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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A INTERNATULUI 
 

 
Dispoziţii generale 

 
Internatul este parte constitutivă a Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, prin 

intermediul căruia  se asigură cazarea elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. 
   În limita posibilităţilor, pot fi cazaţi şi elevi de la alte instituţii şcolare din municipiu. Pentru a 
întregi bugetul de venituri al instituţiei, în limita locurilor disponibile, pot fi cazaţi temporar elevi, 
studenţi şi alte persoane, contra cost, în limita sumelor stabilite de normele legale în vigoare.  
 

Drepturile elevilor 
 

Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului, astfel încât să dispună de 
condiţii de muncă şi de viaţă necesare pregătirii lor. 

Ei au dreptul la cazarmament (pături, cearşafuri, perne) în limita posibilităţilor, la feţe de masă, 
perdele, covoare, etc. 

Elevilor li se asigură, contra cost, hrană prin intermediul cantinei. Elevii au obligația de a achita 
contravaloarea celor 3 mese pe zi odată cu cazarea. 

În activitatea lor zilnică, elevii sunt ajutaţi de personalul încadrat în internat şi cantină. 
Elevii interni pot petrece timpul liber în spațiul școlii (sala de sport, teren de sport etc). 
Elevii pot pleca la sfârşitul săptămânii, la cererea părinţilor/ tutorilor legali; plecarea se face cu 

bilet de voie semnat de pedagog și diriginte.  
Decontarea cartelei de masă se va face doar cu avizul conducerii școlii, pe baza prezentării 

documentelor care atestă absența motivată a elevului. 
 

Obligaţiile  elevilor 
 

1. Elevii sunt obligaţi să respecte întocmai programul internatului; 
2. Fiecare elev este obligat să folosească şi să predea în stare bună materialele încredinţate spre 

folosinţă și bunurile și dotările materiale din spațiile comune (holuri, toalete, dușuri, meditatoare etc); 
3. Deteriorarea bunurilor atrage după sine sancţionarea materială a elevilor sub forma 

recuperării bunului pe cheltuială proprie; 
4. Este interzisă aducerea persoanelor străine în cămin, fără avizul conducerii instituţiei; 
5. Este interzisă părăsirea căminului fără bilet de voie semnat de pedagog, sau de pedagog și 

diriginte (în cazul weekend-urilor); 
6. Părăsirea căminului fără bilet de voie este o abatere gravă de la disciplina internă a 

căminului şi elevul va fi sancţionat în conformitate cu prevederile ROF; 
7. Repartiţia în camere a elevilor este obligatorie. Este interzisă mutarea dintr-o cameră în alta 

fără avizul pedagogului, dirigintelui şi directorului de serviciu; 
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8. Elevii sunt obligaţi să respecte modul de aranjare a paturilor şi a altor piese de mobilier în 
camere; 

9. Elevii sunt obligaţi să se supună controlului medical şi să respecte întocmai prescripţiile 
medicale; 

10. Elevii sunt obligaţi să se respecte unii pe alţii. Este interzis accesul în dormitoare străine 
sau la alte nivele decât cel repartizat; 

11. Este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar. Fiecare elev intern este obligat 
să respecte programul şcolar; 

12. Elevii sunt obligaţi să respecte şi să execute sarcinile stabilite, conform cerinţelor didactice 
şi a programului internatului, de către pedagogi, medicul şcolar, asistenta medicală, personalul de 
îngrijire şi supraveghere; 

13. Pentru orice nemulţumire cauzată de desfăşurarea activităţii din internat, elevii vor 
înştiinţa pe diriginte şi conducerea şcolii; 

14. Elevii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului şi cantinei; 
15. Fiecare elev este obligat să păstreze curăţenia şi să participe la realizarea curăţeniei atât în 

interiorul internatului cât şi în exterior conform programului căminului; 
16. Elevii interni sunt obligaţi să respecte statutul personalului angajat în instituţie; 

 17. Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) în cămin; 
18. Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuţite, unelte de tâmplărie şi alte mijloace care pun 

în pericol viaţa şi facilitează furtul; 
19. Este interzis cu desăvârşire fumatul şi consumul de alcool oriunde în incinta internatului; 
20. Este interzis încuiatul camerelor/ căminului fără avizul personalului din internat. Fiecare 

camera cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog. 
 

Sancţiuni 
 

Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancţiuni: 
 mustrare în faţa clasei şi a colectivului din cămin; 
 interzicerea părăsirii internatului- consemnare temporară; 
 informare scrisă a părinţilor/tutorilor legali; 
 chemarea părinţilor/ tutorilor legali la şcoală; 
 scăderea notei la purtare; 
 sancţionarea materială prin recuperarea bunurilor distruse. 

Elevii interni vor suporta, în funcţie de abateri, şi alte sancţiuni prevăzute de Regulamentul 
şcolar. 

 

Director, 
Prof. Mirela Sănduleanu 


