
 

ANEXA 20 _ROI 

 

PROCEDURĂ PRIVIND SANCŢIONAREA ELEVILOR 

-EXTRAS- 

 

1. Descrierea procedurii 

 

A. DREPTURILE ELEVILOR  

• Elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise ĩn termen de maximum 15 zile 

lucrătoare. 

• Elevii au dreptul de a fi informaţi privind notele acordate, înaintea consemnării acestora. 

• Elevii/preșcolarii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza 

materială şi didactică de care dispune şcoala noastră. Responsabilitatea păstrării acestor bunuri 

este, în egală măsură, a cadrelor didactice și a elevilor care beneficiază de aceste bunuri; 

• Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură sau celor cu probleme sociale dificile, li se pot 

acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare.  

• Elevii/preșcolarii beneficiază de asistenţă medicală şi asistenţă psihopedagogică gratuită, 

acordate de medicul şcolar şi psihologul şcolar. 

 

B. ÎNDATORIRILE  ELEVILOR  

• Elevii au datoria de a frecventa cursurile de la școală  și în online, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.  

• Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută 

vestimentară decentă şi adecvată ; 

• Utilizarea aparaturii de specialitate, a mijloacelor de învăţământ şi materialelor didactice se 

face sub supravegherea persoanelor autorizate. 

• În cazul deteriorării bunurilor școlii, înlocuirea acestora  va fi suportată de vinovat/ vinovaţi în 

urma constatării culpei. Manualele gratuite distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de 

către aceştia vor fi plătite de elevi la preţul din librărie. 

• Este interzisă deplasarea elevilor, în timpul programului, în afara incintei şcolare.  

• Se interzice filmarea, fotografierea unor aspecte din viaţa şcolii, fără acordul conducerii  şi 

fără supravegherea unui cadru didactic.  

• Este interzis elevilor:  

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;  

b) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa;  

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

d) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi 

alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;  

e) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, 

precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

f) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

g) să deţină sume mari de bani, pentru care şcoala nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în 

care  elevii îi pierd şi nu are obligaţia de a face demersuri în încercarea de a-i recupera . 

h) să utilizeze telefoanele mobile în timpul programului fără acordul cadrului didactic. Pe 

timpul orelor de curs, telefoanele mobile vor fi închise și așezate pe banci, cu ecranul în jos; 

i) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ;  

j) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 

de personalul unităţii de învăţământ;  

k) să încalce regulile de comportament în condiții de pandemie; (Anexa 1) 

l) să încalce regulile de conduită în învațarea online ( Anexa 2) 

 

 

 



 

 

 

 

C. SANCȚIUNILE APLICATE ELEVILOR 

În aplicarea sancțiunilor se va avea în vedere Art.16 – Statutul elevilor, care prevede: 

- interzicerea mustrării elevilor în fața colectivului clasei sau al școlii; 

- faptele pentru care sunt mustrați elevii trebuie să se petreacă în perimetru unității de 

învățământ sau în cadrul activităților școlare; 

- violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare. 

Sancţiunile, în raport cu abaterile care se pot aplica elevilor, sunt următoarele:  

 

ABATEREA SANCŢIUNEA 

a) Absenţe nemotivate:  

-10 -30 absenţe nemotivate  

 

 

 

 

 

- observaţie individuală;  

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 10 

absenţe nemotivate. 

-următoarele 10 absenţe nemotivate -La un numar de cel putin 40 de absente nejustificate 

din totalul orelor de studiu sau cel putin 30 % din 

totalul orelor la o singura disciplina de studiu, cumulate 

pe un an scolar (11 absente la o disciplina cu o ora pe 

saptamana*) se scad 3-4 puncte, in functie de decizia 

Consiliului Profesoral. 

b) Comportament inadecvat  

- folosirea unui limbaj inadecvat; 

aducerea de injurii, jigniri si 

manifestarea agresivitatii în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi 

 

- mustrare scrisă;  

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- pentru abateri repetate dirigintele va scădea nota la 

purtare cu 1-2 puncte 

- lezarea în orice mod a imaginii 

publice a  colegilor şi a personalului 

unităţii de învăţământ (ex: gesturi 

obscene, atitudine persiflanta, bullying 

etc.) 

 

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

- pentru abateri repetate se va propune în consiliul 

profesoral  media 4 la purtare şi se vor anunţa organele 

competente 

-îmbrăcăminte inadecvata ce dauneaza 

imaginii scolii: haine rupte, bluze 

scurte deasupra buricului sau cu 

decolteu adanc, haine transparente, 

pantaloni scurți. 

- observaţie individuală;  

- mustrare scrisă 

- dirigintele întiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare cu 1punct 

 

-încălcarea regulilor de conduită în 

cursurile online (închiderea 

microfonului colegilor sau 

profesorului, limbaj agresiv, 

întreruperea cursului prin diverse 

mijloace etc) 

-mustrare scrisă;  

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- pentru abateri repetate dirigintele va scădea nota la 

purtare cu 1-2 puncte 

 

- încălcarea regulilor în condiții de 

pandemie ( refuzul de a purta masca 

de protecție, consumul de alimente și 

de sucuri în școală, nerespectarea 

distanței de minimum 1,5 metri față de 

celelalte persoane etc.) 

-mustrare scrisă;  

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- pentru abateri repetate dirigintele va scădea nota la 

purtare cu 1-2 puncte 

c) Deplasarea în afara şcolii în 

timpul programului: 

 

 

- o abatere  - observaţie individuală;  



 

- abateri repetate - mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare cu 1punct 

d) Folosirea telefoanelor mobile în 

timpul orelor de curs fără 

permisiunea cadrului didactic:  

 

 

 

- o abatere - observaţie individuală; 

- a doua abatere  

- a treia abatere 

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare cu 1punct. 

e) Deranjarea activităţilor şcolare în 

mod intenţionat: 

 

 

- o abatere 

 

 

- observaţie individuală;  

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- abateri repetate - scǎderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

f) Introducerea în şcoală a obiectelor 

potenţial periculoase (arme, spray-

uri paralizante, lacrimogene, 

petarde, pocnitori, alte obiecte 

tăioase).  

- confiscarea obiectelor 

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare sub 7 

- anuntarea organelor competente; 

g) Distrugerea documentelor şcolare 

(cataloage, carnete, foi matricole)  
 

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare sub 7. 

h) Introducerea şi difuzarea în scoalǎ 

a unor materiale care prin conţinutul 

lor atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea 

naţională a tării, care cultivă violenţa 

şi intoleranţa  

- mustrare scrisă; 

- dirigintele înştiinţează părinţii în scris;  

- scǎderea notei la purtare sub 7; 

- sesizarea organelor de poliţie în cazul abaterilor 

deosebit de grave. 

i) Posesia şi consumarea în 

perimetrul școlii şi în cadrul 

activităților extrașcolare de droguri, 

băuturi alcoolice, ţigări.  

- pentru fumat în incinta şcolii, scăderea notei la purtare 

cu 2 puncte;  

- pentru consumul de băuturi alcoolice, convocarea 

părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei - 

în Consiliul de disciplinǎ se va propune scǎderea notei la 

purtare; 

- pentru consumul de droguri, anunţarea părinţilor şi a 

organelor competente. 

j) Posesia şi difuzarea de materiale 

electorale, de prozelitism religios, cu 

caracter obscen sau pornografic. 

 

-  analiza faptei în Consiliul de disciplinǎ, în prezenţa 

părinţilor; 

- anuntarea organelor competente; 

- caz în de recidivă, scăderea notei la purtare . 

k) înregistrarea audio sau video a 

activităţilor didactice fără acordul 

cadrelor didactice și/sau a celorlați 

participanți la activitate 

-  analiza faptei în Consiliul de disciplinǎ, în prezenţa 

părinţilor; 

- scăderea notei la purtare în cazul distribuirii pe rețele 

de socializare. 

l) Lansarea de anunţuri false cu 

privire la amplasarea unor materiale 

explozibile în perimetrul şcolii şi în 

afara ei 

 

 

-  analiza faptei în Consiliul de disciplinǎ, în prezenţa 

părinţilor; 

- scăderea notei la purtare. 

- sesizarea organelor de poliţie 

m) Invitarea/facilitarea intrării în 

incinta școlii a persoanelor străine 

fără acordul conducerii școlii sau a 

diriginților. 

-  analiza faptei în Consiliul de disciplinǎ, în prezenţa 

părinţilor; 

- în caz în de recidivă, scăderea notei la purtare. 



 

 

 

D. MODALITATEA DE SANCȚIONARE A ELEVILOR 

 Elevii Școlii gimnaziale nr.1 Valu lui traian, care săvârşesc fapte prin care se încalcă 

dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea acestora conform prevederilor legislației în viguare. 

 Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare sau a activității didactice școlare și 

extrașcoalre desfășurată on line.. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de 

învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii 

răspund conform legislaţiei în vigoare. 

Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a.observaţie individuală; 

b.mustrare scrisă; 

c.retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale; 

d.mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării 

acesteia sau ulterior, după caz. 

 Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context. 

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

a.Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită 

de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică 

de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau 

de către directorul unităţii de învăţământ. 

b.Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 

sancţiunea. 

     Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de 

procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral 

de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, 

la sfârşitul semestrului. 

Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru 

nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

c.Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţamânt. 

d. Mutarea  disciplinară  la  o  clasă  paralelă,  în aceeaşi  unitate  de  învăţământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către 

învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă 

acesta a împlinit 18 ani. 

Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 
 

 



 

 

E. ETAPELE SANCȚIONĂRII UNUI  ELEV  
 
 
 
 
 

I.CONSTATAREA ABATERII                      Cine?        Personal didactic/didactic auxiliar/         

întocmirea referatului de sancționare                                                            nedidactic      
 
 
 
II. CERCETAREA ABATERII Cine? Diriginte / Învățător  
 
 
 
 

 

III. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI Cine? Diriginte /  Învățător  
 
 
 
 

 

IV. APROBAREA SANCȚIUNII 

înregistrarea raportului aprobat 

 
 
 
 
 

 

Cine?  

 
 
 
 
 

Consiliul clasei și 

Consiliul profesoral 
 
 

 

V. ÎNTOCMIREA formularului de  
sancționare Cine?  

 
Diriginte / Director 

 
 

 

VI. TRANSMITEREA formularului de 

sancționare către familie Cine?  

 
Diriginte-Învățător

 
 
 
 
VII. ÎNREGISTRAREA / 

REZOLVAREA 

 
 
 
 

Secretariat  
Consiliul de administrație  

CONTESTAȚIILOR 
 
Cine?  

 
 
 

VIII. ÎNREGISTRAREA  
SANCȚIUNILOR Cine? Secretariat/diriginte)  

(conform precizărilor anexate)
 

 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 ABATERILE DISCIPLINARE ALE ELEVILOR VOR FI COTATE, ÎN FUNCŢIE DE GRAVITATE, CU UN SISTEM 

DE PUNCTE, DUPĂ CUM URMEAZĂ 

 

Nr crt Abaterea 

Puncte Cine o aprobă Măsuri disciplinare Unde se consemnează 

   Catalog 
Raportul 

sf an 

Registru 

ieșiri 

Registru 

sancțiuni 

Registrul 

matricol 

Reg 

evidență 

elevi 

1.  Problemă minoră 1 punct Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte - - - X - - 

2.  Problemă serioasă 3 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte - - - X - - 

3.  

Folosirea telefonului în 

timpul orei fără aprobarea 

cadrului didactic 

3 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte - - - X - - 

4.  
Elevul nu posedă însemnul 

distinctiv-uniformă 
2 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte - - - X - - 

5.  
Machiaj strident, păr 

vopsit strident 
3 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte - - - X - - 

6.  
Fotografiat-filmat în 

perimetrul școlii 
10 puncte 

Consiliul 
clasei 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilier școlar 

- - stabilire plan remedial. 

    X   X X   X - - 

7.  

Denigrarea personalului 

didactic și nedidactic pe 

site-urile de socializare 

20 puncte 
Consiliul 

clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare (CP) 

- adresă   scrisă   înmânată   personal 

părinților sub semnătură (elevi minori), 

semnată de diriginte și director 
 

    X   X X   X - - 

8.  

Violenţa verbală la adresa 

personalului didactic, 

auxiliar și nedidactic 

10 puncte Diriginte 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilier școlar 

- adresă   scrisă   înmânată   personal 

părinților sub semnătură (elevi minori), 

semnată de diriginte și director 

- -stabilire plan remedial. 

    X   X X   X - - 



 

Nr crt Abaterea 

Puncte Cine o aprobă Măsuri disciplinare Unde se consemnează 

   Catalog 
Raportul 

sf an 

Registru 

ieșiri 

Registru 

sancțiuni 

Registrul 

matricol 

Reg 

evidență 

elevi 

9.  Bullying verbal 5 puncte Diriginte 

- -discuție individuală director, director 

adj. și consilier școlar 

- -invitare părinte sau tutore legal 

    X   X X   X - - 

10.  Bullying fizic 10 puncte Diriginte observație individuală     X   X X   X - - 

11.  Amenințare 10 puncte Dirigintele 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

12.  
Modificare sau distrugere 

documente școlare 
10 puncte Dirigintele 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

13.  Promovarea violenței 10 puncte Dirigintele 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

14.  Blocarea căilor de acces 3 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte     X   X X   X - - 

15.  Posedare sau folosire țigări 10 puncte Dirigintele 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

    X   X X   X - - 



 

Nr crt Abaterea 

Puncte Cine o aprobă Măsuri disciplinare Unde se consemnează 

   Catalog 
Raportul 

sf an 

Registru 

ieșiri 

Registru 

sancțiuni 

Registrul 

matricol 

Reg 

evidență 

elevi 

susținătorilor legali. 

16.  
Posedare sau folosire 

țigară electronică 
10 puncte Dirigintele 

- observație individuală 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

17.  Furt 20 puncte Consiliul clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

18.  Chiul 2 puncte Diriginte Nu atrage până la acumularea de 5 puncte     X   X X   X - - 

19.  
Distrugerea bunurilor 

școlii sau ale colegilor 
5 puncte Diriginte 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

X 

 

 

- 

 

 

- 

20.  
Posedat sau consumat 

băuturi alcoolice 
20 puncte Consiliul clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

21.  
Posedat sau consumat 

droguri 
20 puncte Consiliul clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

    X   X X   X - - 



 

Nr crt Abaterea 

Puncte Cine o aprobă Măsuri disciplinare Unde se consemnează 

   Catalog 
Raportul 

sf an 

Registru 

ieșiri 

Registru 

sancțiuni 

Registrul 

matricol 

Reg 

evidență 

elevi 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

22.  

Aducerea în școală a 

materialelor cu caracter 

obscen, violent sau politic 

20 puncte Consiliul clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

23.  

Posedarea de arme albe, de 

foc, spray iritant sau 

lacrimogen 

20 puncte Consiliul clasei 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare 

- discuție cu directorul, directorul adj. 

și consilierul școlar 

- stabilire plan remedial 

- comunicarea individuală, în scris, atât 

elevilor cât și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

    X   X X   X - - 

 

 

Punctele vor fi acumulate în timpul unui semestru, iar la adunarea lor se vor aplica următoarele sancțiuni: 

 

-5 puncte acumulate- discuție cu directorul, directorul adj. și consilierul școlar, stabilire plan remedial, comunicarea individuală, în scris, atât elevilor cât și 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

-10 puncte acumulate- observație individuală, discuție cu directorul, directorul adj., consilierul școlar și  părinte sau tutore legal stabilire plan remedial 

comunicarea individuală, în scris, atât elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

-15 puncte acumulate mustrare scrisă, fără scăderea notei la purtare, discuție cu directorul, directorul adj. și consilierul școlar și stabilire plan remedial 

-comunicarea individuală, în scris, atât elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

- 20 puncte acumulate- mustrare scrisă, scăderea notei la purtare, discuție cu directorul, directorul adj. și consilierul școlar și stabilire plan remedial 

-comunicarea individuală, în scris, atât elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

-la fiecare 20 de puncte se scade un punct la purtare 


