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REGULAMENT 

 

DE ORGANIZARE  ȘI FUNCȚIONARE A INTERNATULUI  ȘCOLAR AL COLEGIULUI 

ȘTEFAN BĂNULESCU 

 

 Internatul scolar este parte integrantă a Colegiului„Ștefan Bănulescu” Călărași si are rolul de a 

asigura cazarea elevilor în perioada scolarității. 

 În limita capacității se poate aproba cazarea unor  elevi înscrisi la alte instituții de învățământ 

din municipiu.  

 In perioada vacanțelor scolare sau cu ocazia organizării de către scoală sau de către  

Inspectoratul Scolar al jud.Calarasi  a unor concursuri/olimpiade scolare,  pot fi cazați, temporar, în 

internatul scolar : elevi, studenți, cadre didactice, părinti sau alte categorii de persoane, contra cost, în 

limitele sumelor stabilite în Consiliul de administratie al Colegiului„Ștefan Bănulescu” Călărași , cu 

respectarea normelor legale în vigoare. 

 În vederea dezvoltării spiritului administrativ-gospodăresc, cresterii responsabilității față de 

bunurile puse la dispoziție de către școală, a respectului față de semeni, si de mediul în care trăiesc, 

elevii, vor participa la gospodărirea internatului școlar, la acțiunile de întreținere și înfrumusețare a 

acestuia. 

 In timpul programului atribuit/stabilit de comun acord cu pedagogii scolari, pentru pregătirea 

/rezolvareatemelor,elevii, vor  dezvolta abilităţi sistematice şi eficiente de învăţare, de gestionare a 

timpului alocat studiului. 

 Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a activității în internatul 

scolar precum si atributiile/responsabilitățile ce revin: elevilor,pedagogilor școlari  precum si cadrelor 

didactice responsabile cu monitorizarea zilnică a activității din internat. 

 Managementul internatului şcolar revine directorului/directorului adjunct. 

 Organizarea si monitorizarea activităților zilnice revin: pedagogilor scolari, comisiei pentru 

internat, cadrelor didactice repartizate (în  baza graficului de control zilnic/ proceselor verbale). 

   

 

CAPITOLUL I 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 Art. 1. Internatul școlar pentru elevi este unitatea socio-educativă care se înființează, 

organizează și funcționează pe lângă școli sau grupuri de școli în scopul de a asigura elevilor condiții 

corespunzătoare de cazare, studiu și educație. Internatul școlar se înființează sau îșiîncetează 

activitatea conform legii în vigoare. 

 Art. 2. Organizarea  și desfășurarea activității educative și social-administrative din internat se 

face cu participarea și sprijinul direct al pedagogilor școlari și al personalului funcțional și de servire.  

 Art. 3.Gospodărirea internatului se realizează de către elevi sub conducerea comitetului de 

internat și are ca scop creșterea răspunderii acestora față de bunurile materiale pe care le folosesc, 

formarea lor ca cetățeni activi. Activitatea elevilor din internat se organizează de către comitetele de 

internat, sub îndrumarea și cu sprijinul conducerii școlii. 

 Art. 4. Inspectoratul Școlar al judetului Călărași, îndrumă și  controlează activitatea 

internatului școlar. 

Art.5. Direcția de sănătate publică a județului Calarasi, verifica  folosirea integrală și rațională 

a spațiului de cazare. In colaborare cu autoritățile locale, cu  Inspectoratul Scolar și organizații 

guvernamentale și nonguvernamentale, organizează activități în domeniul medical al sănătății publice 

pentru elevii internisti. 

 Art. 6.Dezvoltarea și îmbunătățirea bazei materiale revine scolii si ordonatorului principal de 

credite (Consiliul local);Gestiunea mijloacelor materiale și bănești revin școlii pe lângă care 

funcționează internatul, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
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Art. 7.  În incinta căminului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios precum şi orice activităţi care 

încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor. 

Art. 8. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile. 

Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută/aprobă în consiliul de administrație al 

școlii. 

Art. 9. Comitetul de cămin/cantină coordonează activitatea, cu acordul conducerii şcolii. 

Comitetul de cămin-cantină este alcătuit și din reprezentanți ai elevilor interni, aleși dintre și de către 

aceștia la începutul fiecărui an școlar. Comitetul desemnează un membru care va avea funcția de șef de 

cămin. 

Art. 10. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, în locul special amenajat în 

acest sens. 

Art. 11. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi 

pentru elevii cazaţi în cămin. 

 

CAPITOLUL II 

 

ORGANIZAREA   INTERNATULUI   ȘCOLAR 

 

Art. 12. În internatul şcolar sunt cazaţi, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localităţii în 

care este situată şcoala, bursieri, orfani, cei proveniţi din plasament familial şi asistaţii caselor de copii. 

În limita locurilor disponibile, în internat pot fi cazaţi şi elevii din localitate, în situația când sunt lipsiți 

de supravegherea permanentă a părinților(plecati in strainatate). 

Art. 13. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din reprezentantul 

conducerii şcolii, în calitate de preşedinte, profesori diriginţi, reprezentantul comitetului de internat şi 

un delegat al comitetului de părinţi.  

Art. 14. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat pentru băieţi şi 

fete şi pe nivele  de învăţământ/clase. 

Art. 15. La începutul fiecărui semestru elevii interni primesc în folosință camera cu întregul 

inventar și lenjeria de pat pe baza unui proces-verbal, în care sunt incluse şi obligaţiile elevului şi ale 

administraţiei. 

Art. 16  Comitetul de internat şi personalul medical vor stabili, semestrial, programul cadru al 

unei zile şi programul de activităţi pentru elevii interni. Programul va fi aprobat de Consiliul de 

administratie al scolii. 

Art. 17. Activităţile elevilor  interni cuprind: pregătirea temelor, activităţi administrativ-

gospodăreşti, servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de abilități si deprinderi, de 

educaţie igienico-sanitară,etc. La întocmirea programului se va ţine cont de particularităţile de vârstă 

ale elevilor şi de orarul şcolii, asigurându-se zilnic 8ore de somn pentru elevi. 

Art. 18. Organizarea și desfășurarea programului zilnic și  al activităților socio-educative și 

gospodărești se face sub supravegherea pedagogilor școlari/educatorilor de la centrele de plasament 

Faurei si Perisoru și a personalului funcțional și de deservire.  

 

CAPITOLUL III 

COMITETUL DE INTERNAT – ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII 

 

Art. 19. Întreaga activitate din internat se dezbate in Adunarea Generală a elevilor interni (sau 

a reprezentanților aleși ai acestora). Adunarea Generală se convoacă de către comitetul de internat, de 

regulă, la începutul anului școlar,  și ori de cate ori este nevoie , atunci când intervin probleme 

stringente. Adunarea generala poate fi convocată și la cererea unei treimi din numărul de elevi interni.  

Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

a. dezbate problemele privind conviețuirea și asigurarea condițiilor corespunzătoare de 

studiu și de viață ale elevilor interni; 

b. stabilește programul de activitate și alege anual comitetul de internat. 
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Art.20.Comitetul de internat este format din 7-13 elevi, în funcție de numărul elevilor cazați 

și răspunde de întreaga activitate din internat. În cazul în care în internat sunt cazați elevi de la mai 

multe școli, în comitetul de internat vor fi aleși și elevi din școlile respective. Comitetul de elevi 

desemnează dintre membrii săi un președinte, care răspunde în fața conducerii școlii. 

 Art.21.Comitetul de internat asigură îndeplinirea programului de activități administrativ-

gospodărești, stabilit de comun acord cu echipa managerială așcolii, folosind rațional baza materială 

pusă la dispoziție; asigură respectarea normelor cu privire la starea de igienă, ordine, disciplină și 

curățenie; face propuneri cu privire la dezvoltarea bazei materiale a internatului. 

 În acest scop, comitetul de internat conlucrează în întreaga sa activitate cu reprezentantul 

conducerii școlii, cu asistenta medicală, cu cadrele didactice, cu pedagogii școlari, cu educatorii și 

administratorul instituției de invățământ. 

 Art. 22. Comitetul de internat are următoarele atribuții: 

a. Împreună cu conducerea instituției de învățământ asigură buna funcționare a 

internatuluiconform prevederilor prezentului regulament; 

b. Desfășoară o activitate susținută în vederea educării elevilor în spiritul ordinii și 

disciplinei, al păstrării bazei materiale din internat; 

c. Asigură popularizarea, cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor 

Regulamentului de organizare și funcționare a internatului, a altor acte normative care reglementează 

viața școlară; 

d. Preia, la începutul anului școlar, pe bază de proces-verbal, de la administratorul 

instituției școlare, obiectele de inventar (cazarmament - saltea, pernă, pătură, cearșaf etc.), urmând să-l 

predea, după efectuarea curățeniei generale de către elevi, la sfârșitul anului școlar; 

e. Ia măsuri pentru înfrumusețarea și dotarea internatului cu obiecte realizate prin activitatea  

proprie a elevilor, cât și a terenului din jurul internatului; 

f. Împreună cu administrația și pedagogii școlari se face repartizarea elevilor în dormitoare, 

predându-le camerele și bunurile pe bază de proces-verbal și aprobă responsabilii de dormitoare și 

etaje, aleși în prealabil de către colegii de camere și paliere. 

g. Împreună cu administratorul, asistenta medicală și pedagogii/educatorii organizează și 

răspund de buna desfășurare a tuturor activităților administrativ-gospodărești; zilnic, controlează 

modul în care elevii  efectuează curățenia camerelor, a spațiilor de folosință în comun și a terenului din 

jurul internatului. 

h. Acționează pentru formarea și educarea elevilor în spiritul respectării principiilor și 

normelor de muncă, astfel încât să se asigure în cadrul internatului un climat familiar, de încredere 

reciprocă, de corectitudine și disciplină, organizând în acest scop discuții individuale și/sau colective, 

întâlniri cu specialiști, gazete de internat, albume și fotomontaje, vizite la expoziții, teatru, spectacole 

etc. 

i. Se interesează permanent de preocupările profesionale și extrașcolare ale elevilor, de 

particularitățile de comportament, intervenind operativ și eficient în sprijinul acestora. 

j. Propune completarea dotării cu cazarmament și alte obiecte de inventar și asigură, prin 

intermediul administratorului, înlocuirea bunurilor ce nu mai pot fi folosite, procurarea materialelor 

pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției  internatului, precum și a unor bunuri de inventar, pentru 

desfășurarea activităților educative și cultural-sportive. 

k. Antrenează elevii în timpul lor liber la acţiuni de amenajare și întreținere a spațiilor 

verzi, a locurilor destinate activității educative și sportive. 

l. Controlează dacă elevii și-au predat la spălătorie lenjeria de pat, asigură redistribuirea 

acesteia. 

m. Asigură ca înainte de plecarea în vacanță, să se efectueze de către elevi 

curățeniagenerală în camere, holuri, săli de lectură, scări, grupuri sanitare, precum și predarea-primirea 

cazarmamentului. 

n. Sesizează conducerea școlii despre neîndeplinirea obligațiilor de către personalul 

funcțional și de servire. 

o. Președintele comitetului de internat participă, ca invitat, la ședințele Consiliului de 

Administraţie al școlii în care se dezbat probleme ce privesc activitatea de interna 
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CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ELEVILOR INTERNIȘTI 

 

DREPTURILE ELEVILOR INTERNIȘTI 

Art.23. Elevii interniști sprijină în orice împrejurare activitatea pedagogului şcolar în vederea 

respectării zilnice a programului de funcţionare a internatului şcolar, precum şi în vederea desfăşurării 

activităţilor propuse. 

Elevii cazaţi în internatul colegiului au următoarele drepturi: 

a.   Să folosească în mod gratuit baza materială şi culturală a internatului; 

b.   Să beneficieze de asistenţă medicală; 

c.   Să servească masa la cantina internatului; 

d.   Să folosească spaţiul de studiu şi biblioteca şcolii; 

e.   Să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă din internat; 

f.   Să participe la activităţile culturale organizate în internat sau în şcoală; 

g.  Să primească vizita unor persoane cunoscute(părinți, frați, surori, prieteni), care nu sunt 

cazate încămin, pe o durată limitată, în următoarele condiții: 

           - după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului; 

     - pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului rămâne la pedagog, care îl va 

înregistra în registrul vizitatorilor; 

- vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 1900, excepţie dela 

această regulă făcând doar părinţii ori fraţii/surorile persoanei vizitate; 

- eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana 

care a primit vizitatorii; 

h. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de 

cameră, un calculator, laptop sau notebook, cu condiţiile respectării normelor PSI în vigoare, cu 

acordul pedagogului şi al colegilor de cameră; 

i. Elevii interni au dreptul să folosească reţeaua de televiziune prin cablu în condiţiile 

prevăzute în acordul de cazare; 

j. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții: 

-  în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afarașcolii 

(cercuri sau cluburi al căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară efectuate în particular, 

tratamente medicale, lecții de conducere auto, etc.) Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea 

organizatorului activității și de programul activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. 

concursuri, campionate) vor fi anunțate formal cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține 

aprobarea pentru participare din partea conducerii școlii și a pedagogului; 

-  în baza unui bilet de voie semnat de dirigintele clasei și de pedagog, cu specificarea 

intervalului orar pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia; 

- în baza unui tabel nominal semnat de organizator și de conducerea școlii în cazul 

deplasărilor în grup (excursii, vizite, vizionări de spectacole sau alte evenimente); 

-  în situații de urgență, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal, cu 

confirmarea ulterioară a acestuia; 

-  în cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la 

o rudă, un coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea 

părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin trei zile înaintea datei 

pentru care se solicită învoirea; 

-  părăsirea căminului fără bilet de voie este o abatere gravă de la disciplina internă a 

căminului și elevul va fi sancționat ca atare; 

-  elevii interni pot pleca din internat in fiecare vineri, după terminarea programului 

scolar; 

- elevii din Republica Moldova , cazati în internatul școlar, pot merge acasă la familiile 

colegilor din internat/clasă, în week-end-urile când internatul este ocupat cu diverse concursuri, 

olimpiade și vin oaspeți din țara / de peste hotare, numai cu acordul/solicitarea familiilor gazdă; 
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k. Elevii interni au dreptul ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul 

şcolarurmător, cu condiţia ca, anterior părăsirii căminului, să încheie acordul de cazare şi să achite taxa 

de cazare corespunzătoare primei luni (octombrie) şi garanţia; 

l.  Elevilor li se asigură hrana prin intermediul cantinei contra cost în conformitate cu legile în 

vigoare; 

m. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună. 

 

OBLIGAȚIILE ELEVILOR INTERNIȘTI 

Art.24  

a.  Să respecte autoritatea profesorilor şi a personalului şcolii; 

b. Să respecte autoritatea pedagogilor responsabili cu: înscrierile elevilor la cămin, cu 

repartizarea lor în camere şi cu constituirea unui comitet de cămin; 

c. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de organizare 

si functionare a internatului scolar; 

d. Elevii responsabili pe fiecare etaj au ca sarcină verificarea periodică a obiectelor din 

inventar, verificarea prezenţei seara în cameră şi prezentarea zilnică a situaţiei constatărilor 

pedagogului şcolar, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

e. Să aducă la cunoştinţă pedagogului şcolar, orice încălcare a Regulamentului de funcţionare a 

internatului şcolar, de către elevii interni; 

f. Să sprijine în orice împrejurare activitatea pedagogului şcolar în vederea respectării zilnice a 

 programului de funcţionare a internatului şcolar; 

g.  Toti elevii interniști au obligația să respecte programul zilnic de activitate; 

h.  Să aibă o ţinută şi o comportare decente, corespunzătoare activităţii de elev; 

i. Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice, sanitare, etc. 

j.  Să menţină, sau după caz, să efectueze curăţenia în camerele de cazare, holuri, casa scărilor, 

grupuri sociale sau alte încăperi şi spaţii de folosinţă comună;  

 

Nu este permisă ieșirea din incinta internatului cu încălțăminte de interior sau halate de 

baie! 

Nu este permisa deplasarea la dusuri/cabine WC cu picioarele goale, neprotejate de 

încalțăminte pentru interior! 

 

k. Să păstreze lenjeria curată şi aranjată corespunzător pe paturi; 

l. Să respecte regulile igienico-sanitare, liniştea în camerele de locuit, săli de meditaţie sau sala 

de mese; 

m. Să informeze pedagogul şcolar despre orice plecare din internat; 

n. Să respecte programul de servire a mesei; 

o. Să schimbe lenjeria de pat conform planificărilor; 

p. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a le 

deteriora. 

Deteriorarea mobilierului/cazarmamentului din cameră atrage după sine repararea sau 

achiziţionarea altuia nou.Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga 

cameră în cazul neidentificării vinovatului; 

 

r. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a 

instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună; 

s. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, 

Comitetul de cămin-cantină analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor prin: 

- redistribuirea în alte camere; 

- eliminarea din cămin; 

t. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi;  

u. Fiecare elev este obligat sa păstreze curățenia și să participe la realizarea curățeniei atât în 

interiorul internatului cât și în exterior conform programului căminului.  
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A. SĂ RESPECTE PROGRAMUL ORAR AL INTERNATULUI SCOLAR: 

 

0630Ora de deşteptare   

0630 – 0715   Program administrativ- Toaleta matinală 

0715 – 0755Mic dejun și plecarea către școală, pentru a participa la ore;  

0900 – 1130  Pregatirea temelor pentru elevii care învață după-amiază; 

1130 – 1330  Program de voie ( activități gospodărești, program recreativ etc.)  

1330 – 1500   Masa de prânz  

1500 – 1600  Program de voie (odihnă, activități gospodărești); 

1600 – 1800  Meditaţii, studiu individual în camere sau în sala de studiu,  pentru elevii  

care învață de dimineață; 

1800 – 1900Cina  

1930 -2230 Studiu individual, igienă corporală, lectură; 

2230   Ora de stingere  
 

 Programul pentru întreținerea curățeniei pe spațiul verde din jurul internatului 

scolar/cantinei: 

–miercuri  - intre orele:0830 – 0930  și  1630 – 1730 

 Programul de curăţenie generală în internatul școlar: 

           -  joi  - intre orele:0830 – 0930  și  1630 – 1730 

 

Observații:  

Elevii interniști vor fi învoiți în oraș,  2 sau 3 ore, o singură zi pe săptămână, până la cel 

mult orele 1900. 

v. Elevii sunt obligați să se supună controlului medical și să respecte întocmai prescripțiile 

medicale;  

x. Elevii sunt obligați să se respecte unii pe alții. Este interzis accesul în dormitoare străine sau 

la alte nivele decât cel repartizat; 

y. Elevii sunt obligați să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului și cantinei; 

 

B. INTERDICŢII PENTRU ELEVII CAZAȚI  ÎN  INTERNAȚUL  ȘCOLAR 

 

Este interzis accesul în cămin în timpul programului școlar. Fiecare elev din internat este 

obligat să respecte programul școlar; Nerespectarea programului școlar reprezintă abatere 

disciplinară și  se sancționează conform regulamentului prezent. 

 

a. Pentru orice nemulțumire cauzată de desfășurarea activității din internat elevii vor înştiinţa 

 profesorul  diriginte și conducerea instituției; 

b. Sunt interzise jocurile de noroc  în cămin; 

c. Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuțite, unelte de tâmplărie și alte mijloace care pun 

în pericol viața și facilitează furtul; introducerea substanţelor halucinogene, a drogurilor sau a 

substanţelor inflamabile; 

d.Este interzis cu desăvârșire consumarea băuturilor alcoolice, pătrunderea în stare de 

ebrietate în cămin şi cantină sau mirosind a alcool;Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa 

alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante.  

           e. Este strict interzisă depozitarea băuturilor alcoolice și a țigărilor în camerele de locuit.  

           f. Fumatul în internat/curtea internatului  strict interzis! 

 g. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat este interzisă.   

     h. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor de sex opus.  

           i. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele 

camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.  

     j. Se interzice cu desăvârşire realizarea de copii după cheile camerei.  



8 

 

           k. Se interzic cu desăvârşire elevilor interniști orice manifestări care aduc prejudicii 

căminului şi implicit, unităţii de învăţământ.  

 

Nerespectarea regulilor, mai sus menționate, constituie ABATERI  DISCIPLINARE. 

 

C. ALTE OBLIGAȚII  ALE ELEVILOR  DIN  INTERNATUL ȘCOLAR: 

 

a. Să respecte angajaţii din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagogi, 

educatori, îngrijitori, bucătărese). Să folosească un limbaj şi un comportament în conformitate cu 

cerinţele „Codului bunelor maniere”; 

b. La sfârşitul anului şcolar se predă inventarul, pe bază de proces-verbal, semnat de fiecare 

elev şi de administrator/pedagog. 

c. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), elevul este obligat să predea administratorului 

inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare, cheia camerei şi a 

dulapului și să-şi achite toate restanţele de plată reprezentând : taxa de cazare /  utilităţile ; 

d. Elevii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ 

gospodăresc:  

• să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise; 

• să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri);  

• să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect şi nu sunt pierderi de apă caldă 

ori rece.  

e. Deviza elevilor interni: 
PĂSTRAREA CURĂŢENIEI, ORDINII ŞI LINIŞTII ESTE UN ACT DE CIVILIZAŢIE! 

 

 

CAPITOLUL V 

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI 

 

Art. 25.Pentru purtarea deosebită în internatul școlii elevii vor fi recompensați prin:  

a. evidențierea în fața clasei și a colectivului din internat (diplome); 

b. vor avea prioritate la acordarea manualelor și a altor facilități prevăzute de normele legale în 

vigoare; 

d. vor beneficia de o învoire/săptămână, în plus, în oraș; 

e. vor avea prioritate la folosirea bazei materiale și a altor bunuri din școală;  

f.vor avea prioritate la repartiția în camere. 

Art. 26.Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în 

funcție de gravitatea faptelor, de comportamentul anterior, de condițiile în care acestea au fost 

săvârșite, următoarele 

 

SANCȚIUNI: 

a. Mustrare verbală individuală; 

b. Avertisment scris cu înștiințarea părinților/tutorilor legali; 

c. Interzicerea părăsirii internatului, nu se mai acordă bilet de voie pe o anumită perioadă; 

d.Excluderea definitivă din internatul școlar; Informarea scrisă și telefonică a părinților sau 

tutorelui despre faptele săvârșite;  

e. Scăderea notei la purtare; 

f. Sancționarea materială, dacă este cazul (s-a dovedit că este vinovat de deteriorarea 

anumitor bunuri) 

         Art. 27.Sancţiunea cu mustrare verbală individualăse aplică de către pedagogul școlar sau 

diriginte pentru nerespectarea programului orar al căminului, nerespectarea liniștii și a orelor de 

pregătire a temelor, comportament necivilizat față de colegii de cameră, ceilalți elevi din cămin, 

personalul administrativ (administrator, magaziner, bucătărese, femei de serviciu), nerespectarea 



9 

 

regulilor de protecție a muncii, de prevenire a incendiilor, plecarea din internat fără bilet de voie de la 

pedagogul de serviciu.  

        Art. 28. Sancţiunea cu avertisment scris cu înștiințarea părinților/tutorilor legalise poate aplica 

la propunerea pedagogului școlar și comitetului de cămin pentru nerespectarea și repetarea următoarele 

fapte : neasigurarea ordinii şi curăţeniei în camere şi spaţii comune, mutarea din cameră fără 

înştiinţarea pedagogului, tulburarea liniştii în cămin/organizarea de petreceri care perturbă liniştea, 

consumul de băuturi alcoolice, fumat, introducerea de persoane străine în internat fără acord, 

introducerea de pocnitori sau petarde, practicarea jocurilor de noroc,aruncarea de obiecte, ambalaje pe 

ferestrele camerelor, deteriorarea obiectelor din cameră, părăsirea internatului la sfârșitul semestrului/ 

anului școlar fără predarea către pedagog/administrator  a inventarului camerei.  

            Art.29.Sancţiunea cu excluderea din cămin se aplică la propunerea pedagogului școlar după 

ce au fost aplicate sancțiunile anterioare și elevul a continuat să săvârșească abateri conform celor 

menționate anterior ca interdictii  Art.24 (A,B,C). Propunerile vor fi analizate de Consiliul de 

Administratie al scolii care va emite hotararea de excludere .Elevul exclus din cămin nu va mai fi 

primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.  

Art. 30.Sancțiunile  se aplică de către directorul școlii, la propunerea Comitetului de 

internat, după ce au fost analizate . În toate cazurile propunerile de sancționare se adoptă cu 

majoritatea de voturi ale membrilor Comitetului de internat. Hotărârile de sancționare sunt semnate de 

către directorul școlii și comunicate atât elevului, în cauză, cât și părinților sau tutorelui acestuia. La 

acordarea notei la purtare, dirigintele va ține cont de sancțiunile date, conform prezentului regulament.  

Art. 31.Contestațiile elevilor sancționați sunt adresate în scris, în termen de 3 zile de la 

sancționare, Consiliului de Administrație al școlii. 

Art. 32. În cazul unei abateri grave de la disciplina școlarăse va solicita sprijinul 

Inspectoratului Școlar Județean Călărași, în vederea mutării elevilor în alte instituții de învățământ. 

 

 

CAPITOLUL VI 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, PERSONALULUI  

DIDACTIC AUXILIAR ȘI DE DESERVIRE 

 

Art. 33.Pedagogii școlari asigură împreună cu Comitetul de internat, organizarea și 

desfășurarea de activități educative și de autogospodărire, de către elevi, a internatului. 

Art. 34. Cadrele didactice și pedagogii școlari asigură un climat corespunzător de studiu, 

ordine și disciplină în internat, stimulând în acest scop inițiativele comitetelor și ale elevilor pentru 

înfrumusețarea camerelor, spațiilor comune și terenului din jurul internatului. Pedagogii participă și 

sprijină desfășurarea tuturor activităților organizate cu elevii din internat. 

Art. 35.Profesorii diriginți au obligația să controleze și să îndrume activitatea elevilor 

interni din clasele de care răspund. 

Art. 36. În conformitate cu statul de funcțiuni, internatul funcționează cu un număr de angajați 

ce asigură buna desfășurare a activității din acest sector. Toți salariații sunt obligați să respecte 

programul și normele specifice legale de funcționare a internatului. Fiecare angajat are obligația să-și 

aducă contribuția prin mijloace specifice postului la educarea elevilor. Sarcinile, pe baza actelor 

normative și a prezentului regulament, sunt următoarele: 

a. Gestionează bunurile din dotarea internatului; 

b. Asigură buna întreținere și funcționare a instalațiilor, aparatelor și mașinilor din dotare; 

c. Asigură cu bunuri din inventar desfășurarea activităților educative și cultural-sportive; 

d. Asigură spălarea lenjeriei de pat; 

e. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite de conducerea instituției de învățământ, de organele 

medico-sanitare, de paza contra incendiilor, precum și celelalte sarcini stabilite de normele 

în vigoare. 

Art. 37.  Zilnic conducerea instituției va fi informată de pedagogul de serviciu cu privire la 

modul de  desfășurare a activității din internatul școlar. 
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          Art. 38. Personalul medical va supraveghea și va contribui la respectarea normelor igienico-

sanitare din internat. 

Art. 39. Pedagogul școlar este subordonat directorului/ directorului adjunctal unității și 

are următoarele atribuții: 

a. Organizează activitatea elevilor interni în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare a internatului școlar; 

b. Întocmește și propune spre aprobare conducerii școlii planurile de muncă anuale și 

semestriale și programul de activitate; 

c. Participă alături de personalul didactic la formarea unui colectiv unitar de elevi; 

d. Îndrumă și ajută elevii interni la pregătirea lecțiilor, îi supraveghează în timpul studiului 

individual,asigură participarea regulată a elevilor interni la lecții și la toate activitățile programate de 

școală; 

e. Organizează timpul liber al elevilor interni (lectură particulară, vizionarea spectacolelor, 

vizitarea expozițiilor, serbări, activități cultural-sportive, activități distractive) și participă la toate 

acțiunile și activitățile desfășurate; 

f. Contribuie, în toate împrejurările, la formarea la elevi a deprinderilor de disciplină, ordine, 

curățenie și autogospodărire și asigură respectarea regulilor igienico-sanitare în școală, cămin și 

cantină; 

            g. Contribuie la amenajarea, dotarea și întreținerea camerelor de cazare și a sălilor de meditații; 

h. Informează conducerea școlii, diriginții și părinții asupra comportării și activității elevilor 

interni; 

i. La intrarea în serviciu, împreună cu pedagogul care iese din  tura anterioară: 

 - verifică modul în care se prezintă din punct de vedere tehnic baza materială a 

internatului (instalații electrice, instalații sanitare, obiecte de inventar sau mijloace fixe, etc.); 

 -  se interesează de starea de sănătate a elevilor interni; 

 - consemnează în procesul verbal de predare-primire toate neregulile constatate și, în 

cazul în care consideră ca acestea ar afecta sănătatea și securitatea elevilor, anunță administratorul sau 

conducerea unității sau alte organe abilitate; 

 

j. În timpul serviciului: 

 -   nu are voie să introducă în unitate și să consume băuturi alcoolice; 

 - nu permite părăsirea internatului de către elevii interni decât pentru participarea la 

cursuri sau activități organizate de școală, iar în alte situații numai cu bilet de voie; 

 - efectuează periodic (din oră în oră) sau ori de câte ori este nevoie controale și ia 

măsuri în cazul în care constată probleme de disciplină sau care pun în pericol securitatea 

elevilor interni sau a bazei materiale; 

 - informează conducerea unității, în cel mai scurt timp de la constatare, 

evenimentele deosebite petrecute în timpul serviciului; 

 - ia măsuri ferme față de orice atitudine a elevilor care contravine normelor de morală și 

disciplină stabilite prin Regulamentul școlar sau Regulamentul de ordine interioară; 

 - nu părăsește serviciul decât în situațiile în care duce la îndeplinire sarcinile stabilite 

prin fișa de post sau are motive obiective care necesită acest lucru; 

 - nu părăsește serviciul mai devreme de sosirea schimbului; 

k. La ieșirea din serviciu consemnează în procesul verbal de predare-primire a serviciului toate 

problemele cu care s-a confruntat în timpul efectuării serviciului și face propuneri de îmbunătățire a 

activității; 

l.Participă la ședințele Consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, precum și la 

consiliul profesorilor clasei atunci când este solicitat; 

m. Se preocupă pentru autoperfecționarea continuă prin participarea la cursuri de formare 

profesională organizate de Inspectoratul Școlar sau Casa Corpului Didactic; 

n. Aduce la cunoștință administratorului școlii eventualele distrugeri sau lipsuri ale obiectelor 

de inventar și mijloacelor fixe care se găsesc în inventarul internatului. Răspunde material de 
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recuperarea pagubelor sau remedierea defectelor dacă se constată că acestea s-au produs din vina 

exclusivă a sa; 

o. Asigură respectarea de către elevii interni a normelor generale și specifice de protecție a 

muncii și P.S.I. Răspunde în fața organelor de control (poliție sanitară, pompierii și protecția muncii) 

de ordinea, disciplina și curățenia la locul de muncă; 

p. Evită în spațiul școlar disputele neprincipiale și relațiile inter-personale de natură să 

umbrească prestigiul unității; 

r. Respectă cu strictețe disciplina muncii specifică instituției de învățământ (orar, program de 

lucru, Regulamentul de ordine interioara, regulamentele scolare, legi, etc.), precum și normele 

specifice de protecția muncii și P.S.I; 

s. Nu utilizează în scopuri personale materialele din dotarea unității și nu permite altor persoane 

să le utilizeze fără aprobarea conducerii școlii; 

t. În cazurile unor acte de indisciplină deosebite din partea elevilor interniști, pedagogul 

de serviciu va anunţa imediat, telefonic, conducerea școlii, administratorul căminului şi, cu 

aprobarea acestora, organele de poliţie. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 40. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral.  

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic 

al liceului, pentru elevii şi părinţii acestora.  

Art. 41. Conducerea școlii, indiferent de subordonare, are obligația să utilizeze în mod rațional 

și integral spațiile de cazare din internat, informând periodic Inspectoratul Școlar în legăturăcu 

eventualele spații disponibile, în vederea cazării elevilor altor unități școlare. 

Art. 42. Internatul școlar funcționează pe perioada întregului an școlar. În timpul vacanțelor 

școlare poate fi folosit pentru cazarea elevilor, studenților și cadrelor didactice participante la 

manifestări cultural-artistice, tehnico-științifice, sportiv-turistice, organizatorii suportând în aceste 

cazuri cheltuielile de regie și asigurând, în spiritul prevederilor prezentului regulament, 

autogospodărirea de către participanți a întregii baze materiale puse la dispoziție. 

Art. 43. În perioada vacanțelor conducerea școlii va asigura anual o perioadă necesară 

reparațiilor, amenajărilor și curățeniei generale.  

Art. 44. Asistența medicalăpentru elevii interni se asigură conform reglementarilor 

Ministerului Sănătății. În internatul școlarfunctionează un cabinet medical, potrivit normelor în 

vigoare. Personalul medico-sanitar care asigură asistență medicală are obligația săefectueze controale 

periodice ; să informeze conducerea școlii asupra stării sănătății elevilor ; să propună măsuri pentru 

îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare din internat.  

Programul cabinetului medical este aprobat de către conducerea școlii și asigură asistența 

medicală zilnică, de luni până vineri, între orele 800-1600, fiind afișat la cabinet. 

Art. 45. Pentru respectarea prezentului regulament răspund diriginții, personalul din internat și 

elevii internisti. La începutul fiecărui semestru va fi adus la cunoștința elevilor conținutul prezentului 

regulament. 

Art. 47. Fiecare elev căminist va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile prezentului 

regulament, angajându-se astfel să-l respecte şi să suporte consecinţele specificate în cazul 

nerespectării acestuia. 
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