Nr. ____65___________, din _____25.01.2018_______
Avizat în C.P. din: ________16.01.2018_______
Aprobat în C.A.din: _______25.01.2018______

Modificări aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii
Gimnaziale ”Ioan Opriș”,
în conformitate cu

Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației
naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016

Titlul III, Capitolul II - Consiliul de Administrație
Art. 25, alineatul (2) - se completează cu:
” Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri

reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ."
Titlul IV, Capitolul II, Secțiunea 6 - Personalul didactic
Art. 68 - se completează cu litera (m):
”(m) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează

auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul
Educației Naționale adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale
copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii
standardelor naționale; schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unitățile de
învățământ este prevăzută în anexa nr. 17 la prezentul regulament.”
Titlul V, Capitolul III, Secțiunea 1 - Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar
Art. 101- se completează cu:

Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc
de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale."
”
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Art. 114, alineatul (3) - se completează cu:

” Elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă
în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară."
Art. 116 - se completează cu un nou alineat:

”(4) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi
înscrise și care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și
persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și
care nu și-au finalizat învățământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la
solicitarea acestora, și în programul «A doua șansă», conform metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului educației naționale."

Titlul VI, Capitolul IV, Secțiunea 1 - Parteneri educaționali
Art. 150, alineatul (3)- se modifică și va avea următorul cuprins:

”Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a
personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor."

Titlul VII - Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 164 - se completează cu un nou alineat:

”(2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea
telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în
timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul
educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în
locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul
educativ."
Art. 165 - se completează cu un nou alineat:

”(2) În Școala Gimnazială ”Ioan Opriș” sunt interzise măsurile care pot limita accesul la
educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală,
interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității
de învățământ sau altele asemenea."
Art. 166 - se modifică și va avea următorul cuprins:
”Anexele 1-17 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
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