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Măsuri „aspre”, dar în folosul elevilor!
Primul semestru al anului şcolar
preuniversitar 2002-2003 s-a dovedit a fi unul
bogat în evenimente-surpriză, evenimente care sau desfăşurat pe teritoriul întregii ţări, cel mai
mediatizat dintre acestea fiind „cazul Jean
Monet”. Tendinţele negative sunt tot mai
evidente şi agresive în societatea de azi şi ceea ce
este mai grav, ele îi vizează în primul rând pe
tineri. Drogurile, alcoolul, fumatul, prostituţia
juvenilă,
violenţa
au
devenit
realităţi
îngrijorătoare care bat la porţile şcolilor şi uneori
trec chiar dincolo de acestea.
Acestea sunt motivele pentru care, în
concordanţă cu noul Regulament de Organizare
şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar, corpul didactic al Grupului Şcolar
„Ioan Ciordaş” a elaborat un nou Regulament de
Ordine Interioară, regulament ale cărui prevederi
pot apărea la prima vedere, mai drastice decât
cele care au jalonat până acum activitatea din
această instituţie de învăţământ. Celor cuprinse
în R.O.I. al Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş” li se
adaugă măsurile de securizare a instituţiilor de
învăţământ pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bihor le-a recomandat, precum şi planul propriu
de asigurare a securităţii şcolii.
Conducerea
şcolii
îşi
exprimă
convingerea că elevii noştri vor înţelege că toate
aceste măsuri sunt menite să-i protejeze, să-i
apere de pericole potenţiale care, din păcate, pot
apărea şi în incinta spaţiilor cu destinaţie de
învăţământ. Elevii noştri vor înţelege, sperăm, că
şcoala răspunde de siguranţa şi integritatea lor
fizică, psihică şi morală pe parcursul timpului
petrecut aici, cât şi de calitatea actului instructiveducativ ai cărui actori principali suntem
deopotrivă, dascăli şi elevi.
Şcoala trebuie să ofere tinerilor care au
ales să înveţe aici un climat calm, sigur şi
performant, iar pentru îndeplinirea acestui
deziderat va colabora cu toate instituţiile abilitate
în menţinerea ordinii publice (poliţie,
jandarmerie, gardieni publici, primărie), precum

şi cu părinţii elevilor, aceştia fiind la fel de dornici în atingerea
obiectivului enunţat.
Cât îi priveşte pe elevii noştri, considerăm că aceştia îşi
vor asuma îndatoririle ce le revin şi le vor îndeplini cu
responsabilitate, astfel încât, singura literă moartă din actualele
normative interne să rămână partea referitoare la … sancţiuni.
În final, conducerea Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş”
urează tuturor cititorilor revistei „Sărbători fericite!” şi
tradiţionalul „La mulţi ani!”
Conducerea Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş” Beiuş
Extras din Regulamentul de Ordine Interioară a şcolii
Art.4. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima
oră din orarul propriu..
Art.5. Ieşirea elevilor din şcoală este permisă numai după încheierea
programului zilei. În situaţii deosebite, elevii pot ieşi cu Bilet de voie
semnat de profesorul care a aprobat ieşirea din şcoală. Elevii care au sala
de clasă în clădirea internatului pot părăsi curtea şcolii doar la finalul
pauzei. Totodată, aceşti elevi pot părăsi clădirea internatului în timpul
pauzelor doar pentru a intra în curtea şcolii.
Art. 6. La solicitarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, elevii
sunt obligaţi să prezinte carnetul de elev pentru legitimare. Refuzul de a
prezenta carnetul de elev sau imposibilitatea de a-l prezenta din diverse
motive atrage după sine scăderea notei la purtare.
Art.13. În fiecare clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe
clasă. Elevii de serviciu au sarcina de a menţine ordinea şi disciplina în
clasă pe timpul pauzelor şi de a asigura condiţii de lucru adecvate pentru
desfăşurarea orelor: materialul didactic, cretă, curăţenia tablei etc.
Art.14. Pentru păstrarea şi întreţinerea bunurilor materiale ale şcolii,
profesorii de serviciu împreună cu colectivele de elevi care fac de
serviciu, propun directorului sancţionarea unor elevi care săvârşesc
următoarele abateri:
a) aleargă zgomotos pe coridor şi în clasă, sar pe bănci sau catedre;
b) trântesc până la degradare uşile;
c) degradează mobilierul prin jocuri brutale, zgârieturi, desene etc.;
d) se sprijină cu picioarele pe pereţi şi deteriorează pereţii cu inscripţii,
desene etc.;
e) degradează instalaţiile electrice şi hidranţii pe coridoare şi în clase
(comutatoare, prize, lămpi, etc.), lovesc şi distrug tablele de scris,
mobilierul, aparatele şi instalaţiile din laboratoare;
f) consumă seminţe şi alcool, fumează sau se droghează în şcoală şi în
imediata apropiere a acesteia;
g) comit acte de violenţă fizică sau verbală asupra celorlalţi colegi sau
personalului şcolii
h) săvârşesc alte fapte interzise de Regulamentul şcolar.
Sancţiunile vor fi aplicate conform Regulamentului şcolar, în funcţie de
gravitatea faptei săvârşite. Deteriorarea intenţionată a bunurilor şcolii,
fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sau droguri în şcoală atrag direct
exmatricularea fără drept de reînscriere în această şcoală.

BIROUL PERMANENT AL CONSILIULUI ELEVILOR, 2002-2003
Nivelul
0
1L
1P
2L
2P
3L
3P
4L

Elevul
POPA IOANA, VIII
SALA REBECA, IXA
ŞANDOR CORINA, IXD
ŞERB RAMONA, IE
BOŢA SIMONA, XC
PURTAN SERGIU, XE
MAŞCAŞU ANDREI, IIC
IVAN ANAMARIA, IIE
APOSTOL TRAIAN, XIE
MABDA REBECA, XIA
BALINT ELISABETA, IIID
HEREDEA CRISTINA, XIID
BALOG DRAGOŞ, XIIE

Funcţia
Responsabil cu activităţi cultural-artistice-gimnaziu
SECRETAR, Responsabil cu activităţi sportive- fete
Responsabil cu activităţi cultural-artistice-liceu
Responsabil cu activităţi pentru sănătate
Responsabil cu activităţi civice-gimnaziu şi liceu
CASIER, Responsabil cu activităţi distractive
Responsabil cu activităţi ecologice
Responsabil cu activităţi cultural-artistice-profesională şi ucenici
Responsabil cu activităţi sportive-băieţi
Responsabil cu înfrumuseţarea ambientului
Responsabil cu activităţi civice-profesională şi ucenici
VICEPREŞEDINTE, Responsabil cu activităţi distractive
PREŞEDINTE, Coordonator staţia şcolii şi corespondent radio
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