
 
1 ROF-ȘC.59***NR. 122/6.02.2020 

Ca urmare a OMEC 5633/2019, de aplicare a Ordinul nr. 6134/2016 privind interzicerea 

segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar, pentru modificarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Nr. 59, au fost făcute următoarele modificări, pe baza 

discuțiilor cu părinții și elevii: 

 

a.  În școala noastră, datele despre mediul de rezidență, statutul socio-economic și etnie vor 

fi colectate de către fiecare diriginte/învățător, la începutul fiecărui an școlar, cu excepția 

anului școlar 2019-2020, când colectarea se va face la începutul primului semestru, după 

aprobarea modificărilor în ROF-Șc59. Pentru elevii transferați în unitate, colectarea se va 

face în maxim 10 zile calendaristice după transferul elevului. Comisia pentru acordarea 

burselor va pune la dispoziția CPEVFCDMȘPI(Comisia școlară pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității) datele numerice din centralizatorul privind categoriile de 

burse. 

b. Datele despre ”criteriul dizabilității și/sau al cerințelor educaționale speciale” vor fi 

colectate de către consilierul școlar, în funcție de documentația existentă în 

dosare(dizabilități numai cu dosar DGASPC, dizabilități numai cu certificat de orientare 

CJRAE, dizabilități cu dosar DGASPC și certificat de orientare CJRAE).  

c. Secretariatul va pune la dispoziția CPEVFCDMȘPI toate datele referitoare la numărul de 

elevi care beneficiază de ajutoare de la bugetul local sau de la bugetul de stat. 

d. CEAC va bune la dispoziția CPEVFCDMȘPI toate datele necesare, conform indicatorilor 

din raport. 

e. Colectarea datelor se va face cu acordul și sub stricta monitorizare a responsabilului cu 

protecția datelor cu caracter personal din Școala Gimnazială Nr. 59. 

f. În cazul în care părintele declară etnia copilului, acesta trebuie consultat(articol cerut de 

către elevi). 

g. (1)Așezarea în bănci a elevilor trebuie actualizată după minim 5 zile calendaristice, pentru 

toți elevii. În primele bănci vor rămâne permanent doar elevii care au recomandarea unui 

specialist(medic, psiholog, psihiatru, psihoterapeut, consilier școlar). Regula nu se aplică 

în laboratorul de informatică, dat fiind faptul că posturile sunt ocupate în funcție de 

proiectele la care se lucrează, iar așezarea posturilor este diferită de cea din sălile de clasă. 

(2) Dacă o clasă are propria regulă de așezare în bănci, iar aceasta respectă principiul 

desegregării, atunci va aplica regula, cu acordul beneficiarilor direcți și indirecți. 

h. Lângă ușa cancelariei, trebuie să existe cutia de sugestii și sesizări, în care elevii pot lasă 

bilete în care scriu și despre cazurile de segregare sau violență observate în unitate. Ele vor 

fi citite de consilierul școlar, iar acesta va face demersurile necesare pentru verificarea 

informațiilor și remedierea situațiilor împreună cu directorii și CPEVFCDMȘPI. 

i. În  Ziua ”Cum vreau”, copiii au voie să se îmbrace cum doresc, astfel încât, prin ținută, să 

nu discrimineze, să nu umilească sau să incite la ură sau segregare(Elevii au spus că nu CE 

se îmbracă este stresant/discriminatoriu, ci portul ostentativ sau mesajele 

vestimentației.).  

j. Pentru că 1-2% dintre elevii școlii sunt copii cu cerințe educaționale speciale/cu 

dizabilități/cu situații socio-economice sau medicale cu risc de segregare, în prima lună a 

fiecărui an școlar, școala trebuie să antreneze toate categoriile de beneficiari în activități 
specifice școlii incluzive. 

 


