de
învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care
aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.
Art. 75 (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă,
naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot
parcursul anuluicalendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin
(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru
care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu
prevederile legale invigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul
în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale
invigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus- întors
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pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau lagazdă,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente
frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani
de liceu”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, săbeneficieze de asistenţă socială constând
în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de
încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţiîn sistemul de protecţie a copilului,
precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale
Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de
autorităţilecompetente;
i) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe
şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarealor
profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
j) Dreptuldeafisusţinuţifinanciarpentruactivităţiledeperformanţă,denivelnaţionalşi internaţional
de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiilelegii;
k) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an
şcolar,pebazametodologieiaprobateprinordincomunalministruluieducaţieinaţionaleşi cercetării
ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
l) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de
teatru,deoperă,defilmşilaaltemanifestăriculturaleşisportiveorganizatedeinstituţiile
publice,
conformlegii.
m)Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din
străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1),
conformlegii;
(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit.e):
a) consiliul local,stabileşte anual,prinhotărâre,cuantumulşi numărul burselor care se acordă din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conformlegii;
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliul
deadministraţie a CNSS, înfuncţiedefondurilerepartizateşi de rezultatele elevilor, conformlegii;
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu
alte persoane juridice sau fizice, (Asociaţia „Sf. Sava”)conformlegii;
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,încondiţiile
legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu
domiciliul în străinătate pot beneficia deburse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale CNSS, în
condiţiilelegii.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilordin
învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al
colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice
pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi deinternat.
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente
frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate,
precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.
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Art. 76. Alte drepturi Elevii beneficiază şi de următoareledrepturi:
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii,
b) dreptul de a primi răspuns în termen de 30 de zile la cereri înregistrate în colegiu;
c) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cumodificărileşi completărileulterioare;
d) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
e) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului” în format electronic, ghid elaborat de Consiliul
Elevilor din Bucureşti, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare
la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la
dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a
şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse
şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţiiacordate;
Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui
ghid, în funcţie de resursele disponibile;
f) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în modnediscriminatoriu;
Art. 77. Recompensarea elevilor
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară potprimi
următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţaconsiliului
profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu
menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul esteevidenţiat;
c) bursedemerit,destudiuşideperformanţăsaualterecompensematerialeacordatede
stat, de
agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor învigoare;
d) premii, diplome,medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi
dinstrăinătate;
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământpreuniversitar;
(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele
sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi CercetăriiŞtiinţifice;
(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau
medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, lapropunerea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului
diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.
(4) Diplomele sau medaliile se potacorda:
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b) pentrualtetipurideperformanţe:pentrupurtare,pentrualtetipurideactivităţisau preocupări
care merită să fieapreciate.
(5) Elevii din învăţământul liceal pot obţine premiidacă:
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00;
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module destudiu;
c) auobţinutperformanţelaconcursuri,festivaluri,expoziţiişilaalteactivităţiextraşcolare desfăşurate
la nivel local, al municipiului Bucureşti, naţional sauinternaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şicivică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anuluişcolar.
(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii deînvăţământ.
9

R.O.F. CNSS . 2019

Page 27

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon: 021/312.68.21, 021/314.92.94, 021/310.07.73 . Fax: 021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

(7) CNSS poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale elevilorl
anivellocal,naţionalşiinternaţional,prin alocareaunorpremii,burse, din asociaţiei
părinţilor, Asociaţiei „Sf. Sava”, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi
culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.

Secțiunea a 5-a- Îndatoririle elevilor
Art. 78. Elevii 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 programeleşcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământpreuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-oţinută
vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu
legislaţia în vigoare si cu regulamentul CNSS. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor
de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul
şcolii.

Art. 79. Îndatoririle generale ale elevilor sunt prevăzute în Ordinul MENCS nr. 5079/2016
- aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar. Îndatoririle elevilor specifice CNSS sunt:
(1) să participe la toate activităţile şcolare cuprinse în Planul deînvăţământ;
(2) să manifeste responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolareasumate;
(3) să participe la cursuri conform orarului şcolii; ei vor sosi la şcoală cu 10 minute înainte
de începerea primei ore de curs şi să părăsească incinta şcolii imediat după terminarea
ultimei ore decurs;
(4) să deţină carnet de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, pe care îl vor prezenta cadrelor
didactice pentru consemnareanotelor;
(5) să aibă un comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara şcolii astfel încât să nu fie
afectată imagineaCNSS;
(6) să cunoască şi să respecte legislaţia ţării, regulile de circulaţie pe drumurile publice,
regulile de securitate şi sănătate în muncă prezentate în anexa 6, normele de apărare
împotrivaincendiilor;
(7) să răspundă solidar cu dirigintele de sălile care le suntrepartizate;
(8) să anunţe diriginţii sau profesorii de serviciu asupra problemelor deosebite pe care le
observă în şcoală: deteriorări de bunuri, persoane suspecte în şcoală, alte incidente ca:
altercații, accidente, bătăi,furturi.
(9) să aibă o atitudine colegială faţă de elevii din alteclase;
(10) să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei /colegiului;
(11) să păstreze curăţenia, începând cu locul din clasă și continuând cu laboratoare,
cabinete, holuri, curte și intrarea încolegiu;
(12) să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al
dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă estenevoie;
(13) să poarte în permanenţă, în incinta şcolii, carnetul de elev / legitimaţia de elev şi să le
prezinte, la cerere, profesorilor, personalului auxiliar sau a celui depază;
(14) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la
sfârşitul anuluişcolar;
(15) săaibă o ţinută decentă, fără atitudini ostentative şiprovocatoare:
pentru băieţi:
➢ să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene şi la activităţile
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educative, excepţie făcând orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive încare
elevii sunt direct implicaţi;
➢ este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei şi tricouri fărămâneci;
➢ tunsoarea şi pieptănăturile trebuie sa fiedecente.
pentru fete, este interzis:
➢ să se vopsească şi să se fardezestrident;
➢ să poarte haine transparente, excesiv de scurte, strâmte şi decoltate, pantaloni
scurţi mai sus degenunchi;
➢ să poarte bijuterii numeroase şivoluminoase.
Art. 80 (1) Prezența la cursuri este obligatorie, iar învoirea elevilor în timpul programului se realizează pe baza
biletului de voie, înregistrat de serviciul secretariat şi eliberat de profesorul de la clasă, de profesorul de serviciu
sau de diriginte, după consultarea cu părintele sau tutorelui legal care își asumă responsabilitatea securității elevului
pe perioada învoirii.
(5) Fiecare elev are dreptul la învoire, acest drept nu este îngrădit prin obligația lui de a informa părintele de
părăsirea școlii. Părintele este informat că elevul părăsește școala de cadrul didactic care eliberează biletul de voie.
În cazul elevilor minori biletul de voie este eliberat numai cu consimțământul părintelui/ tutorelui legal. Părintele
poate transmite școlii acordul de învoire anterior datei învoirii prin comunicare pe e-mailul școlii :
secretariatsfsava@gmail.com sau la telefonul școlii 021/312.68.21, 021/314.92.94, sau printr-o cerere scrisă pe
care o transmite prin elevul care solicită învoirea. În situații de urgență se aplică măsuri de urgență și profesorul de
serviciu va înștiința părintele și va aplica procedura corespunzătoare ( P.O. 42 – Procedura privind asigurarea
securității și siguranței elevilor și accesul în perimetrul unității școlare ).
(3) Unui elev i se pot acorda 10 învoiri pe an școlar pe baza formularului tip emis de școală și distribuit de diriginte
părintelui sau susținătoruluilegal.

(4)Elevii majori pot părăsi şcoala în timpul programului se face fără bilet de voie dar cu
completarea registrului special de evidenţă aflat la serviciul de pază. Elevul major va prezenta
Cartea de identitate, pentru a dovedi că este major şi va semna în registru pentru a confirma că
îşi asumă decizia de a părăsi şcoala în timpul programului/ orelor de curs.
(5)Monitorizarea absențelor este realizată conform procedurii operaționale specifice aprobată
prin Hotărârea Consiliului de administrație, consecințele acumulării absenţelor nejustificate fiind
reglementate conform Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și Ordinul MEN nr. 3027/2018
Pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la OMENCS nr. 5079/2016.
Art. 81 În Colegiul Naţional „Sfântul Sava” elevilor le este interzis:
(1) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc., sau să
falsifice situaţii şcolare, precum: motivarea directă a absenţelor sau folosirea scutirilor false,
trecea de note în catalog etc..
(2) să utilizeze numele școlii, ori a unei abrevieri a numelui școlii, ca nume de domeniu al unui
website care să implice o referință clară în privința școlii.
(3) să utilizeze cuvinte sau imagini pe computerele școlii, ori pe internet pentru a jigni angajații
școlii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(27)

(28)
(29)
(30)
9

să deţină şi să difuzeze materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa şi rasismul.
să introducă în perimetrul şcolii diferite tipuri de arme sau alte instrumente, precum spray-uri
colorante, lacrimogene, paralizante sau materiale pirotehnice (muniţie, petarde, pocnitori, artificii
etc.) care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi.
să organizeze activităţi politice, de prozelitism religios şi să facă propagandă politică.
să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii deînvăţământ.
să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa elevilor la cursuri.
să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic
în incinta unităţilor de învăţământ;
să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
să provoace vătămarea fizică sau accidentarea altor persoane (colegi, cadre didactice, personal
administrativ, personal de pază etc).
să jignească şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ.
să se atingă unii pe ceilalţi în mod nejustificat, având un comportament contrar cu normele
comportamentale uzuale.
să posede asupra lor, să vândă, să cumpere sau să consume alcool, droguri sau substanţe
interzise de lege.
să se prezinte la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a oricăror
substanţeinterzise de lege.
să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
Să copieze la rezolvarea lucrărilor scrise
Să întarzie la ore
Să deranjeze buna desfășurare a orelor, atât din sala de curs, cât și de pe hol sau din curte;
Să desfășoare activități comerciale în incinta colegiului sau la poarta acestuia (de ex. vanzarea
manualelor)
să adreseze mesaje agresive şi obscene în mod direct și/sau prin intermediul telefonului mobil
sau al computerului.
să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
să acceseze site-uri cu un conţinut obscen sau care promovează violenţa, rasismul, intoleranţa,
consumul de droguri, de alcool etc..
să poarte vestimentație ofensatoare, imprimată cu texte discriminatorii sau obscene.
să iniţieze sau să participe la jocuri de noroc.
să fumeze în perimetrul şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, sala de clasă, cabinete,
laboratoare, WC precum și în fața intrării în colegiu conform Legii nr. 15/2016 Art.3 alin 2) litera
b) respectând prevederile Legii nr. 15/2016 cu modificările și completările ulterioare.
să distrugă bunurile colegiului sau ale colegilor, să scrie, să deseneze sau să fixeze materiale pe
pereţi, să intervină la instalaţiile electrice, termice şi de alimentare cu apă.
- în cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta
costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunuriledistruse;
- dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreagaclasă.
să părăsească incinta colegiului în timpul programului şcolar fără bilet de voie iar dacă sunt
majori , fără să prezinte CI şi fără să completeze datele din registrul special de evidenţă aflat la
serviciul de pază.
să absenteze nemotivat de la cursuri, să iniţieze şi /sau să participe la acţiuni colective de
absentare de la ore (chiul).
să staţioneze pe holurile colegiului, în săli în care nu se desfășoară ore, în curte sau la baie în
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timpul orelor de curs.
(31) să staţioneze în holul cancelariei; prezenţa elevilor în acest spaţiu se poate face în condiţii
întemeiate: elevul a fost chemat de profesor, director, secretariat etc.
(32) să refuze intrarea la clasă în cazul în care este depistat absentănd de la ore;
(33) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, 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;
(34) să intre cu automobile în curtea liceului.
(35) să introducă şi să folosească în incinta şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, săli de clasă,
laboratoare, cabinete etc) skateboard-uri, patine, trotinete, jocuri electronice, cărţi de joc, alte
tipuri de jocuri etc.
(36) să practice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă pe perioada pauzelor, înainte şi după ore, în
curtea şcolii, pe terenul de sport, pe holuri sau în clase, laboratoare, cabinete etc.
(37) să pătrundă în cancelarie
(38) să dețină catalogul clasei.
(39) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor;
Secţiunea a 6-a – Recompensarea elevilor
Art. 82 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului
profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite
pentru care elevul esteevidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi
economici sau desponsori;
e) premii, diplome,medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi
dinstrăinătate;
g) premiul de onoare al CNSS acordat șefului/șefilor de promoție și care constă în
înscrierea și semnarea cărții de onoare , precum și în înmânarea cupei transmisibile „SFÂNTUL
SAVA”;

h) distincția ”ELEVUL ANULUI” unui elev cu rezultate academice deosebite, conform votului
elevilor obținut după aplicarea unei proceduri specifice transparente, derulare sub coordonarea unui cadru
didactic desemnat de director.
Art. 83 (1) În CNSS, acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la propunerea
dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici
de 9.00;
(3) se pot acorda menţiuni pentru următoarele trei medii după media pentru care s-a acordat
premiul al III-lea;
(4) se pot acorda premii speciale elevilor care
a. s-au evidențiat la una sau mai multe discipline de studiu;
b. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, regional, naţional sau internaţional;
c. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
d. au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anuluişcolar.
9
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Art. 84 Şcoala şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor CNSS la nivel
local, regional, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului
reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii
locale etc.
Secţiunea a 7-a – Sancţiuni aplicate elevilor
Art. 85. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile ROFUIP, inclusiv ROFCNSS , vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Nicio abatere de la aceste regulamente nu poate fi considerată minoră, întrucât ar reflecta lipsa

de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de viaţă încomun.
(3) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) Observaţie individuală;
b) Mustrare scrisă;
c) Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, retragerea din
programul „Bani de liceu”;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(4) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual,în scris,atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia
sau ulterior, după caz.
(5) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcoliie ste
interzisă în orice context.
(6) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale învigoare.
(7) Sancţiunile prevăzute lapunctul 3, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu
(clasele a IX-a și a X-a)
(8) Sancţiunile se aplică gradual, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un anşcolar.
(9) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate, în scris, părinţilor / tutorilor /
reprezentanţilorlegali.
Art. 86 (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la art. 85, cu excepţia exmatriculării din
toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul
major, în scris, consiliului de administraţie al CNSS, în termen de 5 zile calendaristice de la
comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în
scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea
sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă.

9
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Art. 87. Sancţiuni aplicate elevilor
Sancţiunea
a)
observaţie
individuală

b) mustrare scrisă

R.O.F. CNSS . 2018

Abatere
Încălcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor
de comportament
acceptate
Absentare nemotivată de
la ore;
Refuzul intrării la ore
după constatarea
absentării
Repetarea încălcării
regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de
comportament acceptate

Măsura aplicată

Observaţii

1. atenţionareaelevului
2. sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă că a înţeles Se consemnează în
gravitatea faptei comise, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă carnetul de elev
comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul
diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
Scădere a notei
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către director după constatarea
la purtare
abaterii sau cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de
Retragerea
sancţiune, spre validare. Sancţiunease consemnează în registrul de procese temporară sau
verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului
definitivă a
profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
bursei.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau
părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în
situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de
primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se
numărul documentului.
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c) retragerea temporară
sau definitivă a bursei
de merit, a bursei
sociale, Bani de liceu, a
bursei profesionale;

d) mutarea
disciplinară la o
clasă paralelă din
aceeaşi unitate de
învăţământ;

Încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de
comportament acceptate în mod
repetat

Încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de
comportament acceptate în mod
repetat și cu efecte negative
asupra desfășurării procesului
instructiv educativ

e) preavizul de
- absentează nejustificat 20 de ore
exmatriculare (doar la la diferite discipline de studiu sau
clasele XI - XII);
15% din totalul orelor de la o
singură
disciplină/modul, cumulate pe un
an şcolar
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(1).Înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru
perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate,
desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu prevederile regulamentului intern şi
stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei.
(2). Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi,
absentele sunt considerate nemotivate şi se consemnează
în catalogul clasei.
Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, înaceeaşi unitate
de învăţământ, se consemnează într-un document care se
înmânează decătre
profesoruldiriginte/director,subsemnătură, părintelui,
tutoreluisaususţinătoruluilegal al elevului minorşi elevului,
dacăacestaa împlinit 18 ani.

Preavizul de exmatriculareseîntocmeştede către
profesoruldiriginte, pentruelevii careabsentează
nejustificat20deore ladiferite discipline de studiu
sau15% din totalulorelor delaosingură
disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se
semnează de către acesta şi de director. Acesta se
înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal.
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-Scădere a notei la purtare;
-Consemnarea în catalogul
clasei;
-Prezentarea în consiliul clasei
şi CP la sfarşitul semestrului
Retragerea temporară sau
definitivă a bursei.
-Scădere a notei la purtare;
-Consemnarea în catalogul clasei
şi în registrul matricol;
- Validarea sancţiunii în CP la
propunerea consiliul clasei;
-Retragerea temporară sau
definitivă a bursei.
-Scădere a notei la purtare;
-Consemnarea în catalogul
clasei şi în registrul de
evidenţă al elevilor;
- se menţionează în raportul
consiliului clasei la sfârşit de
semestru sau de anşcolar;
- Validarea sancţiunii în CP la
propunerea consiliul clasei;
Retragerea temporară sau
definitivă a bursei.
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f)exmatriculare.
cu drept de reînscriere
în anul următor, în
aceeaşi unitatede
învăţământ şi în
acelaşi an de studiu
(doar la clasele XI XII)

g) exmatriculare.
cu drept de reînscriere
în anul următor, în
altă unitate de
învăţământ şi în
acelaşi an de studiu
(doar la clasele XI XII)
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Încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de
comportament acceptate în mod
repetat și cu efectenegative
grave asupra desfășurării
procesuluiinstructiv
educativ și cu influențe negative
asupra colectivului deelevi

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul
şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul
superior al liceului şi din învăţământul postliceal,
pentru abateri grave, prevăzute de prezentulact
normativ sau de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca
atare de către consiliul profesoral al unităţii de
- elevul cumulează în anul şcolar
învăţământ.
un număr de cel puţin 40 de
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel
absenţe nejustificate din totalul
puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de
orelor de studiu sau cel puţin
studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură
30% din totalul
disciplină de studiu/modul, cumulate pe un anşcolar.
orelor la o singură
(3) Dacă abaterea constă în absenţenemotivate,
disciplină de studiu/modul. sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă,
abateri deosebit de grave, apreciate anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de
ca atare de către consiliul
exmatriculare.
profesoral ca fiind incompatibile cu (5) Sancţiunea se comunică de către directorulunităţii
valorile asumate de CNSS sau și de de învăţământ, în scris elevului şi subsemnătură,
activitatea în sistem de educație
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
demasă.
(6) Exmatricularea cu drept dereînscriere
în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu.
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi
- abateri deosebit de grave
unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul
însoțite de
superior al liceului pentru abateri deosebit de grave,
vătămșri corporale , apreciate ca
apreciate ca atarede către consiliulprofesoral.
atare de către consiliul
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare,se
profesoral ca fiind incompatibile
validează în consiliul profesoral, la propunerea
cu valorile asumate de CNSS
consiliuluiclasei.
sau și de activitatea în sistem de
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de proceseeducație de masă.
verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în
registrul de evidenţă a elevilor şi în registrulmatricol.
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii
de învăţământ, în scris elevului şi subsemnătură,
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-Scădere a notei la purtare;
-Consemnarea în registrul de
prov’cese verbale ale CP, în
catalogul clasei şi în registrul
de evidenţă al elevilor şi în
registrul matricol;
- se menţionează în raportul
consiliului clasei la sfârşit de
semestru sau de anşcolar;
- Validarea sancţiunii în CP
la propunerea consiliul
clasei.
Retragerea temporară sau
definitivă a bursei.

-Scădere a notei la purtare;
-Consemnarea în registrul de
procese verbale ale CP, în
catalogul clasei şi în registrul
de evidenţă al elevilor şi în
registrul matricol;
- se menţionează în raportul
consiliului clasei la sfârşit de
semestru sau de anşcolar;
- Validarea sancţiunii în CP la
propunerea consiliul clasei;
Retragerea temporară sau
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h) exmatriculare din
toate unităţile de
învăţământ
fără drept de
reînscriere în anul
următor, în altă
unitate de
învăţământ şi în
acelaşi an de
studiu (doar la
clasele XI - XII)
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- abateri deosebit de grave
însoțite de comportament și
limbaj obscen,
vătămări corporale, distrugeri
materiale, apreciate ca atare de
către consiliul profesoral ca
fiind incompatibile cu valorile
asumate de CNSS sau și de
activitatea în sistem de educație
de masă.

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal

definitivă a bursei.

(1)Exmatricularea din toateunităţile deînvăţământ, fără
drept dereînscrierepentruo perioadă de 3-5 ani,
seaplicăelevilor din ciclul superioral liceului pentru
abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin carese
stabileşte şi durata pentru care se aplicăaceastă
sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de
învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului
profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună
cu documente sau orice alte probe din care să rezulte
abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus
spre sancţionare.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de proceseverbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în
registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
în scris elevului şi sub semnătură, părintelui,tutorelui
sau susţinătorului legal.

-Consemnarea în registrul de
procese verbale ale CP, în
catalogul clasei şi în registrul
de evidenţă al elevilor şi în
registrul matricol.
Retragerea temporară sau
definitivă a bursei.
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Art. 88 Anularea sancţiunii
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se
reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 87, lit. a-e)
dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală,
până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Dacă de la momentul abaterii şi până la încheierea anului şcolar nu mai sunt 8 săptămâni
sancţiunea propusă se aplică în mod obligatoriu.
(3) Anularea este decisă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.
Art. 89 Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs și pagube patrimoniale
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nemotivate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte unpunct.
(2) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţiide
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(3) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, eleviivinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi
tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor
respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau
deteriorarea manualelor şcolare.
Art. 90 Contestarea
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către
elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la
aplicareasancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia lasecretariatul
unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poatefi
atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ,
conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea
sancţiunii.
Art. 91 Pentru încălcarea Art. 81 din ROF- CNSS se vor aplica următoarele sancţiuni, în
funcţie de gravitatea faptelor:
(1) Pentru încălcarea punctului 1 se pot aplica sancţiunea- Art. 87. Sancțiunea c);
(2) Pentru încălcarea punctului 2 și 3se aplcă sancțiunea Art. 87. Sancțiunea b);
(3) Pentru încălcarea punctului 21 se aplică sancţiunea Art. 87. Sancțiunea d):
(4) Pentru încălcarea punctelor 29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38 se aplică sancţiunea Art. 87.
alin3. Sancțiunea a),iar la repetarea abaterii se aplică în ordine Art.87 .sancțiunea
b) și ulterior c).
(5) Pentru încălcarea punctelor 4,8,20,23,24 se aplică sancţiunea Art.87 sancțiunea
b);
(6) Pentru încălcarea punctului 26 se aplică sancţiunea Art. 87. sancțiunea b); iar la repetarea
abaterii se aplică în ordine d șif.
(7) Pentru încălcarea punctelor 10, 17, 18 se aplică sancţiunea Art. 87. sancțiunea a); (8).
Pentru încălcarea punctului 5, se aplică sancţiunea Art. 87. sancțiuneah);
(9)Pentru încălcareapunctelor7,15,16, se aplicăsancţiunea Art. 87. sancțiunea f)
(10).Pentru încălcareapunctelor11,14, se aplică sancţiuneaArt. 87. sancțiunea g);
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(11). Pentru încălcareapunctelor 9,12,, se aplicăsancţiunea Art. 87 sancțiunea e);
Pentru încălcarea punctului 13, se aplică sancţiunea Art. 87.sancțiunea c);
(12) Pentru încălcarea punctului 27,se aplică sancţiunea Art.87 b), iar la
repetarea abaterii se aplică în ordine d și e.
(13) Pentru încățcarea punctului 32 se aplică sancţiunea Art.87 sancțiunea b), iar la
repetarea abaterii se aplică în ordine d și e.
Secţiunea a 8-a – Transferul elevilor
Art. 92 (1) În Colegiul Național ”Sfântul Sava” (CNSS), transferul elevilor se realizează atât în
condiţiile prevăzute de ROFUIP cât şi conform prevederilor prezentului regulament, cu aprobarea
Consiliului deAdministraţie.
(2) La avizierul C.N.S.S. vor fi afișate reglementările privind transferul, în fiecare început de an
școlar. Serviciul secretariat va furniza în timpul programului de lucru informații persoanelor
interesate de transfer.
(4) Perioadele de depunere a cererilor de transfer sunt în ultima săptămână de cursuridin
semestrul I, pentru perioada intersemestrială și respectiv după penultima saptamana, dar si după
incheierea cursurilor semestrului al II-lea. Pentru analiza si ierarhizarea cererilor de tranfer
conform criteriilor, ultima zi de depunere a cererilor de transfer este 15 august, astfel incat
rezultatele cererilor sa poata fi stabilite cel tarziu in ziua de 31 august a anului. Numai in situatii
deosebite ca schimbarea domiciliului dupa 15 august sau aparitia unei stari de boala dupa aceasta
data se admite ca depunerea cererii sa fie peste data de 15 august.
(5) Solicitantul poate fi transferat dacă cererea a fost aprobată de Consiliul de administrație al
C.N.S.S.
(6) În conformitate cu Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016, Art. 155 , alin (3) transferurilor care implică schimbarea profilului/specializării
se efectuează în perioada vacanței de vară și sunt condiționate de promovarea examenelor de
diferență. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de
administrație al C.N.S.S. și de către membrii catedrelor. Perioada de desfasurare a acestor examene
nu va depasi începereacursurilor.
(7) Cererile de transfer ale elevilor din C.N.S.S. au prioritate, acestea fiind primele analizate și
soluționate conform prezentuluiregulament.
(5) Elevii din C.N.S.S. din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru și numai dacă
media lor de admitere (conform repartiției computerizate postată pe http://admitere.edu.ro în
C.N.S.S. este cel puţin egală cu media minimă de admitere în C.N.S.S. la profilul și specializarea
pentru care se solicită transferul, dacă au media 10 la purtare și cu respectarea, de regulă, a
continuității studiului limbilor moderne. Primează interesulelevului.
(6) Elevii din clasa a IX-a din alte unităţi de învăţământ se pot transfera numai după primul
semestruşinumaidacămedialordeadmitereestecelpuţinegalăcumediaultimuluiadmisîn
C.N.S.S. la profilul și specializarea la care se solicită transferul, conform mediei postate
pehttp://admitere.edu.ro, dacă au media 10 la purtare și cu respectarea, de regulă, a continuității
studiului limbilor moderne. Primează interesul elevului.
(7) Elevii din C.N.S.S. din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera de regulă dacă media lor din
ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul,
dacă au media 10 la purtare și cu respectarea, de regulă a continuității studiului limbilor moderne.
Primează interesulelevului.
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(8) Elevii din alte unităţi de învăţământ, din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera cu
respectareaprevederiloralin(5),numaidacămedialordeadmitereînliceuconformrepartiției

40

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon:021/312.68.21,021/314.92.94,021/310.07.73.Fax:021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

computerizate este cel puţin egală cu media ultimului admis în clasa a IX a în C.N.S.S. conform
mediei postate pe http://admitere.edu.ro, la profilul şi specializarea la care se solicită transferul sau
au obținut performanțe deosebite constând în mențiuni și premii obținute la fazele naționale sau
internaționale la olimpiadele/concursurile organizate de ministerul educației (MECȘ), au media
10 la purtare și cu respectarea de regulă a continuității studiului limbilor moderne. Aceste condiții
nu se aplică situațiilor excepționale și anume:
-la schimbarea domiciliului părinţilor sau elevului dintr-o altă localitate, respectiv într-un alt sector
al municipiului Bucureşti numai dacă noul domiciliu se apropie de locația C.N.S.S.( dacă
C.N.S.S. este singurul colegiu din vecinătatea locuinței elevului);
-în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
direcţia de sănătate publică, dacă C.N.S.S. este singurul colegiu din vecinătatea locuinței elevului
sau a instituţiei în care elevul urmează un tratament.
(9) La data intrării în vigoare a prezentului R.O.F.-C.N.S.S., Consiliul de administraţie C.N.S.S.
a decis să aibă întâietate în soluționarea cererilor de transfer, acele cereri de transfer care, prin
aprobare, nu determină depăşirea numărului de 30 de elevi/ clasă. Consiliul de administrație poate
aproba și transferuri care determină creșterea efectivelor peste 30 numai în situații excepționale
așa cum prevede Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016, Art. Art. 150. Alin (2).
(10) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de de
30 de elevi/clasă, numai I.S.M.B. poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul
efectuăriitransferului;
(11)Transferul elevilor se poate efectua în timpul semestrelor, în mod excepţional, curespectarea
R.O. F al C.N.S.S. în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor sau elevului dintr-o altă localitate, respectiv într-un alt
sectoralmunicipiuluiBucureştinumaidacănouldomiciliuseapropiedelocațiaC.N.S.S.(dacă
C.N.S.S. este singurul colegiu din vecinătatea locuinței elevului);
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
direcţia de sănătate publică, dacă C.N.S.S. este singurul colegiu din vecinătatea locuinței elevului
sau a instituţiei în care urmează untratament;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământprofesional;
d) de la învăţământul de artă, sportiv şimilitar;
e) în alte situaţii excepţionale, după aprobarea consiliului de administraţie alC.N.S.S.
(12) În cazul în care numărul solicitărilor pentru aceeaşi clasă depăşeşte numărul de locuri
disponibile, vor aveaprioritate:
- transferurile interne care solicită schimbarea de profil şi schimbarea de specializare, de regulă cu
respectarea continuității studiului limbilor moderne;
- transferurile interne la clase paralele, cu respectarea de regulă a continuității studiului limbilor
moderne;
- rezultatele obţinute la olimpiadele si concursuri şcolare (mențiuni, premii la faza naţională / şi
calificări în loturile constituite pentru faza internaţională), cu respectarea de regulă a continuității
studiului limbilor moderne;
- media generală a anului anterior (semestrului, în cazul clasei a IX-a), cu respectarea de regulă a
continuității studiuluil imbilor moderne;
- elevii şcolilor care sunt membre ale „Alianţei Colegiilor Centenare”, cu respectarea de regulă a
continuității studiului limbilor moderne;
- numărul absenţelor nemotivate, cu respectarea de regulă a continuității studiului limbilor
moderne;
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(13) Consiliul de Administraţie poate decide includerea, în procedura de transfer, a unui interviu
cu elevii care solicită transferul în C.N.S.S. În acest caz, se va comunica, în timp util, celor
interesaţi, necesitatea participării lainterviu.
(14) Ședința Consiliul de Administraţie pentru analiza și soluţionarea cererilor de transfer se va
face cel târziu la data de 31 august și respectiv cel târziu în prima zi a vacanțeiintersemestriale.
(15) Conform cererii de transfer părintele / tutorele legal are obligația de a se informa asupra
rezultatului cererii de transfer. Anunțarea solicitanților a căror cerere a fost avizată pozitiv va fi
realizată telefonic de secretariat sau prin afişare la avizierul colegiului de către serviciul secretariat
în maxim 3 zile lucrătoare de după data desfășurării ședinței Consiliului de administrație în care
au fost analizatecererile.
(16) Contestaţiile se depun la secretariat sau pe e-mail: licsfsava@gmail.com în termen de 48 de
ore după ziua în care s-au anunţatrezultatele.
(17) În cazul în care cererea de transfer implică, odată cu aprobarea ei, schimbarea limbii
moderne părinții și elevul își vor asuma, la depunerea cererii, nivelul de cunoștințe necesar
studiului limbii moderne respective. Primează interesul elevului, această prevedere se aplică și
situațiilor excepționale prevăzute în prezentulregulament.
(18) După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite
situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se
transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui
transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare
de către unitatea de învățământ la care s - a transferat, elevul transferat participă la cursuri în
calitate de audient numai daca parintele sau elevul major solicita în scris acest lucru.
Secțiunea a 9-a- Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ
Art. 93. — Examenele organizate de colegiu sunt cele prevăzute în și se desfășoară conform
prebvederilor acestuia. În SECŢIUNEA a 2-a: Examenele organizate la nivelul unităţilor de
învăţământ, Art. 139. – Art. 147.
Secţiunea a 10-a – Participarea la excursii/tabere organizate de şcoală
Art. 94 (1) Pentru organizarea excursiilor sau taberelor şcolare, profesorii organizatori
vor respecta P.O. nr. 52 – Organizarea si desfasurarea taberelor, excursiilor, drumetiilor care
este în acord cu Procedura privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor,
expediţiilor şi drumeţiilor şcolare, aprobată de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
cu nr 2072/14.02.2014, vizibilă la
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/Educatie_permanenta/ PO_TabereExcursiiExpeditii.pdf
(3) Se va anexa un tabel cu semnătura părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor prin care
aceştia declară că sunt de acord cu plecarea copiilor în excursie/tabără, că sunt de acord să fie
însoţiţi de profesorii menţionaţi şi că elevii sunt obligaţi să respecte programul excursiei/taberei
precum şi cerinţele profesorilor organizatori. De asemenea, se obligă să răspundă pentru
eventualele daune provocate, voluntar sau involuntar, decopii.
(4) În cazul în care elevii pleacă din locurile sau locaţiile fixate fără învoirea profesorilor
organizatori, sau desfăşoară alte activităţi interzise de aceştia, răspunderea le revine în totalitate
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elevilor.
Capitolul V – PARTENERII EDUCAŢIONALI – PĂRINŢII
Drepturi și obligații
Art. 95. — (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului
sunt parteneri educaţionali principali ai CNSS.
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul
de învăţământ care privesc educaţia copiilorlor.
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de
sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia
familie—şcoală.
Art. 169. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii
referitoare numai la situaţia propriului copil.
Art. 96. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/
directorul adjunct al CNSS;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadreledidactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul CNSS;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia depărinţi.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.
Art. 97. — Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 98. — (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal
al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul
unităţii de învăţământ implicat, profesorul diriginte.
Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la
discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la
rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii
unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu
a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris,
inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Art. 99 Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea
elevului, până la finalizareastudiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosulcomunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele,
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tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de formaţiune de studiu pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalţi elevi din unitatea de învăţământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura
cu
profesorul
diriginte
pentru
a
cunoaşte
evoluţia
elevului.
Prezenţa
părintelui,tutoreluisaususţinătoruluilegalvaficonsemnatăîncaietul, profesorului diriginte, cu nume,
dată şi semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate deelev.
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligaţia
de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ
dinstrăinătate.
Art. 100. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Art. 101. — (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare
şi funcţionare a Colegiului Naţional „Sf. Sava” este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali ai elevilor.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 173 alin. (6), art. 174 şi art. 175 atrage răspunderea persoanelor
vinovate conform dreptului comun.
Art. 102. — (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali ai elevilor de la clasă.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor
didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor
necesare educăriicopiilor/elevilor.
(3) în adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu
situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al elevuluirespectiv.
Art. 103. — (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către
preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori
al elevilorclasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali ai elevilor din clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.
In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot
adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu dinaceştia.
Comitetul de părinţi
Art. 104. — (1) În CNSS, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de
părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezideazăşedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de
zile calendaristice de la începerea cursurilor anuluişcolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un
preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile
fiecăruia, pe care le comunică profesoruluidiriginte.
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(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipamanagerială.
Art. 105. — Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele
atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile
se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legaliprezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la
nivelul clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei,
asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în
mediulşcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi
unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi
atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de
părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniulfinanciar;
e)
sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a şcolii;
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientaresocioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare
şiextracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă
acesteaexistă.
Art. 106. — Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea
unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art. 107. — (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de
părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar,
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi
nu esteobligatorie.
(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinătorilegali.
(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în
strângereafondurilor.
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Art. 108. — (1) La nivelul CNSS funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor depărinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a
părinţilor din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli,
nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau
juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic —
voluntariat.
(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate
cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şifundaţiile.
Art. 109. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi
ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se
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consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia
sau, după caz, de unul dintrevicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii deînvăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor
celorprezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi
juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ alpărinţilor.
Art. 110. — Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia şcolii, inclusiv din ofertanaţională;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu
rol educativ din comunitatealocală;
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
absenteismului şi a violenţei în mediulşcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatealocală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor
în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialoguluicultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturoractivităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe temeeducaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor
care au nevoie deocrotire;
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de
integrare socială aabsolvenţilor;
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrareaîn muncă
aabsolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea
de învăţământ, la solicitarea cadrelordidactice;
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţiielevilor;
m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în
internate şi încantine;
n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala
dupăşcoală”.
Art. 111. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face
demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând
în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din
străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şisportive;
b) acordarea de premii şi de burseelevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţiextraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor pe care îireprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local,
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judeţean, regional şinaţional.

Capitolul III–SIGURANŢA ELEVILOR ŞI A PERSONALULUI
Secţiunea 1 – Accesul vizitatorilor
Art. 112 Accesul în CNSS se face conform procedurii operaționale ( P.O. 42 – Procedura privind asigurarea
securității și siguranței elevilor și accesul în perimetrul unității școlare ). Accesul liber în CNSS este permis

doar personalului şi elevilorşcolii.
(1) Toate persoanele, inclusiv părinții elevilor școlii, care nu sunt înregistrate ca aparţinând
de şcoală, trebuie să se anunţe la poartă/intrare în momentul pătrunderii înşcoală.
(2) Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală unor categorii de vizitatori care nu siau anunţat prezența (ex: reprezentanţimass-media).
(3) În situaţia în care conducerea CNSS apreciază că siguranţa şcolii este periclitată de
anumite persoane, atunci aceasta poate interzice accesul persoanelor respective în incinta unităţii
deînvăţământ.
(4) Colegiul este dotat cu sistem de supraveghere video; operarea acestui sistem în condiţii de
maximă securitate cu respectarea legislației în vigoare Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şilibera
circulaţie a acestor date, Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice și cu respectarea proceduri specifice privind
securitatea şi siguranţa elevilor în perimetrul CNSS aprobată prin hotărârea Consiliului de
administrație nr.5 din 25.10.2013.
Art. 113 Agentul de pază, ca responsabil de accesul în CNSS, are următoarele atribuții:
(1) 1. Verifică la intrarea înșcoală:
- legitimația sau carnetul de elev prevăzute în mod obligatoriu cu fotografia titularului,
semnătura și viza valabilă a conducătoruluiunității;
- legitimațiile profesorilor şi ale personaluluişcolii.
Dacă constată lipsa documentelor de legitimare sau nereguli în actualizarea lor, agentul de
pază nu permite accesul în obiectiv și anunță profesorul de serviciu.
2. După verificare, permite elevilor și personalului școlii accesul în incintă.
(2) Permite persoanelor străine accesul în școală, doar după stabilirea motivului pentru care
a fost solicitat accesul, legitimarea şi înregistrarea vizitatorilor, anunţând în prealabil serviciul
secretariat care va informa compartimentul din CNSSvizitat;
(3) Vizitatorul va pătrunde în holul CNSS numai cu ecuson și nu va avea acces în clase fără
a fi însoțit de un reprezentant al personaluluiCNSS;
(4) Permite accesul în incinta școlii, în afara orelor lor de program, a persoanelor sau a
grupurilor de persoane, pe bază de tabel (în care sunt menționate perioada/intervalul temporal,
locul/sala și scopul accesului în incinta școlii) aprobat de directorul școlii, după legitimarea şi
înregistrarealor;
(5) Permite accesul în incinta școlii a autovehiculelor cu permis de acces şi pe bază de tabel
aprobat de directorul şcolii, actualizat permanent şi disponibil la punctul depază;
(6) Interzice accesul elevilor cu autovehicule în incintașcolii.

Secțiunea a 2-a – Serviciul profesorilor pe școală
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Art. 113 (1) În CNSS se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al
cadrelor didactice. Acesta este reglementat prin procedura operațională specifică ( P.O. 42 – Procedura privind
asigurarea securității și siguranței elevilor și accesul în perimetrul unității școlare ).

Art. 114 (1) Planificarea profesorilor de serviciu se va face în zilele (sau jumătăţile de zi) în care
au un număr redus de ore sau nu au ore;
(2) În fiecare zi, în timpul programului școlar, va fi stabilit câte un profesor de serviciu pe
şcoală.
Art. 115 Atribuțiile profesorului de serviciu sunt prevăzute în proceduri operaționae specifice
( P.O. 42 – Procedura privind asigurarea securității și siguranței elevilor și accesul în perimetrul unității
școlare ), precum și în specifică ( P.O. 68 – Procedura privind Efectuarea serviciului pe scoala de către
profesori și pe clasă de către elevi).

Secțiunea a 3-a Serviciul elevilor pe clasă
Art. 116 Serviciul elevilor pe clasă este reglementat prin procedura operațională
„Organizarea serviciului pe clasă–sarcinile
profesorului de serviciu” aprobată
conform Hotărârii nr.3 / 25.10.2013 a Consiliului de administrație.
Art. 117 Organizarea serviciului pe clasă respectă următoarele principii:
(1) toţi elevii clasei vor fi implicaţi în serviciul pe clasă; pot face excepţie doar elevii
care au diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de anumiteatribuţii;
(2) instruirea elevilor se face de către diriginte, în colaborare cu clasarespectivă;
(3) fiecare diriginte va realiza, la începutul fiecărui semestru, un grafic al serviciului pe
clasă pe îl va afişa înclasă;
(4) eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul diriginteluluiclasei;
(5) stabilirea modului de efectuare a serviciului (numărul de elevi, ordinea, perioada) se
hotărăște împreună cuclasa.
Art. 118 (1) Atribuțiile elevului de serviciu pe clasă sunt cuprinse în procedura specifică ( P.O. 68 –
Procedura privind Efectuarea serviciului pe scoala de către profesori și pe clasă de către elevi) şi sunt
prezentate de diriginte în prima oră de dirigenţie din anul şcolar şi consemnate într-un Proces Verbal semnat de
elevi.

(6) Dirigintele este obligat să informeze părinţii privind Atribuțiile elevului de serviciu pe clasă,
în prima şedinţă cu părinţii din anul şcolar şi să consemneze informarea într-un Proces Verbal
înscris în Registrul clasei și semnat de participanţii la ședință.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 119 (1) Este interzis atât elevilor, cât şi personalului liceului (didactic, didactic auxiliar
şi nedidactic) consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta
liceului.
Art. 120 (1) Este interzisă constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond
destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.
(2) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau
calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
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reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, sesancţionează
conformlegii.
(3) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi
a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficiimateriale.
Art. 121 Comisiile metodice de specialitate au obligația de a stabili și comunica elevilor la
începutul fiecărui an școlar normele și regulile care trebuie respectate în cadrul cabinetelor și pe
terenul de sport, prevăzute în procedurile operaționale specifice aprobate prin hotărârile
Consiliului de administrație nr.8 din 10.12.2013, nr.5 / 25.10.2013.
Art. 122 (1) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar.
Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr
de înregistrare la secretariatul școlii.
(2) Prevederile prezentului Regulament se pot modifica și/sau completa ulterior ori de câte
ori este cazul, la inițiativa Consiliului de Administrație și cu consultarea organizației sindicale din
cadrul CNSS. Modificările și/sau completările vor fi aduse la cunoștința întregului personal și a
elevilor în termen de max. 30 zile de laefectuare.
Art. 123 (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii din
CNSS, pentru întregul personal din CNSS, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele,
instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu CNSS.
(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi
personalului CNSS în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie
al CNSS.
Art. 124 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 125 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare, care contravin prezentului
regulament, se anulează.
Art. 126 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de
administrație al CNSS.

Director, Crocnan Elena
Director adjunct, Stoica Ana Mihaela
Consilier educativ: Fulaș Cristina
Lider de sindicat, Săndoiu Gabriel

49

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon:021/312.68.21,021/314.92.94,021/310.07.73.Fax:021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

Anexa 1

REGULAMENT CADRUL DE FUNCȚIONARE A CATEDRELOR?
COMISIILOR METODICE DIN COLEGIUL NAȚIONAL ”SFÂNTUL
SAVA”
Art 1. Prezentul regulament de organizare si functionare este întocmit în conformitate cu Legea
Invatamantului nr 1/2011 și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar Anexă la OMENCS nr. 5.079/2016 .
Art 2. Comisia metodică/ catedra metodică se constituie din cel puțin 3 membri, pe disciplinede studiu,pe

disciplineînruditesaupe arii curriculare.
Art. 3 Activitatea Comisiilor / catedrelor metodice este reglementată de Art. 65, 66 și 67 din Anexa la
OMENCS nr. 5.079/2016 după cum urmează:
”Art 65. (3) Activitateacatedrei/comisiei metodice estecoordonatăde şefulcatedrei,

respectivresponsabilul comisieimetodice, alesde către membrii catedrei/comisiei şivalidatde
consiliulde administraţieal unităţii.
(4) Catedra/Comisiametodicăseîntruneştelunarsaude câteori estenecesar,lasolicitareadirectoruluiori
amembrilor acesteia.
(5) Tematicaşedinţeloresteelaboratălanivelulcatedrei comisieimetodice, subîndrumarea
responsabiluluide catedră/responsabiluluicomisieimetodice, şiesteaprobatăde
directorulunităţiide învăţământ.
Art.66. — Atribuţiilecatedrelor/comisiilormetodice sunturmătoarele:
a)stabileştemodalităţileconcrete de
implementareacurriculumuluinaţional,adecvatespecificuluiunităţii de
învăţământşinevoiloreducaţionalealecopiilor/elevilor,învederearealizăriipotenţialuluimaximal
acestoraşiatingeriistandardelornaţionale;
b) elaboreazăofertade curriculumladeciziaşcoliişiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
curriculumulladeciziaşcoliicuprindeşiofertastabilitălanivelnaţional;
c) elaboreazăprogramede activităţisemestrialeşianualemenite
săconducălaatingereaobiectivelor educaţionaleasumateşilaprogresulşcolar;
d)consiliazăcadreledidactice debutante,înprocesulde elaborareaproiectării didactice
şiaplanificărilor semestriale;
e) elaboreazăinstrumentede evaluareşinotare;
f)analizeazăperiodic performanţele şcolarealecopiilor/elevilor;
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g)monitorizeazăparcurgereaprogrameilafiecaregrupă/clasăşimodulîncare serealizeazăevaluarea
copiilor/elevilor;înacestsens,personaluldidacticde predare şiinstruirepractică are obligaţiade a
completacondicade prezenţăinclusivcutema orei de curs;
h)planificăşiorganizeazăinstruireapractică aelevilor;
i) organizeazăactivităţide pregătirespecialăacopiilor/elevilorcuritmlentde învăţareori pentru
examene/evaluărişiconcursurişcolare;
j)organizeazăactivităţide formarecontinuăşide cercetare — acţiunispecifice unităţiide
învăţământ, lecţiidemonstrative,schimburide experienţăetc.;
k)implementeazăstandardelede calitatespecifice;
l)realizeazăşiimplementeazăproceduri de îmbunătăţireacalităţiiactivităţiididactice;
m) propun,laînceputulanuluişcolar,cadreledidactice care predaulafiecareformaţiune de studiu;
n)orice alteatribuţii decurgânddinlegislaţiaînvigoareşidinregulamentulde organizareşifuncţionare al
unităţii.
Art.67. —Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a)organizează şi coordonează întreaga activitatea catedrei/comisiei metodice (întocmeşte
şicompletează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul
catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi
planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte
activităţi stabilite prin regulamentulde organizare şi funcţionare al unităţii);
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa
postului didactic;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ,în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuride formare;
e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
f)efectuează asistenţe la ore, conform planuluide activitate al catedrei/comisiei metodice sau la
solicitarea directorului;
g)elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le
prezintă în consiliul profesoral;
h)îndeplineşteorice alteatribuţii decurgânddinlegislaţiaînvigoare.
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Anexa 2
Contract educațional
Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
str. G-ral Berthelot, nr. 23, sector 1, cod. 010168,
Bucureşti, tel: 314.92.94; fax: 312.68.21; 310.07.73
C.U.I.4433880,www.licsfsava.ro;email:s ec r etar iats fs av a@ gmail.com;

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 cu
modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5.079/2016, ale Legii nr.272/ 2004, privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se încheieprezentul
CONTRACTEDUCAŢIONAL
I. Părţilesemnatare
1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, cu sediul în Bucureşti, reprezentat prin director, Elena
Crocnan
2.Beneficiarul indirect, dna/dl...................................................................... părinte/reprezentantul
legal

al

elevului,

cu

domiciliul

în

………………………………………………………………………….,telefon............
3.Beneficiaruldirect, .................................................................... elev
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin
implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi aieducaţiei.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Colegiul Naţional „SfântulSava”.
IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:^
1. Unitatea de învăţământ seobligă:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului deînvăţământ;
b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie
a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea deînvăţământ;
c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii
de învăţământ, în limita prevederilor legale învigoare;
d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita
prevederilor legale învigoare;
e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportamentresponsabil;
f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură
cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică aelevului/copilului;
g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu
părinţii/reprezentanţii legali aiacestora;
h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială aacestuia;
i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal
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sau fizic elevii şi/saucolegii.
j)
se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali aiacestora.
k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol
sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic, precumşi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios
1. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele
obligaţii:
a)
obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri
pentru şcolarizarea elevului, până la finalizareastudiilor;
b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are
obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la
nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din
colectivitate/ unitatea deînvăţământ;
c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesoral pentru învăţământul preşcolar/ profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul şcolii, cauzate deelev;
e)
să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii deînvăţământ;
a) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului
unităţii de învăţământ.
2. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programeleşcolare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,
particular şi confesional autorizat/acreditat cufrecvenţă;
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de
învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţăredusă;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în
afara ei;
e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor,
normele de protecţie amediului;
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
din portofoliu educaţionaletc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace
de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şiintoleranţa;
i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ
sau care afectează participarea la programulşcolar;
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,
droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice,ţigări;
k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;de a nu poseda
şi/saudifuzamaterialecareauuncaracterobscensaupornografic;m)deanuaducejignirişideanu
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manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a
acestora; n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; o) de a nu
părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de
serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului
diriginte.
Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata înscrierii elevului la cursurile al Colegiului
Naţional „Sfântul Sava”.
V. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
învăţământ Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.272/ 2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilorcopilului.
încheiat azi,
Am luat la cunoştinţă,
Beneficiar direct, elevul,
Colegiul Naţional „Sfântul Sava”,
direct,
Director/profesor diriginte,

, în două exemplare, în original, pentru fiecareparte.

Beneficiar indirect,
Părinte,

Beneficiar
Elev,
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Semne distinctive și ținuta festivă ale Colegiului
Național ”SfântulSava”

Anexa3

INSIGNA CNSS

ECUSON CNSS
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ȚINUTA FESTIVĂ CNSS
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Anexa 4
Imnul Colegiului Național ”SfântulSava”

57

COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”
Str. G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti
Telefon:021/312.68.21,021/314.92.94,021/310.07.73.Fax:021.312.68.21
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com

58

