
Şcoala Gimnazială „Iancului” este o unitate de tradiție în 

învăţământul gimnazial din Bucureşti, aceasta fiind demonstrată de 
rezultatele obţinute şi de activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate. 

Pentru a putea continua toate acestea şi pentru siguranţa elevilor,  

trebuie respectate REGULILE  DE COMPORTAMENT ÎN 

UNITATEA ŞCOLARĂ. 

 Elevii au obligaţia de a purta zilnic o ținută decentă (cămașă/ 

bluză albă, pantalon/fustă neagră. 
  Elevii trebuie să aibă o ţinută decentă atât în incinta şcolii, cât şi 

în afară, în orice împrejurare. 

 Elevii au acces în incinta şcolii cu 10 minute înainte de 
începerea cursurilor. 

 Persoanele străine (inclusiv însoţitorii elevilor), după 

prezentarea unui act de identitate (CI, BI sau pasaport) vor fi 
consemnaţi în registrul de poartă de către agentul de pază. 

Accesul persoanelor care  refuză să se legitimeze este strict 

interzis. 
 Părinţii nu au acces în școală decât în timpul programului de 

consultații, aceștia putând să îi conducă pe elevi doar până la 

intrarea în şcoală. 
 Atât elevii cât şi vizitatorii şcolii trebuie să aibă o atitudine 

cuviincioasă, comportament civilizat, să nu manifeste 

agresivitate în limbaj, să nu aducă jigniri elevilor şi personalului 
şcolii. 

 Sunt interzise bijuterii (cercei, lanţuri, brăţări) de dimensiuni 

mari şi cerceii pozitionaţi pe buze, nas ( şi chiar urechi pentru 
băieţi). 

 Părul trebuie să fie spălat, pieptănat şi cu aspect îngrijit. 

 Accesul în sala sau pe terenul de sport se face doar în 

echipament de sport.  

 

 



În vederea asigurării desfăşurării în cele mai bune condiţii a 

procesului instructiv-educativ şi a asigurării securităţii elevilor, 

este interzis elevilor: 

 Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs (telefonul/iPhone-ul/tableta va fi confiscat şi va rămâne la 

director până la prima vacanţă) 

 Părăsirea perimetrului unităţii de învăţămant înainte de 

terminarea orelor, fără aprobarea scrisă a 
directorului/dirigintelui şi informarea părinţilor şi părăsirea 

incintei unităţii şcolare în pauză (pericol de accidente rutiere). 

 Implicarea în timpul pauzelor în jocuri periculoase, care pot 
provoca accidente (escaladarea ferestrelor, aplecarea peste 

ferestră/balustradă, aruncatul pungilor cu apă pe geam, a 

paharelor, a sticlelor, joaca cu bulgări de zapadă, etc.).  
 Alergarea zgomotoasă pe culoar şi în clasă, săritul pe bănci, 

trântirea uşilor. 

 Degradarea mobilierului şi a instalaţiilor. 
 Deţinerea şi folorirea de materiale explozive -petarde, 

pocnitori, artificii, etc. 

Şcoala nu răspunde de obiectele pierdute. 

 

Elevii care săvârşesc fapte care încalcă dispoziţiile legale în 

vigoare, inclusiv regulamentul de ordine interioară, vor fi 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor, în conformitate cu 

ROFUIP, sancţiunile fiind comunicate în scris părinţilor. 

 


