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REGULAMENT

DE ORDINE INTERIOARĂ



Anul şcolar 2017 – 2018

Preambul


Prezentul Regulament de Ordine  Interioară  conţine prevederi specifice privind organizarea  şi

funcţionarea Seminarului Teologic Ortodox Arad fiind conceput ţinând seama de prevederile următoarelor acte normative:

	Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011) actualizată; 


	Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (OMEN nr. 5079 din 2016),  în  conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/2011 si Statutul elevului aprobat prin OMEN nr. 4.742/2016 în concordanţă cu Declaraţia Universală a  Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a  Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii  Europene, cu Carta Limbilor Minoritare şi Regionale, precum şi cu prevederile Constituţiei  României; 


	 Legea 53/2003 (Codul Muncii) modificată şi completată de Legea nr.1/2011; 


	 Legea nr.87/2006 (Legea asigurării calităţii în educaţie); 


	Regulamentul  pentru Seminariile Teologice (RST)  aprobat de  Sf.  Sinod  al  B.O.R.  prin 


hotărârea 7624/2000 la 20 februarie 2001;

	Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (Legea cultelor); 

	Protocolul încheiat între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru culte (29 mai 2014) 


	Statutul de organizare şi funcţionare al B.O.R.(2008) 


	Codul de Etică 





Scopul său este de a completa Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (2016) (R.O.F.U.I.P.) cu prevederi specifice activităţii Seminarului Teologic Ortodox Arad.

Regulamentul de Ordine Interioară conţine normele de organizare şi funcţionare a Seminarului Teologic Ortodox Arad, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi şi personalul şcolii. Prevederilor lui i se supune orice persoană fizică şi juridică în momentul în care aceasta intră într-o relaţie de colaborare cu şcoala.

Prevederile actualului Regulament de Ordine Interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi, din proprie iniţiativă sau la apariţia unor noi acte normative.

Regulamentul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.




Dispoziţii generale



Viziunea şi misiunea şcolii



Art.1 Şcoala noastră funcţionează pe principiul subordonării ierarhice şi al ascultării canonice faţă de Arhiepiscopia Aradului şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea IPS Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului şi sub supravegherea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

Este o şcoală în care elevii sunt chemaţi să atingă cele mai înalte performanţe individuale necesare dezvoltării personale şi profesionale, pentru a reuşi în societatea cunoaşterii. O şcoală care



oferă şansa unei culturi teologice si umaniste integrale. Viziunea şcolii pleacă de la relaţia dintre

Familie-Şcoală-Biserică, relaţie care este baza unei autentice vieţuiri în Hristos.










Obiectivele educaţionale şi duhovniceşti


Art.2 (1) Obiectivele educaţionale

1. Şcoala are în vedere standardele academice naţionale prevăzute pentru învăţământul preuniversitar.

2. Seminarul Teologic Ortodox Arad asigură, prin resursele de care dispune, pregătirea elevilor pentru ca aceştia să atingă standardele naţionale, reuşita acestui fapt depinzând de abilităţile personale şi de efortul depus de fiecare elev al şcolii împreună cu profesorii lor.

Obiectivele duhovniceşti 

Într-o atmosferă duhovnicească, destinsă şi optimistă, şcoala va urmări acomodarea elevilor cu Tradiţia bimilenară a Sfintei Biserici care să-i conducă la dezvoltarea unei vieţi duhovniceşti personale şi comunitare. 

	Fiecare disciplină va fi predată dintr-o perspectivă creştină, ortodoxă, perspectivă care trebuie să se oglindească în orice activitate organizată în şcoală. 

































TITLUL I :



Codul de etică pentru profesorii din Seminarul Teologic Ortodox    Arad


CAPITOLUL I: Valori, principii şi norme de conduită





Art. 3 Cadrele didactice care predau în cadrul Seminarului au obligaţia de a solicita în scris avizul (binecuvântarea) Chiriarhului (în cazul nostru, al IPS TIMOTEI, Arhiepiscop al Aradului) conform articolului 4 din Protocolul Patriarhie-M.E.N după un model de cerere şi o procedură stabilite de Consiliul de Administraţie. Retragerea acestui aviz/binecuvântare atrage după sine desfacerea contractului de muncă. Avizul presupune, printre altele şi acordul acestor cadre didactice faţă de Regulamentul de
Ordine Interioară al instituţiei şi manifestarea în orice situaţie a respectului faţă de specificul şcolii.

Art. 4 Personalul din Seminarul Teologic Ortodox Arad responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular, cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

	imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; 


	responsabilitate morală, socială şi profesională; 


	integritate morală şi profesională; 


	confidenţialitate (păstrarea secretului profesional) 


	activitate în interesul public; 


	respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice Sfintei Biserici; 


	respectarea autonomiei personale; 


	onestitate şi corectitudine intelectuală; 


	respect şi toleranţă; 


	autoexigenţă în exercitarea profesiei; 


	interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; 


	implicarea în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului instituţiei; 


	respingerea conduitelor didactice inadecvate; 


	respectarea programului de lucru şi a calendarului de activități educaționale permanente și ocazionale stabilite de către conducerea unității școlare; 


	respectarea unei ţinute morale şi a unui limbaj standard, precum şi a unei atitudini adecvate statutului de cadru didactic; 



	respectarea unui cod vestimentar conform cu statutul de educator (cămăşi, bluze, fuste midi sau lungi sau pantaloni largi pentru femei; cămăşi şi pantaloni lungi pentru bărbaţi) 



Art.5 În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de

a aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin: 

supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor cu caracter educativ, atât în cadrul celor organizate în unitatea noastră, cât în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; 

	interzicerea agresiunilor fizice, verbale precum şi a tratamentelor umilitoare, sub orice formă, 


asupra elevilor;

c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

	excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual; 


	interzicerea relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale, precum şi a hărţuirii 


sexuale.

Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare. 


Respectarea principiilor docimologice. 

Principiul asigurării caracterului obiectiv al evaluării şi al autoevaluării didactice. 

	Principiul caracterului interactiv al evaluării şi al autoevaluării didactice. 


	Principiul contextualizării performanţelor şcolare ale elevilor. 


Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

	fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc; 


	solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte; 


	traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; 


	colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade etc.). 








Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora. 

Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive. 

Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. 


Art.6  În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod

particular cadrele didactice, vor respecta şi vor aplica următoarele norme de conduită:

	acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental; profesorul are obligaţia de a oferi o oră de consultaţie săptămânal; 


	stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile; 


	disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali; 


	informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; 


	informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau subiectivă; 


	respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; 


	persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite; 


	consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă ale elevilor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului avut in vedere; 


	interzicerea prezenței părinților în cancelarie. 


Art.7	Cadrele didactice din Seminarul Teologic Ortodox Arad vor respecta şi vor aplica următoarele norme de conduită colegială:

	relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială; 


	oricărui membru al corpului profesoral îi sunt interzise frauda și plagiatul; 


	între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; 


	în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale; 






	încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; 


	orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni (verbal sau prin intermediul mass-media, Internet-reţele de socializare) să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral a Seminarului Teologic Ortodox ”Sf.Ioan Gură de Aur”cu excepţia situaţiilor reglementate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); 


	întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; 


	toate cadrele didactice au obligația de a consulta, cel puțin o dată pe zi, poșta electronică pentru a se informa despre eventualele comunicări din partea şcolii; 


	toate cadrele didactice au obligația de a efectua serviciul pe școală în mod echitabil. 




Art. 8 Persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi vor aplica următoarele norme de conduită

managerială:

	respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; 


	promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 


	aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 


	evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; 


	selectarea personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare; 


	interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute; 


	respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; 


	interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare; 


	exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, a controlului, a îndrumării şi a consilierii manageriale corecte şi obiective; 


	certificarea cadrelor didactice cu documentele corespunzătoare acțiunilor desfășurate în Seminarul Teologic Ortodox Arad. 






Art.9. Preotul Spiritual (Spiritualul) este numit la recomandarea Chiriarhului la propunerea Directorului, dintre preoţii distinşi, de mir sau monahi, cu temeinică pregătire teologică şi alese calităţi duhovniceşti. În şcoala noastră există un singur preot duhovnic.

	Activitatea duhovnicului este constituită din ore de curs, program liturgic şi supravegherea vieţii duhovniceşti din şcoală alături de preoţii profesori. 

Atribuţiile preotului duhovnic: 




Spiritualul – este cel mai apropiat colaborator al directorului. El e numit de către Chiriarh şi confirmat de către Inspectoratul Şcolar. 

	Spiritualul are în răspundere activitatea de formare duhovnicească a elevilor potrivit unui 


program stabilit, aprobat de către Chiriarh.

(3) Spiritualul ţine evidenţa prezenţelor la Sfânta Liturghie din zilele de vineri, într-un registru special, având obligaţia de a informa lunar directorul, în scris, în legătură cu situaţia acestor prezenţe.

	Spiritualul adună şi analizează conţinutul adeverinţelor aduse de către elevi cu participarea lor la Sf. Biserică în timpul vacanţelor. 


	Spiritualul ţine evidenţa fiecărui elev pe durata anilor de studiu, urmărind elementele cu 


relevanţă în ceea ce priveşte vocaţia elevului respectiv, prezenţa sa la sfintele slujbe, precum şi comportamentul acestuia în cadrul şi în afara şcolii;

(6) Spiritualul este sfătuitor şi îndrumător permanent al vieţii lor sufleteşti, în vederea pregătirii şi formării misionare;

(7) asigură asistenţa religioasă permanentă a elevilor împreună cu profesorii şcolii, pregateşte elevii pentru primirea Sf. Taine;

	coordonează viața spirituală a elevilor şi răspunde de inventarul paraclisului  şcolii; 


	întocmeste împreună cu dirigintele fişa de conduită a elevilor; 


	ţine legătură cu profesorii și diriginţii pentru a-i informa asupra conduitei și disciplinei seminariștilor; 


	este prezent în scoală în perioadele stabilite de comun acord cu direcțiunea școlii ; 


	ţine  evidenţa  prezențelor la slujbele de la paraclisul școlii;


	săvârşeşte cel putin o Sf. Liturghie săptămânal în paraclisul şcolii ; 


	se ocupă de spovedania elevilor sau de repartiția lor la alţi preoţi duhovnici din scoală ; 


	propune dirigintelui măsuri disciplinare la săvârşirea unor abateri repetate ale elevilor ; 


	pentru abateri disciplinare propune în Consiliul Profesoral sancțiuni ; 


	este prezent în şcoală de la rugăciunea de dimineaţă;


	ține legătura și colaborează direct cu agenții de pază; 


	ține legătura și colaborează cu medicul și cabinetul medical scola și cu psihologul școlii.





Art.10  În  exercitarea  activităţilor  didactice  (şcolare  şi  extraşcolare),  membrilor  personalului

didactic, nedidactic şi auxiliar le sunt interzise:

	consumul de substanţe psihotrope sau alcool; 


	organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; 


	folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale; 


	distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ; 


	distribuirea materialelor pornografice; 


	utilizarea de materiale informative interzise prin lege; 


	organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ; 


	consumul de alimente și de gumă de mestecat în timpul orelor de curs; 


	solicitarea elevilor pentru îndeplinirea de sarcini în interesul personal al profesorului; 


	solicitarea elevilor sau a altor persoane decât a colegilor profesori pentru transportul cataloagelor sau al documentelor școlare; 


	postarea de comentarii de orice natură în mediul virtual sau media (presă) care să afecteze imaginea instituţiei. 


Art.11 Sarcinile profesorilor de serviciu

	Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie. 


	Profesorii de serviciu (2) vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase), asigurând adoptarea unui comportament civilizat definit în prezentul regulament. 


	Profesorii de serviciu au obligaţia de a completa caietul cu procese verbale în legătură cu serviciul pe şcoală, să consemneze eventualele abateri disciplinare constatate şi să le aducă la cunoştinţa conducerii şcolii (Director, Preot duhovnic) 


	Profesorii de serviciu vor număra cataloagele şi le vor preda compartimentului secretariat nu mai târziu de ora 15.30, după încheierea orelor de curs. 


	Profesorul de serviciu are îndatorirea de a nu lăsa niciun elev să părăsească curtea şcolii fără aprobarea dirigintelui sau a direcţiunii şi va supraveghea elevii pe durata pauzei. 







	Profesorii de serviciu vor verifica la începutul și la sfârșitul intervalului orar în care este de serviciu existența numărului corespunzător de cataloage și condica de prezenţă a cadrelor didactice. În cazul unor neconcordanțe anunță directorul școlii. 


	Profesorii de serviciu au îndatorirea de a instrui elevii de serviciu pe școală în privința sarcinilor ce le revin. 


	Serviciul pe şcoală începe la ora 7.30 şi se încheie la ora 15.30. În cazul în care unul din profesorii de serviciu absentează din motive întemeiate, are datoria de a anunţa conducerea şcolii în cel mai scurt timp cu putinţă. 





Capitolul II: Răspunderi privind respectarea

prevederilor Codului de Etică pentru profesori



Art.12 Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar din cadrul unitatii noastre școlare, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului regulament, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din Seminarul Teologic Ortodox Arad responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza Comisia de Etică a Seminarului și/ sau a Consiliului Profesoral.

Art.13 Procedurile aprobate de către membrii Consiliului Profesoral, parte integrantă a acestui regulament, privind funcţionarea Comisiei de Etică a Seminarului Teologic Ortodox Arad, precum şi cele privind analizarea şi soluţionarea cazurilor de încălcare a prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare.

Art.14 Prezentul regulament face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.

	În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma analizei Comisiei de Etică a Seminarului Teologic Ortodox Arad, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea cu partea reclamantă. 


	În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma analizei Comisiei de Etică a Seminarului Teologic Ortodox Arad, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:


a)  rezolvarea amiabilă cu partea reclamantă;




	atenţionarea colegială în cadrul Comisiei de Etică a Seminarului Teologic Ortodox Arad şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului; 


	Comisia de Etică a Seminarului Teologic Ortodox Arad, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a celorlalte reglementări în vigoare. 


d)  Comisia de Etică poate propune Consiliului Profesoral al Seminarului Teologic Ortodox Arad, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 și a prezentului regulament.





Capitolul III

Procesul instructiv-educativ



3.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ.



Art.15 În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora. În procesul instructiv -educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activităţii, aplicate diferenţiat, în funcţie de contextul acestora. În procesul instructiv -educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii având în vedere păstrarea unei relaţii corecte cu aceştia, relaţie care să favorizeze realizarea scopului educaţiei. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi stimularea activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora. Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă elevul în procesul de învăţământ.

Art.16 Procesul instructiv -educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator) şi extracurriculare (cercuri, activităţi religioase, activităţi artistice, competiţii sportive etc.).

Art.17 În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor metodologice şi a atitudinilor. Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi în capacităţi de comunicare.





Art.18 – DIRECTOR

	funcția de conducere 

Directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii; el colaborează cu personalul cabinetului medical. 


	Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de Seminarul Teologic Ortodox Arad, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale. 


	Directorul răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a Seminarului Teologic Ortodox Arad. 


	Directorul controlează, cu sprijinul şefilor de arii curriculare sau a responsabililor desemnaţi, calitatea procesului instructiv-educativ din şcoală şi efectuează, săptămânal, asistenţe la orele de curs sau instruire practică. 
	Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral, în faţa căruia prezintă rapoarte semestriale 

şi anuale. 

	În cazul în care hotărârile acestui organism încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor, informând, în termen de trei zile, inspectorul şcolar general.. 


	Anual, directorul elaborează un raport general privind activitatea din Seminarul Teologic Ortodox Arad. Un rezumat al acestui raport va fi făcut cunoscut factorilor implicaţi în educaţia de la nivelul şcoliii 


	Directorul este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de către Seminarul Teologic Ortodox Arad şi lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone. 


	Directorul, împreună cu contabilul-şef, ordonatori terţiari de credite, angajează juridic instituţia seminarului, semnează toate actele în care ea este angajată. 


              - Directorul are stabilit un program de audienţe care va fi afişat la vedere, pentru discutarea/rezolvarea unor probleme deosebite, la solicitarea angajaţilor, elevilor, părinţilor, instituţii, ONG-uri, altor persoane interesate. Înscrierea în audienţă se va face la secretariatul şcolii într-un registru special de audienţe.

-alte atribuții-

	numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ și de completarea cărților de muncă; 


	răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; 


	răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență şcolară 


	se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, prestări de servicii, cursuri de reconversie profesională, consultanță, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc și de lansarea de proiecte cu finanţare internă și externă; 


	răspunde de utilizarea, păstrarea și modernizarea bazei materiale a unităţii  de învăţământ ; 


	răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale ; 


	solicită consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparații, îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante şcolare, precum și de sprijinirea celor cu situație materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor ; 


	răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform Legii nr 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; asigură condițiile necesare profesorilor pentru studierea și alegerea manualelor pentru elevi ; 


	asigură, prin diriginți și răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare la nivelul unităților de învăţământ de pe raza localității, conform legislației în vigoare ; 


	răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor ; 


	aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul didactic și administrativ conform legislației in vigoare ; 


	aplică sancțiunile prevăzute de ROI pentru abaterile disciplinare prevăzute de elevi ; 


	anual, la solicitarea ISJ Arad sau a Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, directorul înaintează un raport general privind starea învăţământului în şcoala pe care o conduce ; 




Art. 19 – COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE

ŞCOLARE SI EXTRAŞCOLARE

1)	Consilierul educativ, numit și coordonator pentru proiecte și programe educative şcolare și extraşcolare, este cadru didactic titular numit de către directorul unităţii pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.

	Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor și ale ghidului metodologic „Consiliere și orientare”, ale Strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice privind educaţia formală și nonformală și a Strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice privind reducerea fenomenului de violență în mediul şcolar. 


	Consilierul  educativ  coordonează  activitatea  educativă  din  şcoală,  iniţiază,  organizează  și 


desfăşoară  activităţile  extraşcolare  și  extracurriculare  la  nivelul  unităţii
de
învăţământ
preuniversitar în  colaborare  cu comisia diriginţilor, cu comitetul de părinţi
pe
şcoală și  cu
reprezentanţi ai consiliului şcolar al elevilor pe şcoală.





Art. 20 – Consilierul educativ are următoarele atribuţii:

	coordonează activitatea educativă din şcoală; 


	elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare și extraşcolare proprii, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituţională, cu planul de dezvoltare locală, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare judeţene /al municipiului Bucureşti şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor; 


	face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii  de învăţământ preuniversitar; 


	analizează, semestrial, starea disciplinară a școlii, absenteismul; realizează programele de prevenire și intervenţie privind aspectele legate de delincvența juvenilă, violența etc.; 


	prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă si rezultatele acesteia; 


	coordonează elaborarea și implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional; 


	diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ preuniversitar; 


	facilitează implicarea părinţilor și a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 


	elaborează tematici și propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative; 


	propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar; 


	îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere și orientare; monitorizează activitatea educativă desfăşurată de profesorii diriginţi; 


	îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă din internatul  şcolii; 


	elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive și turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultura, biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de politie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret și sport, ONGuri, cluburi ale copiilor și cluburi sportive şcolare; 


	propune consiliului de administraţie parteneriate educative extraşcolare cu palatele și cluburile copiilor, tabere şcolare, baze turistice, sportive și alte instituţii/unităţi acreditate pentru activităţi extraşcolare; 


	propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanţi la activităţi extraşcolare organizate de cadrele didactice din unitatea de învăţământ preuniversitar, excursii, tabere, expoziţii, simpozioane, seminarii, schimburi de experienţă, competiţii etc., organizate în ţară şi străinătate, în timpul anului şcolar si le înaintează spre avizare inspectoratului şcolar judeţean. Listele vor fi însoţite și de acordul scris al părinţilor/reprezentanţilor legali; 


	organizează schimburile şcolare naţionale și internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educational. 



Art.21  (1) Conducerea scolii va lua măsuri ca, în orar, sa fie prevăzută o zi metodică sau, după caz, cel

2-3 ore, în consultare cu ISJ Arad, în care coordonatorul pentru proiecte și programe educative şcolare și extraşcolare va desfăşura diferite activităţi de formare, activităţi metodice, activităţi educative şcolare și extraşcolare.

(2) Activitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie și care este parte a planului de dezvoltare a școlii.



Art.22 – SEFII DE COMISII METODICE

	organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (realizează analiza de nevoi a școlii, întocmeşte planul managerial al comisiei, realizează programul de activităţi, oferta educaţională a comisiei ca parte integrantă a ofertei școlii, realizează instrumente de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente solicitate de conducerea școlii sau CEAC); 


	stabileşte atribuţiile și responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de responsabil catedra/comisie metodica este stipulată în fişa postului didactic; 



3) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

	monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii catedrei/comisiei; 


	răspunde  în fața directorului, a consiliului de administraţie și a inspectorului de specialitate de 


activitatea profesională a membrilor acesteia;

	are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare și extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ și cu acceptul conducerii acesteia; 


	efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului. 



Art.23 – DIRIGINŢII


1)  organizează și coordonează:

	activitatea colectivului de elevi; 


	activitatea consiliului clasei; 


	şedinţele cu părinţii, semestrial și ori de câte ori este cazul; 


	acţiuni de orientare şcolară și profesională pentru elevii clasei; 


	activităţi educative și de consiliere; 


	activităţi extracurriculare, în şcoală și în afara acesteia;



2)  monitorizează:

	situaţia la învăţătură a elevilor; 


	frecvența la ore a elevilor; 


	participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competiţiile şcolare; 


	comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare și extraşcolare; 


	participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 


	nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora față de calitatea actului instructiv educativ; 


	colaborează cu: 


	consilierul educativ și cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 


	cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere și orientare a elevilor clasei; 


	conducerea scolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 


	comitetul de părinţi al clasei și cu părinţii/reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativa şcolară şi extraşcolara; 


	compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare și a actelor de studii 


ale elevilor clasei;

f.	persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

	informează: 


	elevii și părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și ale Regulamentului intern al școlii; 


	elevii și părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul şcolar al elevilor; 


	părinţii/reprezentanţii legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru și an şcolar, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; consemnează în Caietul dirigintelui prezența nominală, lunară, pe bază de semnătură a părintelui/reprezentantului legal la şcoală în vederea cunoaşterii evoluţiei copilului/elevului.



	părinţii/reprezentanţii legali în cazul în care elevul înregistrează 10 absențe nemotivate informarea se face în scris; 


	familiile elevilor, în scris, în legătura cu situaţiile de corigență, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 


RESPONSABILITATI 

răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/reprezentanţii legali și consiliul clasei; 

	completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 


	motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ preuniversitar; 


	încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru și de an şcolar si o consemnează în catalog și în carnetele de elev; 


	realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare; 


	propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 


	completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 


	întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare al clasei; 


	elaborează portofoliul dirigintelui. 



Art.24 – CADRE DIDACTICE

	studiază aprofundat curriculumul şcolar; 


	selectează materialele și mijloacele didactice adecvate desfăşurării eficiente a procesului instructiv-educativ; 


	elaborează planificarea unităţilor de învăţare (anual și semestrial) conform cu metodologia didactică recomandată şi reactualizată; 


	elaborează proiecte de lecţie (debutanţi) sau schiţe de proiecte de lecţie, stabilind clar obiectivele, conţinuturile activităţilor de învăţare, strategia didactică și accesibilizarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al elevilor; 


	selectează procedee, tehnici și metode de predare, în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor; 

	organizează activităţi practice și aplicative în procesul de învăţare; 


	utilizează material didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare; 


	îmbină modalităţi tradiţionale și moderne de evaluare ; 


	pregăteşte elevii pentru concursuri şcolare și participă la acestea ; 


	participă la expoziţii, cenacluri, reviste şcolare, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice ; 


	realizează activităţi de pregătire suplimentară cu elevii care solicită acest lucru ; 


	participă la activităţi de formare continuă ; 


	este preocupat de activităţi de autoperfecţionare ; 


	completează documentele şcolare (cataloage sau alte situaţii solicitate) 


	ține legătura cu familia și o atrage în rezolvarea problemelor școlii ; 


	consiliază elevii și părinţii; 


	dă dovadă de comportament și are o ţinută în faţa elevilor, comunităţii locale, colegilor, demne de un cadru didactic ; 


	efectuează serviciul pe şcoală în zilele în care sunt repartizaţi 


	organizează activităţi extraşcolare la nivel de şcoală, localitate sau zonă ; 


	participă la toate activităţile desfăşurate în şcoală sau în comunitatea locală 


	consemnează notele acordate la evaluări în catalog și carnetul de elev ; 


	participă la şedinţele consiliului clasei, la solicitarea dirigintelui sau unui alt membru ; 


	respectarea orarului de lucru al școlii: întârzierea sau absenţa de la program este abatere disciplinară, dacă nu este motivată ; 


	în caz de absențe din cauze de boală sau accident, personalul școlii are obligaţia sa-si anunţe șeful ierarhic și să trimită unităţii în maxim 7 zile certificatul medical eliberat de organul sanitar in drept; 


	programarea concediului de odihnă se face le cererea cadrelor didactice, cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, în concordanță cu activităţile specifice din şcoală; 


	este interzisă orice acţiune a cadrelor didactice care ar duce la tulburarea ordinii interioare 


și a disciplinei. 

	însoţeşte elevii la masă- ciclul gimnazial 





Art.25 – PROFESORUL DE SERVICIU


	fiecare cadru didactic din şcoală are obligația de a se achita de sarcinile de profesor de serviciu ; 


	de planificarea și organizarea serviciului pe şcoală al cadrelor didactice se va ocupa un cadru didactic numit de conducerea școlii; vine cu 30 minute mai devreme de începerea cursurilor şi pleacă cu 30 minute mai târziu după terminarea acestora ; 


	ia în primire cataloagele și condica de la secretar şi le dă în primire după ultima oră de curs serviciului secretariat, scrie procesul verbal în registrul special menţionând toate abaterile de la ROI pentru elevi şi personalul scolii, completează registrul de evenimente (dacă este cazul); 


	profesorul de serviciu verifica la intrarea la cursuri la prima ora existența uniformei şcolare la toţi elevii scolii; elevii care nu au uniforma vor fi scrişi în registrul de verificare a uniformei şcolare; 


	verifică existența condiţiilor începerii cursurilor: curăţenie în clase, pe holuri, la grupurile sanitare, în curtea scolii; 


	verifică starea grupurilor sanitare după fiecare pauză; 


e)  acolo unde este cazul poate atrage atenţia personalului de îngrijire pentru a remedia situaţia;

	sesizează conducerii şcolii orice neregulă constatată în rândul elevilor, personalului de îngrijire sau a cadrelor didactice; 


	supraveghează intrarea și ieşirea elevilor din şcoală, precum și comportamentul lor în pauze; 


	în timpul pauzelor fiecare profesor de serviciu va supraveghea coridorul și curtea școlii; când condiţiile meteo permit, în pauze toţi elevii vor ieşi în curtea școlii, rămânând în clasa decât elevii de serviciu pe clasă; 


	profesorul de serviciu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICIU ; 





3.2. Structura anului şcolar



Art.26 Este cea stabilită de M.E.N.C.Ș  în fiecare an şcolar.

Art.27 Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, în prima zi a anului şcolar. Disciplina este asigurată de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administraţie care stabilesc dispunerea claselor şi de diriginţi (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze un înlocuitor).

Art.28 Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”. Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni, care se aprobă în Comisia diriginţilor. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie şi comisia diriginţilor. Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este obligatorie
prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a cadrelor didactice (care înmânează menţiunile acordate). Diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii, consemnând eventuale abateri ale elevilor. Participanţii la festivitatea de premiere pot părăsi sala doar după încheierea acesteia.

Art.29 În cazuri  de epidemii, calamităţi  naturale sau condiţii  improprii desfăşurării  activităţii,

Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârşitul anului şcolar. 


3.3. Programul şcolar. Orarul şcolar.



Art. 30 Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în zilele lucrătoare ale săptămânii, zilnic între orele 7.30 şi 15:00 pentru elevi. Orele de curs încep la ora 8.00, durează 50 de minute, urmate de pauze de câte 10 minute; pauza mare este de 20 de minute şi se plasează după ora a treia de curs.

Art. 31 Orarul şcolii se întocmeşte de către Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor, în variantă provizorie începând cu prima zi de şcoală şi în variantă definitivă cel mai târziu la două săptămâni de la începerea şcolii. Diriginţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa elevilor din clasa pe care o conduc, în timp util, orice schimbare operată în orarul

şcolii de către Comisia de orar.

Art. 32 Pentru elevii seminarişti cursurile se ţin în toate zilele săptămânii, în afară de Duminică, sărbători bisericeşti şi legale şi de ziua ocrotitorului spiritual al şcolii. În toate Duminicile şi Sărbătorile bisericeşti din timpul vacanţelor intersemestriale, de Crăciun, de Paşti şi de vară, elevii seminariști, au îndatorirea de a participa activ la viaţa liturgică după un program stabilit de conducerea școlii.

Art. 33 Practica liturgică, omiletică şi catehetică se va efectua în Paraclisul şcolii sub îndrumarea profesorului de specialitate conform unui grafic avizat de Director şi, în mod excepţional, la alte biserici cu aprobarea conducerii şcolii.

Art. 34 În cursul săptămânii, se va organiza participarea elevilor, pe grupe, la practica liturgică în Paraclisul şcolii după un grafic redactat de profesorul de specialitate şi avizat de conducerea şcolii.

Art. 35 Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului propriu. Personalul didactic auxiliar lucrează între orele 7.45 şi 15.45, iar pentru personalul nedidactic se stabileşte un program în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu necesităţile şcolii.

Art. 36 Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile religioase, cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii. Conducătorii acestor activităţi le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor şi Consiliului pentru curriculum.

Art. 37 Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de serviciu şi conducerea şcolii. Indiferent de motiv, se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs.



Solicitările cluburilor sportive sau a dirijorilor Corului Seminarului pentru participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5 zile înainte şi se supun aprobării directorului. Acestea vor fi aprobate numai în cazul elevilor care nu au probleme la învăţătură, purtare şi frecvenţă.

Art. 38 Părăsirea de către elevi a incintei şcolii este permisă numai în situaţia în care aceasta se face în mod organizat şi este coordonată de un cadru didactic; orice părăsire a incintei şcolii pe cont propriu se face prin asumarea tuturor riscurilor (lipsa siguranţei de protecţie, accidente rutiere etc.).

Art. 39 Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea în Registrul de poartă a datelor personale şi a scopului vizitei, în conformitate cu procedura  aprobată.

Art.  40  Secretariatul îşi desfăşoară activitatea cu publicul, zilnic,între orele 10.00 –12.00;

Art. 41 Elevii care doresc să rămână în şcoală după terminarea cursurilor trebuie să aibă aprobarea

conducerii şcolii.

Art. 42 Profesorii care au lecţii în ultima oră de curs se îngrijesc de închiderea geamurilor, a uşilor, de eliminarea oricăror pericole de incendiu din sala de curs, precum şi de efectuarea curăţeniei sumare de către elevii de serviciu pe clasă. Orice eveniment neregulamentar va fi adus la cunoştinţa conducerii şcolii şi a dirigintelui clasei respective, fiind menţionat şi în procesul verbal al profesorului de serviciu pe şcoală.


3.4. Constituirea claselor



Art. 43 Clasele având efectiv mediu de 25 elevi (minimum 15, maximum 28) se constituie la începutul primului an de studiu pe filiere, profiluri şi specializări, în urma procedurii de admitere. Având în vedere faptul că elevii declaraţi admişi vor avea studiate diverse combinaţii de limbi moderne, se va stabili combinaţia de limbi pe care o va avea clasa ţinând cont de majoritate şi de posibilităţile şcolii.

Datorită acestei situaţii obiective directorul poate decide:

	inversarea anilor de studiu a limbilor moderne; 


	schimbarea studiului unei limbi moderne cu alta (în acest caz elevul va beneficia de asistenţa profesorului clasei pentru recuperarea cunoştinţelor, pe parcursul primului an şcolar). 


	schimbarea opţiunilor (în cazul disciplinelor opţionale). 


Exprimarea opţiunilor se face din oferta propusă clasei respective în termenul anunţat. Orele de aprofundare/extindere, opţional se vor aproba doar cu întreg colectivul de elevi, minoritatea se supune majorităţii, ţinându-se seama şi de resursele şcolii.





3.5. Evaluarea rezultatelor elevilor



Art. 44 Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, respectându-se prevederile din ROFUIP 2016. 


3.6. Încheierea situaţiei şcolare



Art. 45 La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, diriginţii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor în conformitate cu ROFUIP 2016.






3.7. Examenul de corigenţe sau diferenţe



Art. 46 Examenul de corigenţă/diferenţă constă într-o probă scrisă şi o probă orală. Proba scrisă va avea durata de 90 de minute, elevul având posibilitatea de a alege o variantă de subiect din cele două propuse de comisie. Biletele pentru proba orală vor cuprinde două subiecte. Numărul biletelor pentru proba orală va fi egal, sau mai mare decât dublul numărului corigenţilor.

Art.  47  Cadrele  didactice  au  obligaţia  de  a  respecta  prevederile  ROFUIP 2016.




























TITLUL II :

Regulament pentru elevii  Seminarului  Teologic  Ortodox  Arad




Capitolul I. Exercitarea calităţii de elev



1.Comportamentul în şcoală



Art.48 Opţiunea pentru Seminarul Teologic Ortodox Arad înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia, conform Statutului elevului aprobat prin OMEN nr. 4.742/2016. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:

	Respectul manifestat constant faţă de colegi, față de profesori şi față de personalul auxiliar al şcolii; 


	Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate; 


	Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (dar cu medierea dirigintelui sau a direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorul şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens; 


	Evitarea distrugerii bunurilor şcolii, a celor personale sau ale colegilor; 


	Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei; 


	Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi la tăinuirea adevărului; 


	O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită. 


Art. 49 Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. 



Art. 50 Se interzice consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (ex: gumă de mestecat, seminţe etc.) în clădirea sau în spaţiile Seminarului (sala de sport, holuri, săli de clasă etc.). În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii de serviciu vor anunța dirigintele, părinții și conducerea şcolii.

Art. 51 Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi deținând sau consumând aceste produse, profesorii vor anunța dirigintele, preotul duhovnic, părinții și conducerea şcolii.

Art. 52 Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor sau preotulului duhovnic, după caz.

	Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, persoanele responsabile (pentru cazul în care elevii lipesc afișe fără acordul adulților), coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspund de refacerea zugrăvelii. 


	În cazul deteriorărilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă. Cercetarea se va efectua de către diriginte ajutat de preotul spiritual, în decurs de maxim 2 săptămâni, iar remedierea sau înlocuirea se va face în cel mult 3 săptămâni de la incident.


Art.53 La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile. 


Art. 54 Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este interzisă, fiind permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului. În situația în care se constată înregistrarea audio sau video se vor aplica sancțiuni conform prezentului Regulament.


Art. 55 După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii vor aşeza toate scaunele pe mese pentru a facilita curățarea salii de clasa.




Art. 56 Elevilor le sunt interzise consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare și introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.


2. Organizarea activităţii didactice



Art. 57 (1) Părinţii pot cere diriginţilor, în scris, învoirea copiilor pentru maxim 20 de ore curs/semestru la solicitarea scrisă a părinţilor. 

(2) Elevii participanți la olimpiadele și concursurile naționale pot fi scutiți, de către profesorul de specialitate, de la ore astfel: pentru etapa județeană- o zi, iar pentru etapa națională maximum 2 săptămâni.

Art. 58 În timpul cursurilor elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii care părăsesc sala de curs din motive personale şi fără acordul profesorului vor fi consemnaţi în Caietul cu procese-verbale (Serviciu pe

şcoală) de către profesorul de serviciu şi vor fi anunţaţi Directorul şi preotul spiritual.

Art. 59 Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, elevii de serviciu pe clasa sau șeful clasei va anunța conducerea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.

Art. 60 Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii de serviciu, preotul spiritual asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor, al pauzelor şi al activităţilor extraşcolare.

Art. 61 Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului in timpul orei de consultatii a acestuia.

Art. 62  Notarea elevilor se va realiza obiectiv şi transparent în concordanţă cu programele şcolare ale

MEN, respectând şi următoarele criterii:

	Nota 1 va fi acordată numai pentru fraudă. 


	Nota 2 va fi acordată pentru: 


-refuzul elevului de a răspunde în cazul evaluării orale;

-nerezolvarea niciunei cerinţe, dacă baremul elaborat de profesor prevede 2 puncte din oficiu.

	Pentru activitatea didactică din timpul unui semestru, profesorul poate acorda o notă, cu acceptul elevului, o singură dată pe semestru, dacă elevii au fost informaţi la începutul semestrului în legătură cu această intenţie. 


	Profesorii vor verifica efectuarea temelor în mod regulat, cel puţin prin sondaj. Corectarea va fi realizată cel puţin o dată pe semestru pentru fiecare elev. Neefectuarea temelor poate duce la obținerea unei note scăzute sau poate duce la scăderea notei la următoarea evaluare orală sau scrisă, dacă 




elevii au fost informaţi de la începutul anului școlar în legătură cu această intenţie.

	Profesorul poate acorda cel mult o notă pe semestru pentru portofolii sau proiecte realizate de elevi, după corectarea şi prezentarea acestora în timpul 


orelor de curs.

Art. 63 Se vor acorda premiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută, dar nu mai mică de 9.00. Toţi elevii cu medii de cel puţin 8.50, dar care nu se clasează în primele trei poziții din ierarhie, vor primi diplome cu specificaţia „menţiune” și se acordă în ordinea rezultatelor obținute.

Art. 64 Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe holuri se vor formula în limba română cu excepția acelora care aparțin proiectelor catedrelor de limbi straine.


3. Codul vestimentar



Art. 65 Ţinuta elevilor trebuie sa fie potrivită cu statutul de elev, decentă și neprovocatoare în interoirul şi în afara şcolii. Pentru elevii seminarişti sunt obligatorii: vesta teologică, pantalonii de stofă neagră şi pantofii de culoare închisă. Pe timp călduros (primăvara, vara) le este permisă purtarea cămăşii albe cu cravată neagră. 


Art. 66 Este interzisă afișarea pe articolele vestimentare a mesajelor cu caracter agresiv, obscen sau antiumanist pentru toţi elevii şcolii, în internat, la cantină sau în spaţiul public.

Art. 67 Tunsorile sau aranjarea părului elevilor trebuie să lase fața descoperită. Sunt interzise: machiajul strident (fără rimel sau farduri), machiajul de orice fel, unghiile lungi, oja, tatuajele, piercing-ul (cu excepţia cerceilor discreţi pentru eleve), bijuteriile ostentative.










4. Abateri disciplinare



Art.68 Profesorii nu au dreptul de a elimina elevii din clasă în timpul cursurilor. Un comportament considerat de profesor ca inadecvat va fi semnalat dirigintelui clasei şi preotului spiritual. Nota la purtare se stabileşte de diriginte împreună cu Consiliul clasei cu consultarea preotului  spiritual, în funcţie de




comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură şi faţă de morala creştină. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul Profesoral. Elevii cu media anuală sub 6 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (conform ROFUIP 2016): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.

Art. 69 Când există suspiciuni că un certificat medical sau o învoire de la părinți a fost obţinută prin fraudă, documentul respectiv nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de Administraţie.

Art. 70 Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi cu conducerea

şcolii. Diriginţii pot cere la secretariat anunţarea telefonică a părinților în cazul constatării la elevi a unor simptome (confirmate de medicul școlii) sau al pericolului unor epidemii.

Art. 71 În cazul întârzierilor repetate consemnate în catalog la o anumită materie, profesorul va motiva două, iar a treia va fi marcată ca absență nemotivată.

Art. 72 Elevii care în timpul cursurilor au fost semnalati în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare în scris și de scăderea notei la purtare cu cel puțin un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.

Art. 73 În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară sau al întârzierii predării unor materiale solicitate de profesori pentru activitatea elevului cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.

Art. 74 Sunt interzise postarea de materiale și declanșarea, promovarea sau participarea la discuții sau acțiuni care aduc sau ar putea aduce prejudicii de orice fel Seminarului Teologic Ortodox Arad sau a personalului acestuia, indiferent de tipul de comunicare (pe hartie, radio, TV, internet etc.) folosit.

Art. 75 Elevii scutiţi medical la orele de educaţie fizică au obligaţia să participe la ore, cei care nu participă vor primi absenţe nemotivate.

Art. 76 Elevii vor respecta programul de lucru al secretariatului care se desfăşoară între 10.00-12.00

Art. 77 Elevii sunt obligaţi să poarte asupra lor carnetul de elev, vizat pentru anul în curs în primele două săptămâni de şcoală. Neprezentarea carnetelor de elev pentru viză în perioada menţionată mai sus se consideră un act de indisciplină şi se sancţionează prin scăderea notei la purtare cu un punct. Prezentarea carnetelor pentru viză anuală se poate face numai prin intermediul dirigintelui. Este interzisă distrugerea documentelor şcolare.

Art. 78 Elevii care au primit gratuit manuale trebuie să le folosească cu grijă şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. În cazul în care elevul nu poate înapoia manualul primit, acesta va achita dublul preţului de achiziţie al acestuia, mărit cu indicile de inflaţie. Diriginţii sunt răspunzători, în faţa






comisiei pentru asigurarea manualelor şcolare, de evidenţa exactă a manualelor şcolare de care elevii beneficiază (clasele IX -XII).

Art. 79 Elevii sunt obligaţi să efectueze serviciul pe scoală şi pe clasă conform graficului întocmit de conducerea liceului, respectiv de diriginte.







5. Sancţiuni



Art. 80 Absenţele de la orele de curs şi de la Sf. Biserică sunt considerate abateri de la disciplina scolară şi se sancţionează după cum urmează :

	scăderea notei la purtare cu un punct pentru 10 absenţe nemotivate la cursuri și la programul duhovnicesc; 



	exmatricularea la 40 de absente nemotivate la diferite obiecte de studio și programul duhovnicesc sau la 10 la un singur obiect (pe întreg anul scolar); 


	exmatricularea se propune de diriginte sau Preotul Spiritual se aprobă de Consiliul Profesoral şi se comunică Centrului Eparhial. 


Art. 81 Sancţiunile aplicate elevilor sunt cele menţionate în Statutul elevului nr. 4.742/2016 , cu următoarele detalieri:

	În legatură cu ţinuta, sancţiunile sunt: 
observaţie individuală scrisă (avertisment); 


	anunţarea părinţilor; 




.

	Distrugerea documentelor şcolare (cataloage, foi matricole) 

modificări: 


	eliminarea din unitatea de învăţământ 5 zile (se va avea în vedere şi sancţionarea profesorului care era răspunzător de păstrarea în siguranţă a documentului în cauză); 


	scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 


	Sustragerea de documente –exmatriculare (clasele XI-XII), respectiv scăderea notei la purtare cu 6 puncte şi fără drept de înscriere în anul şcolar următor în şcoală (clasele IX-X). 





	Deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ. În funcţie de gravitatea faptelor: 

evaluarea daunelor şi repararea acestora de către cei vinovaţi sau de întreaga clasă cu 


achitarea contravalorii;

	convocarea părinţilor; 


	în cazul premeditării scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte. 


	Aducerea şi difuzarea în unitatea de învăţământ a unor materiale, care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea și integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi intoleranţa. În funcţie de gravitatea faptei: 

convocarea părinţilor; 


	mustrare scrisă (sancţiune care se însoţeşte, conform Regulamentului de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de scăderea notei la purtare cu două puncte); 


	eliminare între 3-5 zile (sancţiune care se însoţeşte, conform Regulamentului de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de scăderea notei la purtare cu trei puncte). 


	Organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor şi blocarea accesului în spaţiul de învăţământ. În funcţie de gravitatea faptei: 

- convocarea părinţilor; - mustrare scrisă; 

- scăderea notei la purtare între 1-5 puncte; - eliminare 3-5 zile; 

- preaviz de exmatriculare; - exmatriculare. 

Introducerea şi consumul în perimetrul şcolii a drogurilor, băuturilor alcoolice, fumatul şi participarea la jocuri de noroc se sancţionează astfel: 


Droguri: 

-   convocarea parinţilor; 

	mustrarea scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 puncte; 


	după caz preaviz de exmatriculare; 


	anunţul serviciului de specialitate din cadrul poliţiei. Băuturi alcoolice (după gravitatea faptei): 


	convocarea părinţilor; 


	mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 3 puncte; 


	eliminarea trei zile cu scăderea notei la purtare cu 4 puncte. 


	jocuri de noroc: 





	convocarea părinţilor; 


	eliminarea 3 zile cuscăderea notei la purtare cu 3 puncte. 


Fumat:

	în cladirea şcolii (clase, laboratoare, hol şi grupuri sanitare): 


	convocarea părinţilor; 


	eliminare o zi şi prestarea a trei ore de muncă în folosul şcolii; 


	scăderea notei la purtare cu 3 puncte. 


	în perimetrul şcolii 


	mustrare în faţa clasei; 


	dacă recidivează -eliminare cu scăderea notei la purtare 


	Introducerea şi folosirea în perimetrul şcolii a oricărui tip de armă sau a altor instrumente, precum 


muniţie, petarde, pocnitori etc.,care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivelor

de elevi ori a personalului şcolii atrag următoarele sancţiuni:

	nota 4 la purtare şi anunţarea poliţiei de proximitate. 



	Introducerea şi difuzarea în perimetrul şcolii a materialelor cu caracter obscen sau pornografic: 

convocarea părinţilor 


	scăderea notei la purtare cu 3 puncte 




	Este interzisă folosirea camerelor video şi a aparatelor foto-simple sau incluse în telefonul celular, în incinta şcolii; sancţiunile sunt: 

scăderea notei la purtare cu 2 puncte, confiscarea şi predarea aparatelor părinţilor; 


	eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la purtare cu 3 puncte; 


	în caz de filmare, fotografiere în şcoală fără aprobarea conducerii şcolii sau a persoanei fotografiate/filmată, eliminare până la exmatriculare şi anunţarea organelor în drept pentru aplicarea legilor în vigoare. 


	Lansare de ameninţări false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii: 

pentru elevii claselor IX-X: nota 4 la purtare; 


	pentru elevii claselor XI-XII: exmatriculare; 


	anunţarea organelor de ordine. 





	Jignirea şi manifestarea agresivă (limbaj, comportament) faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. În funcţie de gravitatea faptei: 

observaţie individuală scrisă (avertisment); 


	mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare; 


	eliminarea 3-5 zile cu scăderea notei la purtare 1-4 puncte; 


	preaviz de exmatriculare; 


	exmatriculare. 


	Pentru ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare: pentru ţinută indecentă (bluze 


prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj strident, fuste scurte, pantaloni cu talie prea joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă –nebărbierit, păr lung etc.

	prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: mustrare scrisă. 


	Pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare: 

prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: mustrare scrisă. 


	Pentru deranjarea orelor: 

prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: mustrare scrisă. 


	Pentru angajarea în conflicte violente, bătaie: 

scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI –XII. 


	Pentru implicarea în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii: 

prima abatere: mustrare scrisă; 


	abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei. 


	Pentru copierea temelor sau copiere la lucrările scrise: 

copierea temelor: -refacerea temei; 


	copiere la lucrări scrise: 


	prima abatere: nota 1 la lucrare; 


	abateri repetate: nota 1 la lucrarea şi scăderea notei la purtare cu câte 1 punct și menționarea în catalog și foaia matricolă. 


	Pentru însuşirea de bunuri sau bani de la colegi: 

scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei; 





	anunţarea organelor competente. 


	Pentru activitate de propangandă politică sau de altă natură: 

prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei. 


	Părăsirea şcolii în timpul programului şcolar (chiulul): 

prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: mustrare scrisă. 


	Neprezentarea carnetului de elev (indiferent de motiv), sau a unui carnet nevizat (cu excepţia primelor două săptămâni de curs din anul şcolar): 

prima abatere: observaţie individuală (avertisment), convocarea părinţilor; 


	abateri repetate: mustrare scrisă. 


	În cazul abaterilor repetate menţionate la alineatele 6, 8, 12 se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului. 

La fiecare 10 absenţe nemotivate cumulate pe întreg anul şcolar sau la 10% absente nemotivate din 


numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

	Dacă elevul căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile, mustrare scrisă, eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, ori până la incheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare ascociată sancţiunii se poate anula cu acordul celui care a aprobat sancţiunea. 

Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 


Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 82 Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform ROFUIP 2016. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.

Art. 83 Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.

Art. 84 Elevii claselor care tăinuiesc fapte de: agresiune verbală sau fizică, încălcare a regulilor de igienă, deteriorare a bunurilor şcolii vor fi excluşi de la toate activităţile extraşcolare pentru 6 luni.
















6. Recompense pentru elevi



Art. 85  Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii pot fi recompensaţi, după

caz, cu:

	evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral; 


	acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii economici (sponsori) pentru rezultate deosebite obţinute la concursuri şcolare; 


	premii de onoare ale instituţiei de învăţământ pentru rezultate remarcabile la olimpiade şcolare pe diferite domenii (discipline teologice, Religie, literatură, limbi străine, istorie, geografie, ştiinţe sociale, sport) sau pentru atitudine civică exemplară. 





7. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii



Art.86 Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate)

Art.87 Elevii au obligaţia să anunţe profesorul de serviciu sau conducerea şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.

Art.88 Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor

şcolii.

Art.89 În laboratoare vor fi respectate regulile specifice.

Art.90 În cazul îmbolnavirii, elevii sau părinții trebuie să anunțe profesorul diriginte, să se prezinte la cabinetul medical, și în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului didactic.


8. Serviciul pe clasă


Art.91 Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.

Art.92 Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:

	golirea coşului de gunoi; 


	curăţenia; 


	ridicarea scaunelor. 


Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.




Art.93 În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeia de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

Art.94 Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.

Art.95 În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

Art.96 După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu:

	vor anunţa profesorul că este ultima oră; 


	vor aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor; 


	vor verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei; 


	vor prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat; 


	vor goli coşul de gunoi al clasei în coşurile de gunoi mari ale școlii . 


	vor încuia în dulapul aflat în sală caietul clasei. 



9. Serviciul pe şcoală :



Art. 97 Va fi efectuat de 1 elev timp de o zi, după o planificare semestrială ce se va afişa. Schimbări se fac numai în caz de boală sau de teză, cu acordul preotului spiritual sau al profesorului de serviciu.

Elevii de serviciu pe şcoală vor respecta următoarele:

	prezentarea la şcoală la ora 7:30; 


	ţinuta impecabilă (uniforma şcolară); 


	aduce cataloagele de la secretariat în cancelarie împreuna cu profesorul de serviciu; 


	sună de intrare şi de ieşire de la ore și urmăreşte ca toţi elevii să intre în clase; 


	nu permite accesul persoanelor străine în şcoală, fără acordul directorului, a preotului spiritual sau a profesorului de serviciu pe şcoală şi le însoţeşte în unitate atunci când au primit permisiunea; 


	participă la asigurarea securităţii documentelor şcolare în perioada serviciului; 


	este politicos cu elevii și cu vizitatorii; 


	scrie în registru vizitatorii din ziua respectivă după ce îi legitimează; 


	încheierea serviciului pe școală se face la ora 15:30. 


Art.98	Pe timpul serviciului elevul nu are voie :

	să părăsească postul decât dacă însoțește o persoană străină în școală; 


	să asculte muzică și să desfășoare alte activități; 




c)  să părăsească serviciu înainte de a fi schimbat din serviciu.

Art. 99  Este permis accesul elevilor:

	la secretariat, conform programului afişat , dar nu mai mult de doi elevi; 


	la cancelarie, sau la cabinetul directorului numai cu probleme deosebite; 






Art.100 La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia şi în laboratoare. Observaţiile vor fi trecute în caiet.

Art.101  Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte conform regulamentului.








10. Activităţi extracurriculare



Art. 102 Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele Art. 4 din Legea învăţământului, nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în paraclis.

Art. 103 Înscrierea elevilor la activităţile internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora sunt de acord şi acceptă:

	caracterul predominant educativ al acţiunilor; 


	necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut; 


	responsabilitatea pentru un comportament exemplar; 


	faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice; 


	faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual; 


	că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie; 


	necesitatea sprijinirii activităţii pentru care elevul se va înscrie, precum şi a Asociatiei Sfinții Părinți ”Ioachim și Ana”. 


	condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii; 


	necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese; 


	că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii; 


	că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului, va susţine toate lucrările scrise împreună cu clasa; 


	necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect; 


	prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat; 





	să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii; 


	sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în timpul 


derulării activităţii extracurriculare.

Art.104 Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, purtare, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti. Elevii cu nota scăzută la purtare vor fi excluşi în semestrul următor de la activităţile extracurriculare desfăşurate în ţară. Pentru activităţile internaţionale, scăderea notei la purtare are ca efect excluderea elevilor pentru două semestre. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.

Art. 105 Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat, etc.).

Art. 106   Orice excursie neautorizată este strict interzisă.

Art.	107  Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de

director.



11. Încetarea calităţii de elev



Art.108 Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează conform cu Statutului elevului:

	la încheierea studiilor; 


	în condiţiile exmatriculării fără drept de reînscriere sau în condiţii de abandon şcolar; 


	la cererea scrisă a părinţilor şi a elevului, caz în care elevul se consideră retras; 

 





















Capitolul II : Organizarea şi funcţionarea cadrului administrativ



1.Compartimentul administrativ



Art.109 Compartimentul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învățământ preuniversitar (de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, magazioneri, gestionari, personalul de cantină, internat şi de aprovizionare).

Art.110 Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.

Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii: 

gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

	coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie; 


	întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le prezintă directorului spre aprobare; 


	întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 


	face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul unităţii; 


	întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidența consumurilor de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare; 


	supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire; 


	pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 


	realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei; 


	asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 


	întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice; 


	înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenți, modificările produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 


	propune conducerii unităţii de învățământ preuniversitar calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 


	solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi eficiență a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din compartimentul administrativ; 








	prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învățământ preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale. 



2. Secretariatul (Compartimentul secretariat)



Art.111 Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ preuniversitar

Acest compartiment exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

SECRETARUL


	Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat pe baza activităţii şcolare anuale, al specificului şi particularităţii unităţii şcolare; 


	Punerea în practică a activităţilor prevăzute în planul managerial propriu 


	Urmăreşte realizarea lucrărilor de secretariat de bună calitate, evită posibilitatea efectuării de corecturi sau reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea secretariatului în şcoală ; 


	Respectarea termenelor de realizare și transmitere a unor situaţii și lucrări specifice, potrivit planului managerial și situaţiilor concrete ivite ; 


	Face propuneri pentru planul managerial al școlii; 


	Coordonează întreaga activitate a serviciului secretariat în funcţie de nevoile şi necesităţile şcolii; 


	Vine în sprijinul desfăşurării activităţii cu metode de lucru noi care să îmbunătăţească activitatea compartimentului; 


	Realizarea unui plan de lucru săptămânal; 


	Folosirea unor mijloace TIC pentru planificarea activităţilor (Google Calendar sau alte instrumente de planing) 


	Respectarea reperelor temporale de realizare a activităţilor propuse; 


	Respectarea programului zilnic de activitate ; 


	Folosirea aplicaţiei legislative Legis Studio; 


	Constituirea unei baze de date în format tipărit și digital cu legislaţia specifică în vigoare; 


	Respectarea legislaţiei în vigoare în întocmirea documentelor specifice (regulamente, metodologii, ordine, OUG, legi etc) emise de instituţiile statului; 


	Realizează documentele specifice folosind calculatorul şi soft specific (Word, Excel); 


	Foloseşte corect imprimanta, scanerul, faxul; 


	Folosirea corectă a căsuţei de mail; 


	Foloseşte aplicaţii specifice pentru realizarea și raportarea unor situaţii (REVISAL, EDUSAL, 


AdLic Foi Matricole); 

	Respectă normele de folosire a instrumentelor TIC; 




	Transcrie, înregistrează în regim special deciziile emise de directorul unităţii, decizii examene corigenţă, admitere, treceri la alte trepte salarizare, acordare drepturi salariale, comisii burse, alte comisii etc. ; 


	Asigură înscrierea elevilor clasa a IX-a, verificând documentele depuse la dosare; 


	Răspunde de sigiliul unităţii, iar în perioada în care nu este în şcoală acesta este predat persoanei delegate de directorul unităţii; 


	Întocmeşte lucrările privind începerea noului an şcolar, încheiere semestru, sfârşit de an şcolar 


(SC1,SC2) (cantitate, calitate, timp); 

	Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii, baza de date cu titularii unităţii, înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare date privind vechimea, gradul didactic, statutul (titular, definitiv, suplinitor); 


	Întocmeşte statele de funcţii ale unităţii; 


	Întocmeşte la începutul anului şcolar ori de câte ori solicită I.S.J. Arad, normarea; 


	Ţine evidenţa evaluării anuale pentru întreg personalul şi transmite în scris rezultatul evaluării; 


	Ţine evidenţa strictă a mişcării elevilor (veniţi/plecaţi) făcând înregistrările aferente în documentele de evidenţă şcolară; 


	Întocmeşte, solicită şi transmite în timp util situaţia şcolară a elevilor transferaţi de sau la unităţile şcolare; 


	Întocmeşte baza de date cu elevii din clasele terminale în vederea pregătirii evaluării naţionale şi a admiterii la liceu; 


	Ordonează documentele din serviciul secretariat în funcţie de Nomenclatorul arhivistic; 


	Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor statului în vederea actualizării conform legislaţiei în vigoare a Nomenclatorului Arhivistic al școlii; 


	Organizează arhiva unităţii pe compartimente de păstrare şi răspunde de gestionarea acesteia ; 


	Stabileşte conform legislaţiei în vigoare termenele de păstrare a documentelor şcolare ; 


	Transmite în timpul prevăzut de lege orice modificare privind angajaţii către ITM prin programul 


REVISAL; 

	Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice ; 


	Ţine la zi evidenţa zilelor de concediu medical, concediu odihnă etc. Întocmeşte formele de angajare pentru întreg personalul unităţii întocmind dosarele personale ale salariaţilor, elaborează fişe operaţionale ale postului, fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic ; 


	Întocmeşte pontaje lunare şi alcătuieşte în programul Edusal de salarii statul de personal ; 


	Întocmeşte decizii de modificare a salariului, acordare spor vechime etc. 


	Gestionează, completează şi eliberează actele de studii pentru absolvenţii şcolii (foi matricole, adeverinţe etc.) precum şi adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi la alte unităţi, cât şi pentru cei plecaţi în străinătate. 





	Foloseşte aplicaţia Foi Matricole; 


	Înmatriculează în registrul matricol toţi elevii, completează situaţia şcolară pe ani şcolari, trece din catalogul de examene de corigenţă mediile obţinute de elevii în urma desfăşurării examenului; 


	Întocmeşte registrele de înscriere al elevilor pentru şcoală şi îl actualizează permanent ; 


	Ia în primire pe bază de proces verbal cataloagele de la director și le arhivează ; 


	Verifică corectitudinea situaţiilor şcolare trecute în Registrul matricol; 


	Alcătuieşte proceduri operaţionale specifice compartimentului secretariat, le actualizează în funcţie de nevoile şcolii şi le aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi comisiei CEAC – 


minim 1 ; 

	Transmite toate situaţiile solicitate de forurile superioare; 


	Stabileşte compartimentul căruia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul de intrare – ieşire şi aduce la cunoştinţă de îndată directorului unităţii şi compartimentului destinatar ; 


	Răspunde de popularizarea împreună cu profesorul diriginte, directorul a tuturor normelor legislative şcolare în vigoare, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic ; 


	Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite din partea personalului din şcoală, cât şi de la alţi parteneri cu care vine în contact ; 


	Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele serviciului secretariat, periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea acestora; 


	Realizează raport semestrial al activităţii serviciului secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii ; 


	Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în compartiment şi aprobate de director, precum şi toate notele de serviciu personalului din unitate prin afişaj, transmitere sub semnătură, popularizarea pe site şcoală; 


	Are relaţii principiale cu toţi salariaţii cu care vine în contact; 


	Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în vederea realizării situaţiilor; 


	Comunică cu tot personalul unităţii, elevi, părinţi cu privire la aria situaţiei neprevăzută apărută; 


	Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea Bacalaureatului, admitere a absolvenţilor clasa a VIII- a, corigenţe, olimpiade, concursuri, simulări; 


	Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J. Arad, alte unităţi de învăţământ etc. prin telefon, fax, e-mail; 


	Completarea chestionarelor de stabilire a nevoilor de formare aplicate în şcoală; 


	Realizarea analizei SWOT a activităţii cu identificarea aspectelor ce necesită a fi îmbunătăţite; 







	Identificarea de cursuri de formare profesionala şi propunerea acestora conducerii scolii pentru finanţare ; 


	Gradul în care autoevaluarea realizata concordă cu evaluarea Consiliului de Administrație; 


	Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului secretariat şi stabileşte corect nevoile proprii de dezvoltare profesională ; 


	Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului prin studiu individual;l 


	Participă activ la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu privire la gestionarea resurselor umane din instituţiilor şcolare (ITM , CCD) ; 


	Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate de ISJ, CCD sau alte organisme acreditate ; 


	Foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţi de formare în cadrul activităţii compartimentului ; 


	Redactează corespondenţa şcolii; 


	Propune programul serviciului secretariat spre aprobare conducerii şcolii şi relaţionează cu toţi partenerii sociali, instituţionali ; 


	Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii şi contribuie cu propuneri în vederea ofertei educaţionale; 


	Participă la întreţinerea site-ului școlii prin postarea materialelor ce ţin de compartimentul secretariat ; 


	Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii unităţii toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de asigurarea în termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi; 


	Are o atitudine caldă, de înţelegere și respect în relaţia cu părinţii și elevii ; 


	Efectuarea pontajului în fiecare lună pentru personalul unităţii; 


	Primeşte dosarele pentru acordarea de burse, ajutoare, rechizite, programul Euro 200 etc. ; 


	Predarea și preluarea cataloagelor și a condicii de prezență către profesorul de serviciu ; 


	Verifică scrierea condicii, completarea corectă a cataloagelor și a registrelor matricole; 


	Întocmirea oricărei situaţii sau document solicitate de către directorul unităţii; 


	Respectă prevederile ROI –cod etică –norme deontologice; 


	Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate; 


	Participă la instrucţiunile generale şi periodice ale angajaţilor; 


	Redactează formele de angajare a personalului. 



Art.112 Programul secretariatului cu personalul şcolii şi elevii este între 10.00 şi 12.00 respectându-se următoarele:

1.  Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.





	Carnetele de elevi şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor. 


	Adeverinţele se eliberează a doua zi, după depunerea cererii începând cu ora 11:30. 


. 




3. Biblioteca şcolară



Art.113 În unitățile de învățământ preuniversitar, se organizează şi funcţionează biblioteci școlare sau centre de documentare și informare, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege.

Art.114 Bibliotecarul răspunde de inventarul Bibliotecii şcolii. Se îngrijeşte de dotarea bibliotecii cu cărţi, reviste şi alte materiale informative. Are datoria de a îndemna pe elevi să citească.

Art.115 Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

Art.116 În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi, sau va depune prețul cărții de cinci ori la casieria școlii.

6. Laboratorul de informatică



Art.117 Profesorii de specialitate sunt responsabili de activităţile desfăşurate în cadrul Laboratorului de informatică şi au datoria întocmirii unui grafic privind programul elevilor/claselor care vor învăţa aici.

Art.118 Elevii vor respecta următoarele reguli privind folosirea laboratorului de informatică: 

	Laboratorul de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la materia Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese. 


	Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului. Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratoarele la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile în care se desfăşoară activităţi educative. Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate. 


	Accesul persoanelor străine este strict interzis în laborator (autorizarea accesului se face numai de către director). 


	Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratoarul de informatică îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator. 


	Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a verifica desfăşurarea orelor în laboratoarele de informatică. 


	Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic. 



Art. 119– CASIER


	Se subordonează pe linie ierarhică admnistratorului financiar și directorului școlii; 


	Răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți prin casierie ; 


	Ridică periodic de la bancă Extrasul de cont și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat ; 


	Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat la bancă, în contul unităţii ; 


	Respectă plafonul de casă, plafonul de plăți/zi, conform legislației în vigoare ; 


	Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite ; 


	Eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispozitii de plată semnată de administratorul financiar și director ; 


	Achită bursele elevilor, abonamentele elevilor, deplasările profesorilor, sumele pentru cadrele didactice navetiste și salariile (cei care nu au card de salariu) în numerar, după caz ; 


	Are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impozabile sau taxabile. Răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin faptă și în legătură cu munca a cauzat pagube materiale societății ; 


	Respectă cu strictețe procedurile de lucru ; 


	Are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le 


observă în modul de exectare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii instituției. 














Art 120 – ÎNGRIJITOR



	asigură igienizarea spațiilor școlare zilnic (măturat, șters praf de pe mobilierul din clasă, igienizat mobilierul școlar cu detergent lichid, aranjat mobilierul din clasă atunci cand este cazul, golirea băncilor de hârtii, golirea coșurilor de hârtii etc.); 


	vinerea, după ultima oră de curs, se va realiza o igienizare generală a claselor constând în operațiile de la puctul a), precum și în igienizarea cu soluție de cloramina; 


	după fiecare pauză se va spăla holul din corpul de clădire unde are sectorul ; 


	după fiecare pauză se va realiza igienizarea la grupurile sanitare ; 


	fiecare om de serviciu va fi preocupat de curățenia sectorului exterior de care răspunde (se strâng hârtiile, recipienții de plastic etc. și se pun la coșurile de gunoi) ; 


	este interzis să se ardă resturile adunate în coșurile de gunoi ; 


	în perioada de iarnă vin la şcoală pentru a asigura încălzirea clasei în timp util ; 


	participă la activitatea de dezăpezire din curtea școlii ; 



	anunță profesorul de serviciu când observa anumite nereguli în comportamentul elevilor (altercații verbale sau fizice, nepăstrarea curățeniei, deteriorarea intenționată a mobilierului etc); femeia de serviciu nu poate lua nicio măsură împotriva elevului ; 

	 participă la toate activitățile la care sunt solicitați de conducerea scolii; în situația în care sunt solicitați în afara orelor de program, se vor acorda zile de recuperare sau scurtarea programului cu atâtea ore câte au lucrat în afara normei zilnice; aceste recuperări vor fi acordate astfel încât sa nu se perturbe desfășurarea activității normala din şcoală (cel mult 1 persoană pe zi) 


	se subordonează administratorului unităţii de învăţământ ; are sarcina de a ține seama de observațiile profesorului de serviciu și de a remedia eventualele aspecte constatate. 


	este interzis să plece în timpul programului la cumpărături sau pentru efectuarea altor activităţi ; 


	în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de conducerea școlii și care nu sunt trecute în fișa postului, țn condiţiile legii ; 


	neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage după sine sancţionarea legală. 











Art. 121 – ADMINISTRATOR FINANCIAR

	dispune întocmirea și, ulterior, verificarea și prezentarea centralizată la ISJ a diverselor situații solicitate de compartimentele funcționale din cadrul ISJ Arad; 


	angajează unitatea școlară, alături de director în orice acțiune patrimonială; 


	reprezintă unitatea, alături de director, în relațiile cu agenții economici, în cazul încheierii contractelor economice în conformitate cu legislația în vigoare; 


	organizează și exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale; 


	întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele și în condiţiile stabilite de lege; 


	întocmește corespondența privind virările, transferurile, deblocările de credite și necesarul de credite suplimentare; 


	urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare; 


	coordonează și îndrumă întreaga activitate financiar contabilă a unităţii; 


	efectuează operațiile contabile, atât sintetic, cât și analitic și are în vedere ca evidența să fie ținută la zi; 


	întocmește acte justificative și documente contabile cu respectarea formularelor și regulilor de alcătuire și completare în vigoare; 


	întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturi bancare; 


	coordonează și verifică activitatea desfățurată la casieria unităţii; 


	organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operațiunii de inventariere; 


	verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează în evidențele contabile; instruiește și controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale; 


	constituie contracte de garanție pentru gestionari și urmărește modul de formare al garanțiilor materiale; 


	întocmește și execută palnurile de salarii în conformitate cu statul de funcții al unităţii; 


	urmărește aplicarea și respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic și tehnic – administrativ; 


	întocmește dările de seamă contabile și cele statistice precum și contul de execuție bugetară, lunar, trimestrial și anual; 


	verifică statele de plată, indemnizațiile de concediu, bursele; 


	verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume în limitele de competență stabilite de lege; 


	verifică documentele privind închirierea spatiilor; 


	fundamentează necesarul de credite având în vedere necesitățile din unitate; 


	urmărește modul de aprovizionare și distribuire a materialelor din unitate; 


	întocmește referat și îl supune aprobării privind componența comisiilor de recepție atât pentru bunurile intrate în unitate, cât și pentru materiale; 


	întocmește notele contabile în baza actelor justificative pe surse de finanțare; 


	înregistrează notele contabile în fișe sintetice și analitice; 


	realizează balanțele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii și sponsorizări și le înaintează ISJ Arad; 


	întocmește lunar balanțe de verificare pe solduri și rulaje pe surse de finanțare; 


	întocmește balanța analitică trimestrială pentru obiecte de inventar, anual pentru mijloace fixe și lunar pentru materiale și ambalaje; 


	întocmește fișe contabile cu materiale aprovizionate; 


	întocmește fișe contabile pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix; 


	înregistrează lunar consumurile de materiale în baza bonurilor de consum; 


	îndeplinește și alte sarcini de serviciu date de către directorul unităţii și de catre Consiliul de Administrație chiar dacă nu sunt în fișa postului. 


Art.122. INFORMATICIANUL

are următoarele îndatoriri :

	Răspunde și asigură buna funcționare a calculatoarelor cuprinse în rețea, în special în cele patru laboratoare de informatică ale liceului; 


	Asigură laboratoarele cu software-ul necesar desfășurării orelor de laborator; 


	Pregătește și asistă instruirea elevilor în cadrul orelor de informatică; 

	Stabilește legătura liceului cu alte instituții prin e-mail, internet; 


	Efectuează lucrări de tehnoredactare pentru documentele, programele, proiectele elaborate în liceu, numai cu aprobarea directorului; 


	Verifică, periodic, starea unităților de calcul (software și hardware); 


	Asigură sprijin în utilizarea calculatoarelor în diverse cabinete/laboratoare; 


	Răspunde de partea informatizată a proiectelor interne și externe ale liceului; 


	Asigură funcționarea, conservarea aparaturii electronice; 


	Asigură, pe timpul vacantelor școlare, buna funcționare a calculatoarelor și a internetului; 


	Întocmește, revizuiește, periodic, și pune la dispoziția catedrelor/șefilor de catedră, la cerere, lista unor adrese internet utile procesului instructiv; 


	Îndeplineste orice alte sarcini date de către conducerea liceului. 











Capitolul III : Relaţiile şcolii



1.Părinţii



Art.123  Conform  prevederilor  Constituţiei  României,  ale  Legii  Educaţiei  Naţionale,  nr.1/2011,  ale

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare–nr. 5079/31.08.2016 şi ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, între Seminarul Teologic Ortodox

Arad –reprezentat de director –şi părinţii fiecăruia dintre elevii acestei unităţi şcolare din clasele IX-XII se va putea încheia, cu acceptul părintelui, un acord de parteneriat prin care părţile semnatare îşi asumă răspunderea respectării obligaţiilor ce le revin. În cadrul acestui acord de parteneriat se prevăd şi următoarele obligaţii ale părinţilor elevilor:

	Părinţii sunt răspunzători pentru întreaga activitate a copiilor lor în unitatea de învăţământ şi în afara ei: pregătirea pentru ore, frecvenţa participării la cursuri, ţinuta, starea disciplinară etc. 

Părinţii au obligaţia de a ţine permanent legătura cu şcoala, prin diriginte, pentru a cunoaşte situaţia şcolară a elevului. Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ este obiectiv major în realizarea 


scopului final comun -educaţia elevilor.

(3) La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă şi doi membri. Adunările generale ale părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale fiecărui semestru). Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau a dirigintelui. 
(4) Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte semestrial, în prima lună a fiecărui semestru.

În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de director, se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din 9 membri (preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 6 membri) şi o comisie de cenzori, formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului.În Consiliul reprezentativ al părinţilor va fi reprezentată fiecare clasă în parte.

	Consiliului reprezentativ al părinţilor desemnează în prima sa şedinţă reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii şi reprezentantul în comisia C.E.A.C. 

Activitatea Consiliului  reprezentativ al părinţilor se consemnează într-un registru special. 


Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; 

	sprijină diriginţii în activitatea instructiv –educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea socio –profesională a elevilor; 


	conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice; 


	sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare; 


	au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în liceu; 


	atrag persoane fizice şi juridice care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de modernizare a bazei materiale din liceu; 


	pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute in oferta scolii dacă sunt în concordanţă cu proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii şi cu cererile „pieţei” până în luna februarie a fiecărui an pentru anul următor. 


	Activitatea Consiliului consultativ al părinţilor se desfăşoară pe baza unui program semestrial şi a unui buget de venituri şi cheltuieli anual (defalcat pe semestre) propus de Consiliul consultativ şi aprobat de Adunarea generală a părinţilor în prima sa şedinţă. 



2.Consiliul Reprezentativ al Părinților



Art.124 Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. Pe lângă școala noastră a luat ființă Asociaţia

"SFINȚII PĂRINȚI IOACHIM ȘI ANA" care se constituie în persoană juridică conform certificatului încheiat la Judecătoria Arad, și are scopuri de caritate, educaţionale și științifice, promovării și apărării drepturilor sâși libertăţilor omului, în special accesul la cultură, al libertăţii persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naţionale și universale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor,
protejarea și conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.


Art.125 Fondurile Asociatiei  ”Sfinții Părinți Ioachim și Ana” pot fi folosite după cum urmează, conform statutului:

	organizarea de cursuri de pregătire și iniţiere limbi străine, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum și organizarea de manifestaţii publice și alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii; 


	realizarea și editarea de cărți, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice si alte materiale informative ; 


	acordarea de consultanță religioasă, spirituală și consiliere persoanelor interesate in domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei moral civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică; 


	Dezvoltarea de programe proprii în regim de parteneriat cu autorităţile publice din țară și străinătate; 


	Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării. 


	Susținerea și finanțarea paraclisului în vederea bunei desfășurări a programului liturgic; 


	Organizarea de excursii și pelerinaje; 


	Imbunătățirea fondului de carte al bibliotecii; 


	Participarea la întreținerea bunei desfășurări a activității școlare prin procurarea de materiale de birotica, curățenie, precum și a parcului auto aferent școlii; 


	Ajutorarea elevilor merituoși cu probleme sociale; 


	Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei. 









DISPOZIŢII FINALE


Art.126 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor naţionale (Examen de Bacalaureat, examene de atestat etc.), conform  Regulamentului de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 2016.

Art.127 În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi

a prezentului Regulament intern, directorul poate încheia cu părinţii şi elevii acordul de parteneriat şcoală- familie cu acceptul părinţilor.

Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral. Regulamentul intern va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor de Învăţământ

Preuniversitar nr. 5079/31.08.2016, ori de câte ori va fi cazul, pe articole impuse de situaţie.

Art.128 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.

Art.129 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al şcolii, pentru elevii şi părinţii acestora.

Art.130.Prezentul regulament va fi prelucrat cu personalul şcolii, elevii şcolii şi la şedinţele cu părinţii pe clase. Diriginţii răspund de prelucrarea sub semnătură a prezentului regulament claselor de elevi pe care le conduc şi părinţilor acestora. Aceştia se vor îngriji ca un extras al regulamentului să fie afişat în sălile de clasă şi de asemenea, va fi publicat pe pagina web a şcolii.

Art.131. Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care acestea sunt aduse la cunoştinţa celor interesați.






Director,
Membrii Consiliului Profesoral:
Pr.Prof. Gavra Pompiliu
…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………...

……………………………………

…………………………………..


