REGULAMENTUL INTERN 2017
(extrase)
Art.4. În incinta acestei unităţi de învăţământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de
activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Art.5. Regulamentul şcolii noastre va putea fi consultat şi pe pagina web www.kretzulescu.ro si va fi prezentat la
începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.
Art.7. (1) În şcoala noastră, cursurile se desfăşoară astfel: pentru învățământul liceal între 8.00–15.00, iar pentru
învățământul postliceal între 14.00 – 20.00.
(2) Pentru învățământul liceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;
Pentru învățământul postliceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare două
ore.
(5) Pentru siguranţa elevilor şi a bazei materiale, incinta şcolii este supravegheată cu sistem audio-video.
Art. 8. (2) Constituirea formațiunilor de studiu se realizează exclusiv pe criterii profesionale; nu este permisă
gruparea elevilor pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, deficiențe fizice sau apartenenţă la o
categorie defavorizată.
Art.11. (2) Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” este condusă de consiliul de administraţie, de director
şi, după caz, de directorul adjunct.
Art.12. (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unității de învăţământ.
Art.18. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de
lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
Art.21. (1) Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu
norma de bază în Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, titular şi suplinitor şi are rol de decizie
în domeniul instructiv-educativ.
Art.84. (1) Calitatea de elev/cursant, dobândită la înscrierea în învățământul preuniversitar, se păstrează în perioada
frecventării cursurilor liceale sau postliceale, la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”.
(4) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la
începutul fiecărui an școlar, precum si cu cardul de acces personalizat.
Art.85. (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către profesor, care
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă; consemnarea absenței arată o stare de fapt și nu
este un mod de coerciție asupra elevului.
(3) În cazul elevilor minori, părintele/ tutorele legal instituit are obligaţia de a prezenta personal profesorului
diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar,
de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară
în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit al elevului, adresată
profesorului diriginte al clasei. Absenţele care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor
părinţilor, nu poate depăşi 20 de ore de curs pe semestru.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la
reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
Art.91. (1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs.
Art.97. (2) În Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
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Art.98. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor şi la sfârşitul unor
etape de formare.
Art.106. (2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei
la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a
reglementărilor adoptate de școală și a normelor de conduită civilizată.
Art.109. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu
li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt
scutiţi medical.
Art.110. (1) Elevii au dreptul să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina
religie.
Art.111. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel
puţin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.
Art.112. f) conform Legii practicii nr. 258/ 2007, prezența la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte
cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, în perioada examenelor de amanare.
Art.114. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu,
precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două
discipline de studiu.
Art.115. Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se
finalizează la sfârșitul anului școlar.
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau care nu promovează examenul la
cel puţin o disciplină/ modul;
Art.119. (1) Obligația de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani.
Art.136. (1) În învățământul liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o clasă la alta, în
aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la
clasă.
Art.145. Drepturile beneficiarilor primari ai educației sunt stabilite prin Statutul elevilor.
Art.148. (1) Elevii din această unitate școlară se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în
toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, inclusiv a creațiilor proprii (lucrări scrise, proiecte,
prezentări). Excepțiile sunt reglementate prin prevederi legale.
Art.149. (1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de
învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor
mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii
obiectivelor educaționale stabilite.
(2) Elevii și părinții acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din
curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanţă cu nevoile şi
interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.
Art.150. (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, în conformitate cu standardele naționale.
(2) Elevul sau, după caz, părintele/tutorele legal instituit, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele
evaluării, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării. Contestaţia se adresează cadrului didactic
respectiv, care are obligaţia de a justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a
părintelui şi a directorului.
Art.151. Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime.
Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente
metode didactice.
Art.152. (2) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie
a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ.
Art.153. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în
funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
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(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de bursă de performanţă, de merit, de
studiu şi de ajutor social, bursa „Bani de liceu”.
Art.155. (2) Pentru rezultate deosebite la învăţătură şi la concursurile şcolare, elevii primesc Diploma de
Onoare şi Premiul „Nicolae Kretzulescu” sau sunt recompensaţi prin excursii, tabere şi premii in bani
prin Consiliul Reprezentativ al Parintilor.
(3) Elevii au dreptul să participe şi să fie evidenţiaţi la programele şi proiectele derulate de Şcoala
Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” .
Art.156. (1) Elevii din școală beneficiază de asistenţă medicală, stomatologică, psihologică şi logopedică gratuită în
cabinetele proprii, ori în unităţi medicale de stat.
Art.159. Elevii beneficiază de manuale şcolare gratuite, în condiţiile legii.
Art.162. Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre
didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi
extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile
elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în
cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale
acestora.
Art.163. (1) Elevii au dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care
promovează interesele acestora, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale,
recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii.
Art.164. (1) Libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată, conform legii.
Art.165. (1) Elevii au dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de
vârstă şi individuale.
Art.166. (3) Elevii claselor a XI-a şi a XII-a susțin atât în semestrul I, cât și în semestrul al II-lea, teze cu subiect
unic, în conformitate cu procedura de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat
(4) Prezența la cursuri se face începând cu ora 8.00 sau 9.00, conform orarului. Elevii întârziați mai
mult de 10 minute rămân in incinta instituției și participă la cursuri începând cu ora imediat
următoare.
(5) Elevii claselor a XII-a beneficiaza de ore suplimentare de pregatire in vederea sustinerii examenului
de bacalaureat, cate o ora pe saptamana la Lb.romana si o ora pe saptamana la Matematica, incluse in
orarul clasei. Participarea la aceste ore NU este facultativa!
Art.167. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă o comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în
unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.
Art.168. (1) În urma consultării Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi a Consiliului Reprezentativ al
Elevilor, Consiliul profesoral a stabilit pentru elevi următoarele semne distinctive:
- pantaloni gri tip office;
- fusta ecosez cu o lungime decentă (maximum 10 cm deasupra genunchiului);
- bluză/ cămașă albă sau tricou alb
- sacou negru/albastru sau hanorac alb/ albastru/ gri pe timp rece
(2) Aspectul îngrijit este obligatoriu în Şcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”. Ținuta decentă
trebuie să îi identifice pe elevi ca sex, vârstă și apartenentă la instituție.
(3) Elevilor le este interzisă afişarea pe articolele vestimentare a mesajelor cu caracter agresiv, obscen,
antisocial sau antiumanist. Nu sunt permise: frizura extravagantă, machiajul strident, podoabele
ostentative, tatuajele la vedere, piercing-ul etc.
(4) Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru
refuzarea accesului in perimetrul şcolii, dar refuzul sistematic de a purta elementele de apartenență la
instituție poate atrage aplicarea de observații individuale și mustrări scrise, cu consecințele prevăzute
de regulamentele în vigoare.
Art.169. Este interzis elevilor şi cursanților înmatriculați în liceu/ școala postliceală:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu
educaţional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace
de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
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c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau
care afectează participarea la programul şcolar;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,
droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri de arme sau
de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor
direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar;
h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, fără acordul profesorului și în alte scopuri decât cele
didactic-educative sau de urgență;
j) să utilizeze echipamente electronice de comunicare la distanță în timpul concursurilor şi al examenelor;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de
învăţământ preuniversitar;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ preuniversitar;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor. Elevii majori pot parasi
incinta, cu avizul profesorului de serviciu sau al dirigintelui, o singura data pe zi;
p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului
şcolii;
q) să denigreze cultura organizațională, politica educațională și însemnele Școlii Superioare Comerciale
„Nicolae Kretzulescu”.
Art.170.(1) Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu pe
școală. Elevii de serviciu sunt scutiţi de participarea la lecţii/ lucrări practice. Ei îşi desfăşoară
activitatea în două posturi (în corpurile A şi B), câte doi pentru fiecare post. Elevii au îndatoririle
următoare:
- se prezintă la program la ora stabilită (7.45);
- întâmpină persoane din afara şcolii, se interesează de scopul vizitei şi intermediază rezolvarea problemelor
pentru care aceştia au venit;
- asigură securitatea cabinetelor directorilor şcolii;
- nu permit intrarea în holul liceului a persoanelor străine, decât cu acordul conducerii şcolii sau a
profesorului de serviciu;
- însoţesc persoanele străine care pot intra în şcoală până la locul de destinaţie;
- sună la începutul şi sfârşitul fiecărei ore de curs, după programul stabilit;
- nu permit intrarea în cancelarie a elevilor şi anunţă profesorii când aceştia sunt solicitaţi de elevi;
- îndeplinesc sarcinile date de directori, profesori sau secretariat;
- transmit în clase (în şcoală) comunicările profesorilor, ale echipei manageriale sau ale secretariatului.
(2) Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu pe clasa.
Elevii care îndeplinesc sarcina de elevi de serviciu pe clasă trebuie să verifice câteva elemente privind
autogospodărirea, privind întreținerea și păstrarea curățeniei spațiului în care învață:
- sa aeriseasca sala de clasa in pauze;
- sa verifice si sa atentioneze colegii in legatura cu starea de curatie a salii de clasa la fiecare ora;
- la finalul programului să verifice starea de curățenie a băncilor, a clasei și să ducă gunoiul din clasă la
tomberonul din curtea școlii;
- se asigură ca toate obiectele personale sunt asigurate in dulapurile personale existente in sălile de clasă si nu
sunt lasate in banci;
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- să verifice decuplarea de la instalatia electrica a tuturor echipamentelor utilizate pentru desfasurarea
procesului instructiv-educativ (calculator, videopoiector, CD playere).
(3) Se interzice utilizarea instalatiei electrice pentru echipamente de uz personal utilizate in alte scopuri decat
derularea procesului instructiv-educativ.
Art.171. Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la
sfârşitul anului şcolar.
Art.172. Beneficiarii primari ai educaţiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi
se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menționează faptele deosebite pentru care
elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu, de ajutor social și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat;
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățămâtnt, ori de agenţi economici
sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
h) premiul de onoare al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”.
Art.174. (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru
activitatea desfășurată și rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul instituției de învăţământ, la propunerea profesorului diriginte, a
consiliului clasei sau a directorului şcolii.
Art.176. (1) Elevii şi tinerii înmatriculați în școală, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în
vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatricularea.
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor şi cursanților sunt comunicate, în scris, atât acestora, cât și părinţilor/
susținătorilor legali.
(4) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice
context.
(5) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(6) Ultimele două sancţiuni nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.
Art.187. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul
orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/ modul, va fi
scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.188. (1) Elevii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligați, în
temeiul art. 1357–1374 din Codul Civil, să acopere personal sau prin părinţi/reprezentanții legali, toate
cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte
toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În
caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea
notei la purtare pentru deteriorarea, distrugerea sau pierderea manualelor școlare.
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Art.189. (1) În Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, fumatul este interzis, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare.
(2) Comercializarea, deţinerea şi consumul de produse din tutun de către elevi se sancţionează cu amendă
contravenţională stabilită prin Legea 349/ 6 iunie 2002, art. 10, §a.
Art.190. (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către părinte/ tutore legal instituit, în
scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la aplicarea
sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de
învăţământ preuniversitar. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată la
instanţa de contencios administrativ din circumscripția unității școlare.
Art.191. (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru.
Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Personalul didactic,
didactic-auxiliar și nedidactic nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.
(2) În fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat se constituie consiliul școlar al elevilor, format din
reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.
Art.192. (1) Consiliul școlar al elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ și
reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii.
(2) Prin Consiliul școlar al elevilor, beneficiarii direcți ai învățământului îşi exprimă opinia în legătură cu
problemele care îi afectează în mod direct.
Art.199. Consiliul școlar al elevilor are în componenţă următoarele departamente :
a) Departamentul pentru concursuri şcolare şi extraşcolare;
b) Departamentul pentru cultură, educaţie şi programe de tineret;
c) Departamentul pentru sport;
d) Departamentul pentru mobilitate, informare, formare;
e) Departamentul Avocatul elevului.
Art.202. (1) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi
la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situaţia
propriului copil.
Art.203. (1) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de
învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei;
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.
(2) Consiliul de administraţie stabilește procedurile de acces al părinţilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art.204. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării
obiectivelor educaţionale.
(2) Pentru facilitarea comunicării dintre părinţi şi şcoală s-a implementat proiectul e-Catalog.
(3) Pentru siguranţa elevilor şi a bazei materiale, incinta şcolii este supravegheată cu sistem audio-video.
Art.205. (1) Părintele/ tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este
implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:
a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;
b) discuţie amiabilă cu profesorul diriginte implicat;
c) discuţie amiabilă cu directorul unității de învățământ preuniversitar;
d) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1) , lit. a) - d), fără rezolvarea stării
conflictuale părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar
al Municipiului Bucureşti.
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Art.206. (1) Potrivit prevederilor legale părintele/ tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a
elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea
studiilor.
(2) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a
cunoaşte evoluţia copilului lor. Prezenţa părintelui/ tutorelui legal instituit va fi consemnată în caietul
profesorului diriginte cu nume, dată şi semnătură.
(3) Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal este obligat să respecte prevederile Acordului de parteneriat
pentru educație încheiat cu Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”
(4) Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului
obligatoriu poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze
muncă în folosul comunității
Art.207. Se interzice oricărei persoane agresarea fizică, psihică și verbala a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ preuniversitar.
Art.211. (1) În Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi
funcţionează comitetul de părinţi al clasei.
Art.215. (1) La nivelul Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu” funcţionează Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din școală este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai
fiecărei clase.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este constituit cu personalitate juridică, cont în bancă, comisie
de cenzori, și îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi
funcţionare.
Art.223. Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” poate realiza, independent, parteneriate cu
asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

***
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