MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Liceul Teoretic Nagy Mózes
525400-Tg.Secuiesc, str. Kanta nr. 23, jud. Covasna
e-mail: NMG1680@yahoo.com http://www.nmg.ro
Telefon/Fax: 0040-0267-361957
Secțiunea VI.
Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar
Capitolul 1
Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art. 116. Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea
într-o unitate de învățământ.
Art. 117. Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea
prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din
partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în unitățile de educație
antepreșcolară și în învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.
Art.118.Exercitarea calităţii de elev
a. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la
activităţile existente în programul liceului.
b. Evidenţa elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care
consemnează în catalog și în catalogul electronic fiecare absenţă.
c. Motivarea absenţelor se face pe baza actelor menţionate în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor preuniversitare, de către diriginte în termen
de 7 zile de la reluarea activităţii elevului. În caz contrar absenţele se consideră
nemotivate.
d. Părintele are dreptul să motiveze, pe baza unei cereri scrise către diriginte și
avizat de către director, 3 zile de absenţe pe semestru.
e. Directorul motivează absenţele elevilor care participă la cantonamente şi
competiţii sportive, la cererea scrisă a federaţiilor de specialitate.
f. Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care
participă la olimpiadele școlare naționale, internaționale, la concursurile
profesionale, la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a profesorilor
îndrumători/însoțitori
Capitol 2
Art.119. Drepturile elevilor
a. Elevii se bucură de toate drepturile legale. Activităţile organizate de/ sau în Liceul
Teoretic Nagy Mozes nu pot leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
b. În limita posibilităţilor financiare şcoala va asigura transportul celor mai buni
elevi la diferite concursuri. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor
baza materială din liceu.
c. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru
rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare.
d. Elevii au dreptul de a participa la diferite excursii organizate de liceu, în limita
numărului de locuri sau la decizia direcțiunii.
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e. Liderii elevilor de la fiecare clasă din ciclul liceal se constituie în Consiliul
elevilor care funcţioneză pe baza propriului regulament.
f. Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul Administrativ al
liceului; elevii desemnaţi vor avea media generală de cel puţin 8,50 şi media 10 la
purtare în anul precedent.
g. Elevii, care participă la diferite concursuri pot avea obțiunea de a nu frecventa
orele de curs, cu condiția de a fi motivat de către profesorul pregătitor, după cum
urmează:
- 1 zi pentru concursuri de nivel județean
- 5 zile pentru concursuri de nivel național
h. Toţi elevii liceului formeză Asociaţia de elevi din Liceul Teoretic Nagy Mozes,
care funcţioneză pe baza propriului regulament.Regulamentul de funcţionare a
Asociaţiei de elevi face parte integrantă din prezentul regulament.
i. Elevii se pot asocia în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice,sportive care se
organizează şi funcţionează în incinta liceului şi este aprobat de director.
j. Dreptul la reuniune se exercită în afara orelor de curs,iar activităţile pot fi
susţinute în incinta liceului numai cu aprobarea directorului.
k. Elevii au dreptul de a participa la fiecare dintre festivitățiile școlare.
l. Elevii au libertatea de-a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii;cu aprobarea
directorului şi numai dacă nu lezează ordinea publică, sănătatea, moralitatea,
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. În caz contrar directorul are dreptul de-a
suspenda publicaţile respective.
m. Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date
personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv
lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților
prevăzute de reglementările în vigoare.
n. Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
o. Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a
contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele
acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în
termen de 5 zile de la comunicare.
p. În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în
scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate
solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
q. Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre
didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa
respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.
r. Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota
rezultată în urma reevaluării. în cazul învățământului primar, calificativul este
stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
s. În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la
clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația
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t.

u.
v.

w.

x.

y.

este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care
diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin
de un punct, contestația este acceptată.
În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării
inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea
prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.
Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
Conducerea Liceului Teoretic Nagy Mozes pune, gratuit, la dispoziția
beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a
acestora.
Liceul Teoretic Nagy Mozes asigură elevilor servicii complementare cum ar fi:
consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de
consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și
socială prin personal de specialitate
Conform hotărârii Consiliului Profesoral, elevii au dreptul de-a asculta muzică în
timpul programului școlar numai în cadru organizat, coordonat de responsabilul
cu echipamentele muzicale, în pauza mare, între orele 10.50-11,10. Se interzice
folosirea echipamentelor personale, ale clasei pentru ascultare de muzică în
timpul programelor școlare.
La Liceul Teoretic Nagy Mozes, conform legislației în vigoare, beneficiarii
primari ai educației studiază și se instruiesc în limba maghiară, la toate nivelurile,
tipurile și formele de învățământ preuniversitar
Capitolul 3
Obligațiile beneficiarilor primari ai educației

Art.120. Îndatoririle elevilor
a. Să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină.
b. Să poarte uniforma specifică liceului care se compune din: tricou cu mânecă
lungă, albastru închis şi tricou cu mânecă scurtă albastru deschis, ambele având
brodat pe piept emblema şcolii.
c. Nu pot părăsii unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar,
decât cu biletul de voie semnat de director sau director adjunct, la cererea
dirigintelui.
d. Să aibă o ţinută vestimentară decentă precum şi o tunsoare (coafură) decentă,
neostentativă.
e. Elevii au obligația de a respecta codul de comportamente semnat înaintea unor
excursii.
f. În incinta liceului elevii nu vor purta bijuterii corporale tip piercing.
g. Să îndeplinească conştiincios sarcinile de serviciu.
Să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinete, sală de sport numai sub
supravegherea unui cadru didactic sau personal auxiliar, respectând regulamentele
de funcţionare a laboratoarelor şi cabinetelor. Regulamentul de ordine internă a
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folosirii diferitelor laboratoare şi cabinete face parte integrantă din prezentul
regulament.
h. Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să prezinte, la cerere cadrelor didactice.
i. Să respecte programul secretariatului şi a bibliotecii.
j. Elevii au datoria de a prezenta un număr de telefon valabil a unuia dintre părinți
sau reprezentant legal, la care aceasta poate fi anunțat în caz de urgență.
Art. 29Atribuţile elevilor de serviciu
a. În fiecare zi doi elevi din ciclul liceal sunt de serviciu la intrarea principală a
şcolii în clădirea A.Ordinea claselor din care provin elevii de serviciu începe de la
clasa XII-a A, urmărind un curs descendent până la sfârşitul anului şcolar.
b.În ziua în care elevii sunt de serviciu sunt scutiţi de la ore. Graficul de serviciu
al elevilor va fi aprobat de director.
c.Elevii de serviciu au obligaţia de a informa profesorul de serviciu sau directorul
despre orice faptă ce tulbură ordinea şi liniştea în unitatea de învăţământ.
Au obligaţia de-a anunţa prezenţa în incinta unităţii a oricărei persoane străine.
d.Elevii de serviciu îşi execută serviciul între orele 7,45-15.
e.. Elevii de serviciu poartă obligatoriu uniforma școlii.
Art. 121. Recompensarea elevilor:
Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură, la concursurile pe discipline de
învăţământ sau sportive pot primi următoarele recompense:
a.) evidenţierea în faţa clasei
b.) evidenţiere de către directorul unităţii de învăţământ în faţa colegilor de şcoală
sau în faţa consiliului profesoral.
c.) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor
deosebite pentru care este evidenţiat
d.) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat,
agenţi economici, de sponsori sau Consiliul local Tg. Secuiesc.
e.) diploma Liceului Teoretic Nagy Mozes
f.) Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil în
ţară şi în străinătate.
g.) numele celui mai bun absolvent al clasei a XII- a este trecut pe placa de
onoare a şcolii.
Art. 122. Sancţiunile aplicate elevilor:
a.) este interzis distrugerea mobilierului şcolar, a ferestrelor şi a uşilor,
inscripţionarea pereţilor și mobilierului școlar
- la prima ocazie este înştiinţat părintele şi pagubele vor fi suportate de către
elev.
- la a doua abatere este înştiinţat părintele, se scade nota la purtare- nota 9- ,
şi pagubele vor fi suportate de elev.
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la a treia abatere este înştiinţat părintele, se scade nota la purtare – nota 8-,
şi pagubele vor fi suportate de elev.
În cazul în care nu se cunoşte făptaşul pagubele vor fi suportate colectiv de clasa
respectivă.
În cazul în care pagubele au fost produse intenţionat, costurile reparării vor fi
suportate de către elev, va fi înştiinţat părintele, elevul va fi exmatriculat pe 3 zile,
nota la purtare va fi scăzut la 7 sau 8 în funcţie de gravitatea faptelor. Nota va fi
stabilit de către directorul şcolii.
b.) întârzierea va fi trecut în catalog ca absenţă, motivarea acestor absențe va fi
motivat de către profesorul din clasă. În cazul întârzierilor repetate(nr. 3) va fi
înştiinţat părintele prin consemnarea faptului în carnetul de elev.În cazul
elevilor navetişti se va lua în considerare punctualitatea mijloacelor de
transport.
c.) neparticiparea la ore va fi sancţionat cu o absenţă nemotivată, va fi înştiinţat
părintele prin consemnarea faptei în carnetul de elev de către diriginte. Elevul
are obligaţia de-a prezenta a doua zi consemnarea semnată de părinte. În cazul
în care acest fapt se repetă va fi chemat părintele la director sau director
adjunct şi diriginte. Se va scădea nota la purtare, în funcţie de numărul de
absenţe sau la propunerea dirigintelui şi a Consiliului profesorilor clasei.
d.) Dacă elevul este prins înafara liceului în timpul orelor de program fără biletul
de voie predat la portar, va fi scăzut nota la purtare la nota 9.
e.) în caz de forţă majoră (boală, probleme familiare) elevul poate fi învoit numai
de diriginte.
f.) Drogurile, fumatul şi consumul de alcool sunt strict interzise în toată incinta
şcolii.
- la prima abatere este înştiinţat părintele
- la a doua abatere elevul este exmatriculat pe trei zile şi părintele va fi
înştiinţat
- la a treia abatere felul sancţiunii va fi hotărât de către consiliul
administrativ de faţă cu părintele şi elevul.
g.) pentru absenţele nemotivate, va fi scăzut nota la purtare după cum urmează:
- nota 9 la 10 absenţe nemotivate
- nota 8 la 15 absenţe nemotivate
- nota 7 la 20 absenţe nemotivate
- la 20 de ore de absenţe nemotivate la diferite materii sau 15% din totalul
orelor la o singură materie ( 5 absenţe în cazul disciplinelor 1 oră pe
săptămână, 10 în cazul disciplinelor 2 ore pe săptămână) se trimite
părintelui un avertisment în scris, care este preluat de părinte sub
semnătură.
- La 40 de absenţe nemotivate din diferite materii sau 30% din totalul orelor
la o singură materie elevul este exmatriculat cu drept de reînscriere în
aceeiaș unitate de învățământ sau la altă unitate şcolară în anul şcolar
următor.
-

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Liceul Teoretic Nagy Mózes
525400-Tg.Secuiesc, str. Kanta nr. 23, jud. Covasna
e-mail: NMG1680@yahoo.com http://www.nmg.ro
Telefon/Fax: 0040-0267-361957
Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în
catalogul clasei și se menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de
semestru sau de an școlar
- Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu
pot fi admiși în Liceul Teoretic Nagy Mozes, la profil voacțional, seminar
romano-catolic
h.) în cazul furturilor:
- Clasele V-VIII.
- la prima abatere va fi înştiinţat părintele, elevul este exmatriculat pe 3 zile
şi nota la purtare va fi scăzut la nota 8.
- la a doua abatere va fi înştiinţat părintele, elevul va fi exmatriculat pe 5
zile şi va avea nota de purtare 7.
- Clasele IX-XII
- la prima abatere va fi înştiinţat părintele, elevul va fi exmatriculat pe 5 zile
şi va avea nota la purtare 7
- la a doua abatere elevul va fi exmatriculat.
i.) pentru introducerea în incinta unităţii a armelor, muniţilor, a petardelor, a
pocnitorilor de orice fel, pentru posedarea şi difuzarea materialelor cu caracter
pornografic şi obscen sancţiunile vor fi următoarele:
- la prima abatere este înştiinţat părintele
- la a doua abatere elevul împreună cu părintele se va înfăţişa în faţa
Consiliului profesorilor clasei, care în funcţie de gravitatea faptei decide
asupra sancţiunii.
- la a treia abatere elevul împreună cu părintele se va înfăţişa în faţa
consiliul profesoral care va decide felul sancţiunii aplicate.
j.) este interzis folosirea telefoanelor celulare în timpul orelor de curs. În cazul
nerespectării acestei prevederi sancțiunile vor fi următoarele:
- la prima abatere va fi înştiinţat părintele
- la a doua abatere va fi înştiinţat părintele, elevul va avea nota de purtare
nota 8.
- La a treia abatere se reține telefonul până la sfârșitul anului școlar, fiind
înapoiat elevului doar în față cu părinții.
k.) în cazul folosirii unui limbaj agresiv sau jignitor va fi scăzut nota la purtare a
elevului pe baza propunerii celui jignit sau agresat. În cazul unor agresiuni
fizice pe baza gravităţii directorul decide modul de sancţionare a elevului.
l.) în cazul abaterilor multiple sau repetate sancţiunile vor fi decise de către
consiliul profesoral.
m.) În cazul în care elevii nu poartă uniforme sau nu au carnetul de elev pot
participa la ore, dar vor fi trecuți ca absenți. Absenţele vor fi considerate
nemotivate.
n.) La festivitățile școlare elevii trebuie să poartă ţinută vestimentară decentă
format din: cămașă/bluză albă, fustă/pantaloni negru. În cazul în care elevul
nu se prezintă astfel este interzis participarea la festivitățile școlare.
-
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o.) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou corespunzător disciplinei,
anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar dacă nu este posibil, achită
de 5 ori valoarea manualului conform ROFUIP.
p.) Se interzice folosirea echipamentelor audio personale, ale clasei, în timpul
programului școlar. În caz contrar echipamentul este confiscat de către
diriginte, director, profesor de serviciu și restituit la sfârșitul anului școlar.
q.) Nerespectarea codului de comportament semnat la excursii, în funcție de
gravitatea faptei va fi discutat între director, părinte, elev și diriginte, Consiliul
administrativ și se poate finaliza cu scăderea notei de purtare, interzicerea
participării la alte excursii sau exmatriculare.
r.) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris, Consiliului de
administraţie al liceului în termen de 5 zile de la aplicarea
sancţiunii.Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea
acesteia la secretariatul liceului. Hotărârea Consiliului Administrativ este
definitivă.
Capitolul 4
Activitatea educativă extrașcolară
Art. 123. Activitatea educativă extrașcolară în Liceul Teoretic Nagy Mozes este
concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii
organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și
performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 124. Activitatea educativă extrașcolară în Liceul Teoretic Nagy Mozes se desfășoară
în afara orelor de curs.
Art. 125. Activitatea educativă extrașcolară în Liceul Teoretic Nagy Mozes se poate
desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale
copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale,
culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale, civice,
artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale,
pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat
Art. 126.Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor,
expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu,
trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.
Art. 127.Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de
administrație al unității de învățământ.
Art. 128. În cazul organizării unor activități extrașcolare conducerea Liceului Teoretic
Nagy Mozes informează organele de poliție de proximitate.
Capitolul 5
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Evaluarea rezultatelor învățării, încheierea situației școlare
Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
Art.129. Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează, la
nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
Art. 130. În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe,
oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
Art. 131. Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.
Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice
ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline cf. ROFUIP
Art. 132. Elevii claselor teologice care obțin la purtare, media anuală mai mică de 8,00,
nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru
anul școlar următor, la alte profiluri
Art. 133. Încheierea situației școlare și examenele de coringență și diferență se
organizează cf. ROFUIP art. 201, 205
Capitolul 6
Transferul elevilor
Art.134. Transferul elevilor (1).Elevii din unitatea noastră au dreptul să se transfere la o
altă unitate sau în cadrul unităţii la un alt profil, în conformitate cu prevederile Noului
Regulament de organizare a unităţilor şcolare, pe baza unei cereri de transfer care va fi
aprobată în Consiliul de Administraţie.
Art. 135. Cererea de transfer va fi aprobată numai cu respectarea prevederilor din
Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art. 136. Transferul elevilor din alte unităţi de învăţământ în unitatea noastră se va
efectua numai pe bază de cerere şi promovarea examenelor de diferenţă, acolo unde este
cazul.

