Regulament de ordine
interioara
Institut Saint-Louis
ROI (regulament de ordine interioarā) se adreseazā atât elevilor cât şi pārinţilor. Aşadar, convieţuirea în
comunitate implicā respectarea unor reguli în favoarea tuturor, iar pentru îndeplinirea obiectivelor
propuse, şcoala trebuie sā organizeze cu ajutorul tuturor convieţuirea în comunitate.Scopul acestui
document este, deci, de a informa atât elevii, cât şi pārinţii lor, asupra regulilor care se impun bunei
functionāri a şcolii.

Motivul regulamentului :

Regulamentul este o chestiune de spirit.Nu are un scop în sine, dar trebuie utilizat ca reper principal în
relaţiile dintre toţi membrii colectivului educativ al Institutului Sfântul Louis.
Este un punct de referinţā în caz de conflict.Ideal ar fi ca aplicarea acestuia sā nu fie folositā.
1. Respectul celorlalţi şi al autoritāţilor:
1.1

Elevii se angajeazā sā se respecte şi sā respecte pe oricine, atât în şcoalā cât şi în afara şcolii.

1.2

Aceasta inseamnā a avea în orice moment un comportament politicos, respectuos şi tolerant în
fapte şi în vorbe, deci a fi un bun cetātean.

1.3 Rândul clasei se desfaşoarā în linişte în prezenţa profesorului.

2.

1.4

Pārinţii care îşi acompaniazā copiii vor avea grijā sā-i încredinţeze şcolii la uşa de intrare în
Institut. In strada Marais, cei care aşteaptā ieşirea elevilor din clase, sunt rugaţi sā aştepte în
spatele liniei galbene, în dreptul rândului clasei copilului lor.
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Obligaţia elevilor şi a pārintţilor în ceea ce priveşte prezenţa şi
absenţele:
2.1

Şcoala este obligatorie începând cu vârsta de 5 ani.Ïn caz de absenţā, pārinţii înştiinţeazā
imediat secretariatul prin telefon, mail sau aplicaţia ClassDojo

2.2

Ïn orice situaţie, pārinţii completeazā un formular de absenţā (se gāsesşte la începutul jurnalului
de clasā) sau aduc un certificat medical în ziua în care elevul se intoarce la şcoalā, dacā absenţa
e mai mare de 3 zile.

2.3. Incepând cu 9 jumātāţi de zi de absenţā nejustificatā, şcoala este obligatā sā efectueze un raport
si sā-l transmitā Federatiei Valonia-Bruxelles.
2.4

Este interzisā pārāsirea incintei şcolii înainte de a termina orele de curs, fārā o autorizaţie
scrisā.

3.

Obligaţia pārinţilor:
3.1

4.

Elevii care schimbā adresa oficialā sau situatia familialā trebuie sā avertizeze Institutul si sā
furnizeze secretariatului documentul oficial care atestā schimbarea (formularul poate fi gāsit
pe site-ul http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier). De asemenea,
trebuie avertizat secretariatul şcolii în cazul schimbārii numārului de telefon sau a adresei de
mail.

Probleme şcolare :
4.1 Abatere disciplinarā, neglijenţā continuā, ţinutā incorectā, teme neefectuate, indisciplinā gravā şi
în mod repetat, jocuri periculoase, absenţe frecvente şi nejustificate, violenţā fizicā sau verbalā,
vandalism sunt motive pentru sancţiuni..
In caz de probleme o discuţie cu elevul se va impune pentru a clarifica situaţia
In caz de nevoie se vor impune sancţiuni disciplinare în funcţie de gravitatea faptelor:
- sancţiuni şcolare clasice : remarcā scrisā în jurnalul de clasā, pedeapsa, munca in folosul
comunitāţii (curāţenie,…) , excluderea de la cursuri, angajament în scris de a respecta
anumite reguli , impunerea reevaluārii comportamentului astfel încât elevul îsi poate repara
greşelile
- teme sumplimentare (billet de travail)
- reţinut la şcoalā « detenţie »pentru fapte grave frecvente fie din motive disciplinare, fie
pentru neîndeplinirea sarcinilor în clasā
- excluderea temporarā (de una sau mai multe zile)
- refuzul reînscrierii în urmātorul an şcolar
- exmatricularea din şcoalā (definitivā) pentru fapte foarte grave şi încālcarea repetatā a
regulamentului

4.2

Fapte grave comise de un elev :

Urmatoarele fapte grave sunt considerate ca justificativ al exmatriculārii (definitive) conform
articolelor 81 si 89 al decretului din 24 iulie 1997, definind misiunile prioritare ale invāţāmântului
fundamental (gradiniţā şi clasele primare 1-6) şi ale invāţāmântului secundar (clasele 7-12/13) şi
prevazând obiective proprii pentru a le pune în practicā eficient :
1. In incinta şcolii şi în afara acesteia :
- orice loviturā sau rānire în mod intenţionat a unui elev cātre alt elev sau cātre un cadru didactic ;
- exercitarea unei presiuni psihologice insuportabile intenţionatā si în mod repetat asupra unui elev sau
a unui cadru didactic, cum ar fi ameninţare, insulte, injurii, calomnii sau defāimare ;
- extorcare de bani prin intimidare sau violentā a unui elev al şcolii
- orice act de abuz sexual asupra unui elev sau cadru didactic al şcolii
2. In incinta şcolii, în drum spre (de la)şcoalā sau în timpul activitāţilor şcolare organizate în afara şcolii :
- deţinerea şi uzul de arme

5.

Inscrieri:
5.1

Refuzul înscrierii sau excluderea temporarā de la cursuri sunt în responsabilitatea directorului şcolii sau
al mandatarului acestuia. Exmatricularea definitivā este în responsabilitatea directorului sau al comisiei
pentru control managerial intern (sau mandatarul acesteia)

6.

Intârzieri:
6.1

Elevii care întârzie la şcoalā vor prezenta jurnalul de clasā supraveghetorului care asigurā
intrarea în şcoalā. A doua zi trebuie sā-l prezinte semnat si completat de pārinţi sau tutorii legali.

6.2 In caz de întarzieri repetate o sancţiune va fi aplicatā elevului de cātre conducerea şcolii.
7.

8.

Respectarea şcolii :
7.1

Toaletele şcolii sunt curāţate zilnic. Pentru a le menţine curate, este obligatoriu ca fiecare sā le
utilizeze cu atenţie.

7.2

Orice deteriorare a toaletelor va fi sancţionatā.

7.3

Ne dorim ca fiecare copil sā înveţe sā respecte şcoala şi mediul şcolar, mobilierul pus la
dispozitia sa, de asemenea şi uniformele şi materialele didactice ale celorlalţi. Orice deterioare
va fi reparata din banii parinţilor celui responsabil.

7.4

Copilul trebuie sā aiba mare grijā de cārţile si caietele oferite de şcoalā. Dacā, din neglijenţā,
acestea sunt pierdute sau deteriorate, conducerea şcolii are dreptul de a cere despāgubiri.

7.5

In curtea şcolii, pentru a ameliora securitatea şi starea de bine a copiilor, s-au creat trei zone :
zona
mingilor,
zona
de
alergare
si
zona
calmā.
Copiii
sunt
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le
respecte.

Respectul de sine :
8.1

Uniforma est obligatorie – din al treilea an de grādiniţā pânā in al şaselea an de şcoalā primarā
–pe tot parcursul anului şcolar. Uniforma trebuie sā fie curatā si ingrijitā.

8.2 Pe fiecare obiect vestimentar sau material didactic trebuie scris numele copilului.
8.3 Uniforma obligatorie se compune din:
- pantalon, bermuda sau fusta gri sau negru(neagra) fārā desene sau inscripţii.Pantalonii scurţi
tip sport sunt interzişi.
- cāmaşā, tricou cu guler, tricou sau bluza de corp albe fārā inscripţii sau desene
- hanorac vişiniu cu logo-ul şcolii (disponibil la secretariat)
Trening-ul (pantalon sport) este interzis exceptând la grādiniţā unde hainele comode şi practice
sunt recomandate (de evitat şireturi, salopete…). Coafura copiilor trebuie sa fie curatā si
ingrijitā.
Incālţāmintea cu rotile sau luminiţe este interzisā.
8.4

Ghiozdanul rigid este de preferat, pentru a proteja cât mai bine carţile şi caietele oferite de
şcoalā. A se evita ghiozdanul cu rotile deoarece este greu şi zgomotos.

8.5 Sunt interzise umbrelele, acestea putând fi un pericol in rândul copiilor. O hainā cu glugā este
suficientā.
8.6

Guma de mestecat, acadelele, chipsurile şi biscuiţii aperitiv sunt interzise. Vā rugām sā oferiţi
copiilor in fiecare zi gustāri sānātoase (fructe si legume pentru gustarea de la ora 10) şi o sticlā
cu apā pentru sānātatea acestora. Orice tip de bāuturā în afarā de apā este interzis. De
altfel,rugām pārinţii sā prepare pentru copiii lor un picnic cât mai sānātos (de evitat preparatele
tip fast-food,cartofi prajiţi…)

9.

10.

11.

Ora de gimnastica (sport) :

9.1

Orele de sport sunt incluse in orarul şcolar şi sunt obligatorii.

9.2

Pentru a fi scutit la ora de sport,elevul trebuie sā prezinte profesorului o justificare scrisā
din partea pārinţilor. In caz de incapacitate pentru o perioadā mai lungā, elevul trebuie sā
prezinte un certificat medical.

9.3

Fiecare elev trebuie sā aibā un sac de gimnastica pe care sā fie scris numele lui ; acesta
trebuie sā conţinā espadrilele albe, pantalonii scurţi albaştri sau negri si tricoul sāu alb.

9.4

Din motive de igienā, fiecare elev trebuie sā aibā în vedere spālarea şi curāţarea in mod
regulat al echipamentului sāu sportiv.

Cerinţe specifice :
10.1

Pārinţii vor avea amabilitatea de a nu circula sau se opri pe holuri,in clase sau în curtea şcolii.
Exista posibilitatea de a cere o programare pentru o întalnire individuala cu profesorul sau
se pot adresa direct secretariatului.

10.2

Orice programare individualā cu profesorul sau conducerea şcolii, trebuie solicitatā în scris
prin intermediul jurnalului de clasā sau a aplicaţiei ClassDojo. Aceasta,pentru a evita
tulburarea orelor de curs ,organizarea rândului clasei,supravegherea … deoarece în astfel
de momente, prioritatea profesorului este de a se ocupa de elevi.

Aportul obiectelor personale la şcoalā :
Orice obiect personal adus la şcoalā de cātre elev va fi în responsabilitatea lui, iar utilizarea acestuia
trebuie aprobatā de titularul clasei, în funcţie de zonele prevāzute în curtea şcolii şi de orarul afişat
11.1

Mingile de tenis,mingile tari,mingile magice cât si mingile de baschet sunt interzise.Doar mingile
moi din spumā sunt autorizate in perioadele când nu plouā iar utilizarea lor se impune in zona
de mingi din curtea şcolii..

11.2

Folosirea oricārui tip de aparat electronic în incinta şcolii este interzis. Dacā elevul trebuie sā
utilizeze telefonul înainte sau dupā orele de curs, este obligat ca,in timpul orelor,sā-l depunā
pe catedra titularului de clasā.

11.3

In cazul nerespectārii cerinţelor de la punctul 11.2 , obiectul electronic va fi confiscat,transmis
directorului şcolii şi poate fi recuperat de la acesta doar de pārinţii elevului.

11.4

Şcoala îşi declinā orice responsabilitate în caz de pierdere,distrugere şi furt al jucāriilor sau
obiectelor electronice aduse în incinta acesteia.

