Albert-Schweitzer-Schule – Regulament şcolar
Scopul acestui regulament şcolar este de a oferi condiţii de învăţământ adecvate tuturor elevilor şi de a sprijini
comunitatea elevilor pentru ca toţi să se simtă bine în incinta şcolii. Pentru realizarea acestor obiective doresc
să aduc şi eu contribuţia mea.
I. Dispoziţii generale
Din partea mea mă oblig să
- tratez cu amabilitate alţi membrii ai comunităţii şcolare
- mă apţin să fac afirmaţii ofensive sau supărătoare la adresa altor elevi, fie în privinţa originii, a sexului, a
aspectului exterior sau a altor caracteristici personale a acelora
- evit să concep, să aduc sau să distribui materiale scrise care conţin simboluri sau poze cu caracter
dispreţuitor
- rezolv eventuale conflicte pe cale amiabilă sau să cer ajutorul cadrelor didactice
- nu folosesc nici o formă de violenţă fisică sau verbală (bătaie, lovitură, abuz, hărţuire, şantaj, tiranie, etc.)
- nu introduc în incinta şcolii nici un obiect ascuţit, tăios sau de alt fel periculos, indicator cu laser, spreyuri de
gaze iritante, colorante, lacrimogene, paralizante sau iritante, materiale pirotehnice (petarde, pocnitori,
artificii, etc.)
- nu deranjez alţi şcolari de exemplu prin alergarea pe coridoare, manifestări zgomotoase şi strigâte în incinta
şcolii.
II. Dispoziţii privind începerea şi terminarea orelor de curs, regmelentarea pauzelor
1. Înainte de începerea orelor de curs, intrarea principală dinspre curte este deschisă de la ora 7:30.
2. Cel târziu la ora 7:40 mă aflu în clădirea şcolii şi mă îndrept direct câtre clasea mea.
3. Înainte de începerea orelor, chiar dacă acestea încep dimineaţa mai târziu, mă aflu doar la parter sau la
mediatecă.
4. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent după 10 minute de la începerea orei, responsabilul sau
reprezentantul acestuia anunţă acest fapt în cancelarie sau la secretariat.
5. Nu intru în sălile de specialitate (laborătoare, cabinete, sală de sport) doar în prezenţa cadrului didactic
deoarece pentru aceste încăperi există regulamente speciale.
6. În cazul în care întârzii, mă scuz şi motivez întârzierea.
7. La începutul orei aştept cadrul didactic la locul meu cu materialele şcolare pregătite pe bancă înprealabil.
8. Cadrul didactic încheie ora în momentul când se sună. Nu părăsesc clasa înainte de acesta sub nici un
motiv.
9. În pauza de 5 minute rămân în clasă (excepţie face schimbul de încăpere sau mersul la toaletă).
10. În pauza mare părăsesc încăperea clasei. Cadrul didactic pleacă ultimul din clasa şi încuie uşa.
11. La mediatecă mă duc la începutul pauzei mari şi doar prin accesul din partea de nord a clădirii.
12. Locurile prevăzute pentru petrecerea pauzelor mari sunt următoarele: curtea şcolii, terenul între sala de
sport şi clădirea administrativă precum şi parterul clădiri vechi. În cazul vremii ploioase, am voie să mă aflu
în clădire şi la etajul 1. Cu scopul de a evita accidente pe timp de iarnă nu arunc cu bulgări de zăpadă şi nu
mă dau pe gheaţă.

III. Dispoziţii privind clădirea şcolii şi organizaţiile aferente
1. Toate mobilele, obiectele şi cărţile aparţin patrimoniului unităţii de învăţământ şi trebuie tratate ca atare. De
aceea mă angajez ca să
- păstrez curăţenia şcolii şi proprietăţii acesteia (de ex. să nu scuip, să nu murdăresc băncile) şi să nu le
distrug. În caz de deteriorare, mă oblig să compensez şi să înlocuiesc bunurile deteriorate.
- nu mă joc cu mingea în curtea şcolii, doar dacă este vorba despre o minge moale.
- nu las gunoi după mine. Hârtia şi alte deşeuri le voi arunca în pubela corespunzătoare.
- părăsesc sala de clasă în mod civilizat.
- parchez bicicleta şi mofa în locurile destinate acestora şi să le asigur contra furt. Nu aduc patine cu rotile
sau Kick-Roller la şcoală.
2. În curtea şcolii este permis jocul cu mingile care sunt puse la dispoziţie de către şcoală în cadrul pauzelor
de mişcare. Persoana care supervizează pauza are ca şi misiune principală faptul de a avea grijă ca să nu
fie periclitate persoane sau proprietăţi ale şcolii.
IV. Dispoziţii speciale
1. Port tot timpul carnetul meu de elev.
2. Obiectele valoroase le las acasă, deoarece şcoala nu preia responsabilitatea în cazul dispariţiei sau
deteriorării acestora.
3. Folosirea aparatelor tehnice de gen celulare sau MP3 player precum şi a accesorilor acestora este interzisă
în intreaga incintă a şcolii. Le păstrez oprite, în siguranţa şi invizibil.
Excepţie formează doar la instrucţiunea cadrelor didactice.
4. Lucrurile găsite se predau la gardian sau la secretariat.
5. Afişele şi notificările scrise se predau în prealabil la secretariat pentru a fi aprobate de către directorul şcolii.
Tablourile de informaţii a reprezentanţilor elevilor sunt scutite de acesta.
6. În caz de accident, informez imediat cadrul didactic care supraveghează sau secretariatul şcolii.
7. În calitate de elev al claselor 5-9 nu am voie să părăsesc incinta şcolii din motive de asigurare. Doar în
urma unei cereri depusă de către părinţi şi acceptate de direcţiunea şcolii în prealabil, îmi este permis să
părăsesc incinta şcolii pe durata pauzei de masă.
8. Persoanele străine le anunţ la cadrul didactic care supraveghează sau la secretariatul şcolii. În nici un caz
nu mă întâlnesc cu acestea în incinta şcolii.
9. Nu am voie să iau cu mine la ore băuturi care sunt în ambalaj deschis.
10. În timpul orelor nu mănânc, nu beau şi nu mestec guma.
11. Consumul mâncarilor calde este permis doar în perimetrul cantinei sau cafeteriei.
12. În perimetrul şcolii se interzice cu desăvârşire: fumatul, introducerea şi consumul băuturilor alcoolice şi a
drogurilor precum şi a e-shisha.
13. Semnalul de alarmă se declanşează printrun claxon, în caz de defecţiune tehnică, printrun clopoţel. În caz
de alarmă, îmi las geanta în clasă şi părăsesc clădirea repede, fără să fug şi fără să împing alte persoane,
folosind ieşirile de urgenţă. Regulile şi comportamentul în caz de pericol, afişate în clasă, rămân în vigoare.
(ferestrele închise, lumina aprinsă, uşile închise dar nu încuiate)
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