LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA

EXTRAS DIN
REGULAMENTUL DE
ORDINE INTERIOARĂ
SECȚIUNEA ELEVI
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Aprobat în Consiliul de administrație în data de: 10.09.2020
Discutat în Consiliul Profesoral din data de: 01.09.2020

TITLUL VII - ELEVII LICEULUI TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA
CAPITOLUL I – DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE ELEV AL LTF
Art. 90
(1) Dobândirea calităţii de elev se face în urma înscrierii la Liceului Teoretic „Filadelfia”, conform
procedurii de înscriere care se realizează în conformitate cu prevederile legale.
(2) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţi cuprinse în
programul de activități educative școlare și extrașcolare pentru anul școlar în curs, atât offline, cât și
online.
ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC „FILADELFIA”
Art. 91
(1) Înscrierea copiilor/elevilor la Liceul Teoretic „Filadelfia” are în vedere şi compatibilitatea valorilor
morale ale familiei cu principiile educaţionale ale școlii.
(2) Înscrierea copiilor/elevilor la Liceul Teoretic „Filadelfia” se face în urma unei solicitări scrise din
partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către Consiliul de administrație al
unităţii, în limita planului de şcolarizare aprobat.
DREPTURILE ELEVILOR LTF
Art.101
(1) Drepturile, obligațiile si interdicțiile elevilor sunt prevăzute de Statutul elevului aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice nr. 4742/2016.
(2) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” se bucură de toate drepturile constituţionale şi de egalitate în
toate raporturile conferite de calitatea de elev.
(3) Nicio activitate organizată în LTF nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(4) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” au acces în timpul programului şcolar la toate utilităţile şi
echipamentele şcolii, doar în prezența și cu acordul profesorului coordonator al activității școlare.
(5) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi
recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru
atitudine civică exemplară.
(6) Premierea elevilor la sfârşitul anului şcolar se face conform reglementărilor în vigoare și conform
deciziei Consiliului de administrație al Liceului Teoretic „Filadelfia”.
(7) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” se pot organiza în Consiliul Elevilor (CE) sub îndrumarea unui
cadru didactic agreat de elevi.
(8) CE funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea LTF (Anexa 11).
(9) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de LTF.
(10) Elevii au dreptul de a participa din proprie inițiativă, la concursurile școlare, olimpiade și alte
activități extrașcolare, propuse, promovate și recompensate de către instituții/ organizații educaționale și
conducerea Liceului Teoretic „Filadelfia”.
(11) În Liceul Teoretic „Filadelfia”, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare
proprii este garantată, cu avizul conducerii şcolii.
CAPITOLUL II – ÎNDATORIRILE ELEVILOR LTF
Art. 102
(1) Elevii înscriși la Liceul Teoretic „Filadelfia” au obligaţiile și îndatoririle prevăzute în Statutul
elevilor, Capitolul III, art. 14., la care se adaugă prevederile prezentului regulament.
(2) Elevii au obligația de a cunoaşte și de a respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului
de Ordine Interioară al Liceul Teoretic „Filadelfia”.

1

(3) Respectarea cadrele didactice şi a personalului auxiliar din cadrul Liceului Teoretic „Filadelfia” este
o dovadă de bună - creștere și necesară desfășurării corespunzătoare a activităților școlare.
(4) Elevii au datoria de a respecta disciplina şcolară şi codul de conduită al elevilor, atât la școală, în
afara școlii, dar și în mediul online.
(5) Elevii trebuie să informeze autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii grave care ar
putea influenţa în mod negativ desfăşurarea activităţilor de studiu individual şi în general.
CODUL VESTIMENTAR AL ELEVILOR
Art. 103
(1) Uniforma este obligatorie pentru elevii LTF pe toată durata activităţilor şcolare (fete: fustă/sarafan
negru/bleumarin; băieți: pantalon negru/bleumarin; cămașă/bluză alb, bleu, bleumarin, negru);
(2) Băieții trebuie să poarte pantaloni negri/bleumarini cu croială dreaptă; nu se acceptă pantalonii
skinny, nici pentru băieți, nici pentru fete, în interiorul LTF;
(3) Toți elevii LTF trebuie să poarte cămașă/bluză uni (o singură culoare), fără înscrisuri publicitare sau
mesaje necorespounzătoare, excepție făcând acele tricouri ocazionale, aprobate de conducerea școlii;
(6) Datorită măsurilor de prevenire și combatere a infectări cu SARS-COV-2, în zilele în care au
Educație fizică și sport, elevii vor veni la școală în echipament sportiv, dar obligatoriu cu tricou
(7) Nu se acceptă echipamentul sportiv de tip fitness/mulat. Elevii care nu vor avea un echipament
sportiv decent vor merge la sala de sport, dar nu vor participa la activitate, consemnându-se acest lucru.
OBLIGAŢIILE ELEVILOR VIZÂND RESPECTAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR
Art. 104
(1) Elevii au datoria de a frecventa cursurile şi activităţile din programul zilnic, de a se pregăti la fiecare
disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. Elevii trebuie să
participe la toate orele prevăzute în orar, indiferent de modalitatea de organizare a acestora (offline sau
online).
(2) Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi
purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci
când se află în interior şi în exterior);
(3) Elevii se vor prezenta la program cu 5 minute înainte de începerea cursurilor şi vor părăsi şcoala după
încheierea ultimei ore de curs.
(4) Elevii care întârzie vor fi primiți la ore. Li se va motiva absența, numai dacă întârzierea poate fi
temeinic justificată.
(5) Întârzierile repetate ale elevilor la prima oră din program și la orele de curs ce succed pauzelor se
consideră abateri disciplinare.
(6) Este interzis elevilor să părăsească şcoala în timpul orelor de curs; plecarea elevilor de la program se
va face la solicitarea scrisă a familiei, adresată învățătoarei/ dirigintelui clasei.
(7) Nu se acceptă învoirea elevilor de la școală, decât din motive medicale sau situații neprevăzute
(boală, deces în familie, etc.). Absentarea elevilor pentru probleme de sănătate/ personale este raportată
online de către părinți, prin intermediul googleforms, pus la dispoziție de către învățători/diriginți.
(8) Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va
realiza, obligatoriu, în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va
preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul
medical şcolar.
(9) În limita a 20 de ore de curs consecutive pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor
scrise ale părintelui / tutorelui elevului adresate învățătorului/profesorului diriginte al clasei, avizate în
prealabil de directorul unității.
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(10) Monitorizarea frecvenței elevilor se va face conform legislației în vigoare și procedurii pentru
„Monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar” din cadrul LTF.
(11) Elevii îi vor aștepta în liniste pe profesori. Prezența pe hol, după pauză, este interzisă și se
sancționează cu absență nemotivată.
(12) Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de
curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi.
Art. 105
(1) Perioada în care se desfăşoară programul „Școala altfel”este considerată ca făcând parte din
programul şcolii; în această perioadă, elevii sunt obligaţi să participe la toate activităţile din programul
stabilit la nivelul şcolii.
(2) Pentru perioada desfăşurării activităţilor din cadrul programului „Şcoala altfel”, evidenţa prezenţei
elevilor se face de către profesorul diriginte, prin consemnarea absenţelor în rubrica purtare.
(3) Absenţele înregistrate în această săptămână vor fi luate în calcul în vederea stabilirii notei la purtare.
Art. 106
(1) După un număr de 5 absențe nemotivate, elevul va primi o avertizare verbală individuală din partea
învățătorului/dirigintelui, iar părinții/tutorii vor fi informați telefonic sau verbal despre situația elevului.
(2) Pentru 20 absențe nemotivate la toate materiile sau 5 absențe nemotivate pe semestru la o materie,
elevul va primi mustrare scrisă și i se va scădea nota la purtare cu un punct.
(3) După 25 de absențe nemotivate, elevul va fi chemat în fata Consiliului de Adminstrație și va primi
preaviz de exmatriculare.
(4) Pentru un număr mai mare de 40 de absențe, elevul va fi exmatriculat.
REGULI PENTRU ACTIVITATEA ONLINE
Art. 107
(1) La nivelul unității de învățământ, defășurarea activităților de învățare on-line se va realiza pe
platforma E-learning Adservio, conform unui program prestabilit adus la cunoștința tuturor celor
implicați.
(2) În organizarea și desfășurarea activităţilor în mediul virtual, se asigură respectarea cerințelor privind
protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(3) În conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679, elevii nu au voie să înregistreze activitatea desfăşurată în mediul online.
Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici părinții acestora nu au
permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi.
(4) Comunicarea online în cadrul orelor reprezintă un spațiu privat, accesibil numai comunității
respective, formate din elevii clasei sau grupei și cadrul didactic. În măsura în care spațiul de acasă
disponibil permite, părinții, frații elevilor sau alte persoane prezente în locuință trebuie să asigure
intimitatea și liniștea elevului aflat la cursuri online.
(5) Pentru desfășurarea în condiții optime a orelor online, elevii au datoria să-și asigure un loc liniștit, cu
ușa închisă, departe de orice sursă care ar putea să le distragă atenția sau să perturbe ora. Locul ideal
pentru o activitate eficientă este biroul/masa de scris.
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(6) Deși ora se desfășoară acasă, elevul are datoria să se prezinte în fața colegilor și a profesorilor,
purtând o vestimentație potrivită și având o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând
comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învăţare.
(7) În cadrul orelor desfășurate online, elevii vor respecta ora stabilită de profesor și orarul școlii!
Punctualitatea este o formă de respect atât față de tine, cât și față de ceilalți (profesori, colegi).
(8) În cadrul orelor desfășurate online, elevii vor participa având camera web deschisă și microfonul
pornit. Este neplăcut (și frustrant) să te adresezi unui ecran negru și în același timp este neplăcut să
vorbești fără să fii ascultat/auzit.
(9) Elevii au datoria să se comporte în mediul online, ca la școală, fiind atenți, luând notițe, urmârind
explicațiile date de profesor.
(10) Elevii au datoria să respecte ora de curs și partenerii de discuție. Nu vor vorbi mai mulți în același
timp, indiferent cât de important este ceea ce au de spus. Profesorul este cel care numește elevul care
trebuie să răspundă.
(11) Elevii au datoria să facă ceea ce li se spune. Butoanele MEET NOW și MUTE ALL nu sunt pentru
elevi, ci doar pentru cadrele didactice.
(12) În cazul nerespectării regulilor de mai sus, cadrul didactic are dreptul de a exclude elevii din
conferință, pentru a le respecta celorlalți dreptul la învățare. Vor primi, apoi, materialele pe platforma
ADSERVIO, la finalul conferinței, pentru a studia individual.
(13) Elevii au datoria să rezolve şi să transmită sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de
către cadrele didactice, în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi
internetului.
(14) Elevii au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al
internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu
excepţia situaţiilor justificat.
REGULI ÎN TIMPUL ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞI DE UTILIZARE A
SĂLII DE SPORT
Art. 108
(1) Deplasarea în şcoală şi în tot spațiul aparţinând şcolii trebuie să se facă în ordine şi linişte. Accesul
elevilor pe terenul de sport și în sala de sport, în vederea jocului cu mingea, este interzis fără aprobarea
profesorului de Educație fizică și sport.
(2) La fiecare început de an şcolar, toți elevii au obligaţia să-şi controleze starea de sănătate şi să
prezinte, în primele două săptămâni de şcoală, avizul medical cu „apt pentru educaţie fizică şi sport“
(aviz de la medicul de familie). Elevii nu pot participa activ la orele de Educație fizică și sport, în cazul
neprezentării adeverinței, în maximum 14 zile de la începerea anului școlar.
(3) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport și profesorii
vor respecta prevederile art. 112 din ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5447/2020.
(4) Scutirile medicale pentru educaţie fizică şi sport temporare, semestriale sau anuale vor fi prezentate
profesorului de educaţie fizică şi sport, specificând în aceasta boala şi perioada pentru care a fost
eliberată, precum şi viza cabinetului unităţii de învățământ din care face parte elevul.
(5) Elevii sunt obligaţi ca la începutul fiecărei ore sau pe parcursul acesteia să anunţe profesorul atunci
când au probleme de sănătate.
(6) În sala de sport, accesul se face numai cu încalțăminte special destinată acestui scop (adidas no
marking), curată și bine fixată. Lipsa totală sau parțială a echipamentului nu permite participarea
elevului la ora de sport, acesta fiind lăsat pe margine, consemnându-i-se nepaticiparea.
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(7) Elevii nu au voie să intre în sala de sport, decât sub supravegherea profesorului.
(8) Păstrarea curaţeniei sălii de sport, a vestiarelor şi a coridoarelor de legătură dintre acestea este
obligatorie pentru toți elevii.
FOLOSIREA TELEFOANELOR ȘI A APARATELOR TEHNOLOGICE
Art. 109
(1) Elevilor le este interzis accesul în școală cu dispozitive de tipul: computere, camere foto sau video sau orice
aparat electronic cu sistem de înregistrare sau de conectare la rețeaua de internet; excepție fac cazurile în care
elevul are acordul scris al unui cadru didactic.
(2) Fiecare elev va avea grijă de lucrurile şi bunurile sale personale; elevii nu trebuie să aducă la şcoală obiecte de
valoare sau sume mari de bani; banii nu trebuie lăsaţi în buzunare, ghiozdane sau penare.
(3) Dacă elevii vin la școală având asupra lor telefonul mobil, acesta trebuie închis pe toată durata șederii în școală
și trebuie ținut doar în ghiozdan/geantă/rucsac. Telefonul poate fi utilizat doar la solicitarea profesorului.
(4) Părinții/tutorii elevilor care vin cu astfel de bunuri la școală își vor asuma răspunderea pentru deteriorarea,
distrugerea sau dispariția acestora.
(5) Conducerea școlii aprobă aducerea la școală a unor astfel de dispozitive în situații speciale, la cererea bine
motivată a elevilor.

REGULI DE CONDUITĂ PENTRU ELEVI
Art. 110
(1) Elevii vor arăta respect faţă de toate proprietăţile şcolii; sunt interzise actele de vandalism, distrugere
şi deteriorare cât de mică a bunurilor şcolii; elevii vor plăti lucrările necesare reparaţiilor sau vor înlocui
bunurile distruse.
(2) În cazul deteriorării unor bunuri din patrimoniul şcolii, provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii
vinovați vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse.
(3) Este interzis elevilor să distrugă sau să falsifice documente școlare precum cataloage, carnete de elev,
teze, lucrări, foi matricole, etc.
(4) Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la
sfârşitul anului şcolar;
(5) Profesorul sau dirigintele care va intra la oră într-o sală de clasă murdară are dreptul să facă fotografii
pentru a fi prezentate Conducerii școlii, în vederea aplicării sancțiunilor care se impun;
Art. 111
(1) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” trebuie să aibă un comportament civilizat şi să nu aducă jigniri,
să nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi, personalul didactic şi nedidactic.
În toate împrejurările, elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” trebuie să manifeste respect faţă de toţi
reprezentanţii şcolii.
(2) Elevilor le sunt interzise comportamentul și ținuta care promovează libertinajul.
(3) Elevii Liceului Teoretic „Filadelfia” nu au voie să provoace/ să instige și să participe la acte de
violență în unitatea de învățământ și în proximitatea acestei.
(4) Elevilor Liceului Teoretic „Filadelfia” le sunt interzise ascultarea de piese muzicale ce contrazic
principiile moral-creștine, introducerea și citirea în școală a publicațiilor de factură imorală.
(5) Este interzis elevilor să difuzeze materiale cu caracter obscen/pornografic.
(6) Sunt interzise manifestările de interes afectiv între elevi, între elevi și cadre didactice sau nedidactice,
care depășesc codul bunelor maniere și sunt interzise de învățătura creștină promovată în școală, atât în
spațiul acesteia, cât și înafara ei, pe toată perioada cât sunt elevi/angajați ai LTF.
(7) Elevilor le sunt interzise frecventarea barurilor, discotecilor și a locurilor care sunt incompatibile cu
morala creștină, atât în timpul programului școlar, cât și în afara lui.
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(8) Elevilor le este interzis să dețină și să consume băuturi alcoolice sau alte substanțe care pot afecta
fizic și psihic, droguri, țigări (inclusiv țigări electronice), brichete, chibrituri în perimetrul școlii și în
afara acestuia.
(9) Elevilor le sunt interzise jocurile de noroc, relațiile sexuale cu persoane de sex opus sau de același
sex, atât în timpul programului școlar, cât și în afara lui.
RECOMPENSE OFERITE ELEVILOR
Art. 112
(1) Elevii care au media cel puțin 9,90/semestru și nicio absență nemotivată, au dreptul la 2 zile libere
(nu neapărat consecutive), pe semestrul în curs. Pentru a beneficia de această învoire, elevul va prezenta
o cerere scrisă, adresată direcțiunii, înainte cu cel puțin o zi.
(2) Elevii care obțin premii la olimpiade școlare (faza județeană și faza națională) vor fi premiați astfel:
Etapa județeană: Premiul I –350 lei; Premiul II–250 lei; Premiul III–150 lei; Mențiune–100 LEI
Etapa națională: Premiul I – 1000 lei; Premiul II–800 lei; Premiul III–500 lei; Mențiune–300 LEI
(3) Elevii care doar participă la olimpiada națională, vor primi un premiu în valoare de 200 lei.
(4) Rezultatele din cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare de Educație fizică și sport se vor discuta
în Consiliul de administrație.
(5) Concursurile naționale și înternaționale au un statut special. În funcție de dificultatea lor, în funcție de
participare, individuală sau pe echipe, se vor stabili recompensele de către o comisie, prin decizia
consiliului de administrație al Liceului Teoretic „Filadelfia”.
SANCŢIONAREA ELEVILOR
Art. 113
(1) Elevii care încalcă prevederile ROFUIP, ale Statutului elevilor aprobat prin OMENCȘ nr. 4.742/2016
și ale prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform sancțiunilor prevăzute la art. 16-27 din Statutului
elevului, şi ale prezentului regulament, aplicabile prin procedura operațională de Sancționare a
abaterilor disciplinare ale elevilor.
(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute se sancţionează în funcţie de
gravitatea acestora.
(3) Sancționarea elevului începe cu observația individuală. Elevul poate primi, în decursul unui an școlar
3 observații individuale, după care se aplică, gradual, în funcție de gravitatea faptelor, alte sancțiuni
prevăzute în Statutul elevului.
(4) Sancţiunile se aplică după consultarea Consiliului clasei și ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii
Consiliului profesoral al LTF.
Art. 114
Pentru nerespectarea acestui regulament, elevii vor fi sancţionați astfel:
a) mustrare verbală individuală făcută de învățător/profesor/diriginte/conducerea LTF;
b) proces verbal întocmit după două observații făcute elevului de către profesor/diriginte/angajatul cu
securitatea;
c) la trei procese verbale întocmite unui elev se decide mustrarea scrisă trimisă părinţilor/tutorilor,
susținătorilor legali, înmânată personal sau prin poștă cu confirmare de primire. Mustrarea scrisă
atrage după sine scăderea notei la purtare;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale (Bani de liceu) a reducerilor de
taxă școlară.
e) eliminarea pe o perioada de 3-5 zile, însoțită de preavizul de exmatriculare;
f) exmatricularea elevului.
Art. 115 Pentru frauda constatată la evaluările scrise/probele scrise din cadrul examenelor organizate la
nivelul Liceului Teoretic „Filadelfia” se acordă nota 1, după caz, calificativul Insificient.
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