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Regulament de ordine interioară,
cămin Filadelfia, Suceava
Este de datoria fiecărui elev nu numai să respecte regulile de bună conduită, ci să fie şi model de bună purtare.

1. Drepturile elevilor cazaţi în căminul Şcolii Filadelfia

1.1. să fie ascultaţi şi respectaţi;
1.2. să utilizeze bunurile materiale ale căminului (cameră, mobilier, etc), precum şi alte echipamente
tehnice cu care este prevăzut căminul (computer, internet, imprimantă, etc) ;
1.3. să beneficieze de serviciile oferite de căminul şcolii: hrană(cantină), program spiritual (capelă), consiliere
şi orientare etc;
1.4. să beneficieze de asistenţă medicală;
1.5. să folosească spaţiul de studiu;
1.6. să beneficieze de un mediu securizat, supravegheat şi creştin;
1.7. să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă din internat;
1.8. să aducă pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de cămin, un laptop sau notebook, cu acordul
pedagogului şcolar şi condiţia predării acestuia pe timp de noapte şi program şcolar. Nu se va coborî cu
laptopul în şcoală decât la solicitarea personală a profesorului de la ora respectivă!

2. Obligaţiile elevilor cazaţi în căminul Şcolii Filadelfia
2.1. să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de profesori, pedagogi, personalul de îngrijire, colegi;
2.2. să-i respecte pe ceilalţi elevi cazaţi în cămin printr-un comportament verbal şi nonverbal moral
creştin (ţinută, vorbire, gesturi, îmbrăcăminte, intonaţie), fără a promova libertinajul ;
2.3. să respecte programul căminului (în special programul de studiu individual şi de pregătire a temelor pentru a
doua zi, programul de capelă şi stingerea);

2.4. să respecte programul şcolar (este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar) excepţie fac
elevii care sunt avizaţi şi recomandaţi de către cabinetul medical;
2.5. programul de biserică şi capelă au caracter obligatoriu (excepţiile se vor discuta cu pedagogul);
2.6. să-şi îndeplinească responsabilităţile în cameră şi în cămin (efectuarea curăţeniei în cameră, în băi şi pe
hol);
2.7. să respecte regulile igienice - sanitare;
2.8. să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia, în spaţiile comune dar şi în jurul internatului;
Curăţenia este verificată de către pedagog cel putin o dată pe zi, dar la fiecare oră din zi, pedagogul poate
pune avertisment pentru lipsa curăţeniei în cameră şi sectorul arondat.
2.9. să folosească în mod corespunzător bunurile de inventar, instalaţiile electrice şi sanitare precum şi

celelalte bunuri puse la dispoziţie;
2.10. să anunţe orice defecţiune de orice natură asupra bunurilor, pedagogului de serviciu şi să nu intervină
pentru improvizări;

2.11. să nu părăsească căminul fără acordul scris al pedagogului (bilet de voie semnat de pedagog la fiecare
ieşire şi revenire în cămin, iar elevul va semna la plecare şi la venire în registrul de învoiri al pedagogului);

2.12. este interzisă primirea şi tolerarea persoanelor externe în căminul şcolii fără permisiunea pedagogului;
2.13. este interzis accesul în sălile de clasă, după programul şcolar;
2.14. să nu se expună în exterior sau să iasă prin ferestrele din cămin sau şcoală;
2.15. este interzisă declanşarea alarmei în mod nejustificat, focul deschis, lăsarea aparatelor electronice în
priză.
2.16. să comunice pedagogului orice problemă care afectează negativ buna desfăşurare a programului
căminului.
2.17. la plecarea acasă în weekend-uri şi în vacanţă să efectueze curăţenia generală în cameră şi să restituie în
stare corespunzătoare bunurile primite.
2.18. să achite lunar internatul şi cartela de masă;

3. Sancţiuni şi recompense:
SANCŢIUNI:
3.1. observaţie individuală;
3.2. înştiinţare părinţi şi conducerea şcolii cu transmiterea datelor în forma stabilită în cerere (apel telefonic,
sms, email);
3.3. pierderea unor privilegii pe un timp determinat;
3.4. dacă situaţia disciplinară nu se remediază, eliminare pe un timp limitat (1-3 zile);
3.5. eliminare definitivă, pierzând calitatea de elev cazat în căminul şcolii.

RECOMPENSE
 dovada unui caracter exemplar cât şi îndeplinirea constantă şi fără observaţii negative a tuturor
obligaţiilor, atrage după sine recunoaşterea şi evidenţierea prin anumite premii din partea conducerii
căminului
“Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă.
Dar cine urmăreşte răul, este atins de el.”
Proverbe 11:27
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