Regulament de Ordine Interioara
Internatului Colegiului National „ Kölcsey Ferenc” Satu Mare
1. Regulamentul de ordine interioară al Internatului Colegiului National „ Kölcsey Ferenc”
Satu Marepentru elevii interni cuprinde normele de funcţionare a căminului, prevederile
specifice unuicămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
2. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile
regulamentului constituind obligaţii acorduale.
3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru
eleviicazaţi în cămin.
4. In incinta căminului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios precum şi orice activităţi
care încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor.
5. In cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul se semnează de
unuldin părinţii ori întreţinătorii legali.
6. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare este data de05 a lunii pentru care se
achitătaxa.
7. Elevii Internatului Colegiului National „ Kölcsey Ferenc” au prioritate la repartizarea în
cămin. În limitalocurilor disponibile vor putea fi cazaţi elevi de la alte instituţii de învăţământ,
8. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea
descrescătoare amediilor, pe baza cererilor .Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se
discută în consiliul de administrație al școlii.
9. Comitetul de cămin-cantină coordonează activitatea, cu acordul conducerii şcolii.

Elevii interni au urmatoarele indatoriri:
1. să respecte programul cadru al internatului;
2. să aibă o ţinută şi o atitudine corespunzătoare;
3. să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare
precum şi celelalte bunuri puse la dispoziţie;
4. să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de cămin;
5. să respecte regulile igienico-sanitare;
6. să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în camera de locuit, în spaţiile de folosinţă în comun;
7. să achite lunar regia de internat ,cazarea şi alocaţia de hrană până la sfârşitul luni în curs pentru
luna următoare. Situaţiile deosebite care împiedică acest lucru vor fi aduse la cunoştinţa
personalului responsabil de cămin,în timp util. În cazul neefectuării acestor plăţi contractul va fi
considerat reziliat unilateral.
8. să predea şi să preia lenjeria pe care o are în inventar;
să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu, în legătură cu orice plecare din internat; şi să
respecte intervalul orar de pe acesta.
9. Să colaboreze cu administratorul pentru efectuarea mutaţiei pe actul de identitate (viza de
flotant).
10. să-şi efectueze zilnic toaleta individuală;
11. să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de profesori, părinţi, pedagogi şi colegi;
12. să respecte regulile de protecţie a muncii şi vieţii în internat;
13. la plecarea în vacanţe să efectueze curăţenie generală în cameră şi să restituie integral bunurile
primite în stare corespunzătoare;
14. să facă serviciu pe internat;
15. să participe la meditaţiile organizate zilnic;
16. să respecte orele de studiu şi pregătire pentru (lecţii) ore;
17. să respecte regulile PSI.

18. Programul unei zile de lucru(fără sâmbătă şi duminică) este:
6,00 –deşteptarea
6,15-7,15-program administrativ(toaleta de dimineaţă,curăţenie în dormitoare,servirea mesei)
7,15-7,50-pregătirea pentru ore şi mersul la cursuri.
9,00-12,00- meditaţie ,cu pauză ( elevii cu cursuri de dupa masa)
14,30- 16,15servirea mesei de prânz
14,30-17,30 program de odihnă ,curăţenie în dormitor şi pregătirea pentru meditaţie
17,30-18,50 - meditaţie
19.00-20.00-servirea mesei
20,15-21.15-program administrativ,lecţii.
21,15-22,00-pregatirea pentru culcare
22,00-încetarea programului
NOTĂ:Joia este curăţenie generală în dormitoare.Activităţile vor fi raportate şi la orarul elevului.
Personalul şcolii nu răspunde de bunurile personale ale elevilor.
Respectarea acestui program este obligatorie.
Art. 4. Elevilor interni le sunt interzise:
1. introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat fără acordul pedagogului sau
aadministratorului.
2. introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanţelor
halucinogene, fumatul;
3. folosirea reşourilor sau altor aparate electrice, decât cele puse la dispoziţie de administraţie în
spaţiile special amenajate;
4. introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice;
5. pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere şi pe ferestre;
6. practicarea jocurilor de noroc;
7. pătrunderea în alte camere fără acordul celor care locuiesc acolo sau în lipsa acestora;
8. părăsirea internatului fără acordul pedagogului de serviciu;
9. lipirea pe pereţii camerelor, pe uşi, ferestre sau dulapuri de fotografii sau decupaje sau scene
obscene sau ce contravin bunelor moravuri;
10. schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie, deteriorarea sau distrugerea lor;
11. folosirea unui limbaj vulgar şi a unei atitudini necorespunzătoare mediului şcolar;
12. aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi resturilor
menajere.
13.efectuarea unor activităţi care perturbă programul de meditaţie.
14.comportamentul necivilizat faţă de ceilalţi elevi cazaţi.
15.înstrăinarea legitimaţiilor.
16.scoaterea din cantină a veselei şi a tacâmurilor
Art.5 Sarcinile elevului de serviciu în internat
1.Respectă programul de serviciu stabilit.
2.Nu admite intrarea persoanelor străine în internat.
3.Anunţă pedagogul de serviciu şi elevul căutat de către părinţi ,rude ,prieteni Nu admite intrarea
lor în cămin.
4.Nu părăseşte locul de serviciu până nu-şi asigură înlocuitor şi nu are acordul pedagogului.
5.Să aibă un comportament civilizat faţă de toate persoanele cărora li se adresează.
6.Anunţă pedagogul de serviciu de cate ori se produce o deteriorare sau stricăciune a bunurilor
comune din internat(geamuri,tâmplărie, instalaţii sanitare ,încuietori etc.)
7.În cazuri de forţă majoră (incendii, cutremur ,inundaţie, etc.) anunţă pedagogul de
serviciu,administratorul sau oricare alt angajat al instituţiei şi ia unele măsuri imediate de P.S.I.
8.Anunţă pedagogul de serviciu de orice neregulă constatată.
9.Anunţă pedagogul de serviciu de orice situaţie conflictuală apărută între elevii interni ,anunţă
personalul de pază.
10.Elevul de serviciu îndeplineşte şi alte responsabilităţi stabilite de conducerea instituţiei/sau a
pedagogului.

11.Consemnează într-un registru de procese verbale ,constatările din ziua respectivă şi
informează pedagogul de serviciu sau supraveghetorul de noapte.
12.Purtarea însemnului cu specificul elevului de serviciu(banderolă sau ecuson).
Art.6. Norme P.M. şi P.S.I.În conformitate cu Legea 90/1996, N.P.M., N.T.S.M. şi adresei
M.E.C. 37953/30.08.1999, precum şi a prevederilor regulamentului şcolar,

Elevilor interni le sunt interzise:
- Intervenţia sub orice formă la instalaţiile electrice: tablouri electrice, prize, doze, întrerupătoare,
etc.
- Utilizarea veiozelor, aparatelor de radio, televizoare cu defecţiuni la cabluri, ştechere etc.
- Folosirea de improvizaţii electrice.
- Folosirea reşourilor, termoplonjoarelor, aerotermelor sau alte aparate electrice ce pot arde
instalaţia electrică.
- Folosirea aparatelor de încălzit (numai în situaţii excepţionale şi doar cu acordul conducerii).
- Călcatul lenjeriei în camere, aceasta se va face numai în spaţiile special amenajate (prevăzute cu
prize cu împământare şi covoare termoizolante pe jos).
- Căţăratul pe gemuri, burlane de scurgere a apei pluviale, centuri de împământare, etc.
- Urcatul pe acoperişul căminului sau alte suprafeţe situate la înălţime.
- Accesul pe balustrada căminului.
- Rezemarea corpului de balustrade şi coborârea pe balustrade.
- Accesul la hidranţi ,stingătoare.
- Fuga sau îmbulzeala pe holurile căminului.
- Accesul băieţilor pe palierul fetelor şi invers.
- Accesul în alte camere decât cea în care locuieşte, fără aprobarea celor ce locuiesc acolo.
- Încuiatul camerelor pe dinăuntru şi nepermiterea pedagogului de a pătrunde în cameră.
- Aruncarea unor obiecte pe geamurile camerelor.
- Elevii au obligaţia de a anunţa pedagogul de serviciu despre orice problemă personală sau
colectivă apărută pe timpul şederii sale în cămin.
Evacuarea elevilor din internat, în caz de alarme P.S.I.se va face conform instrucţiunilor
planurilor de evacuare existente, în deplină ordine şi disciplină sub supravegherea personalului
specializat.
III. Sancţiuni Art. 7. Elevii interni care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în
vigoare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor şi de repetabilitatea lor.
Art. 8. Sancţiunile care se pot aplica elevilor interni sunt:
a. observaţie individuală;
b. mustrare în faţa clasei, faţa comitetului de internat şi/sau în faţa consiliului clasei sau a
consiliului profesoral;
c. mustrare scrisă;
d. retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f. eliminare din internat pe o perioadă limitată de timp (5-15 zile);
g. eliminare din internat pe durată nelimitată;
h. exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu;
i. exmatricularea fără drept de reînscrierea în aceeaşi unitate de învăţământ;
j. exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pe o perioadă de timp.

