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Capitolul 1: Introducere
Încă din anul 2006, Consiliul Național al Elevilor (CNE) este structura
care militează pentru apărarea drepturilor și intereselor elevilor. Astfel, având
această misiune ca pilon de bază, CNE a luptat pentru adoptarea unui Statut al
Elevului. Această luptă a fost câștigată în urmă cu un an, când, pe data de
25.08.2016, elevii au avut drepturile și îndatoririle reglementate sub forma unui
cadru național al drepturilor şi obligațiilor elevilor.
Totuși, este alarmant faptul că putem observa că la un an de la adoptarea
Statutului Elevului, mai mult de o treime dintre elevii județului Sibiu, nu
beneficiază de propriile lor drepturi fie pentru că nu le cunosc, fie pentru ca nu
au curajul să lupte pentru ele implementarea lor la nivelul unităților de
învățământ.
În acest sens, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu (CJE Sibiu), asumânduși misiunea de a reprezenta drepturile și interesele elevilor din județ, redactează
prima ediție a Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel
județean(RISEJ). Prin intermediul acestui raport, CJE Sibiu descrie modul în
care Statutul Elevului a fost implementat în unitățile de învățământ județene.
Liana Butoi
Președinte CJE SB
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Capitolul 2: Preambul
Statutul Elevului este primul document ce reglementează drepturile și
obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ de stat, particular
sau confesional din România.
Statutul Elevului a fost adoptat la data de 10.08.2016, și a intrat în
vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României,
partea I, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
conform articolului 80, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Statutul Elevului devine un pilon pentru dezvoltarea palierului
educațional în unitățile de învățământ preuniversitar, atât la nivel județean, cât
și la nivel național, reprezentând o bază pentru realizarea regulamentelor interne
ale unităților de învățământ care au datoria de a asigura respectarea prevederilor
documentului prin intermediul tuturor organismelor interne și a cadrelor
didactice. Este de menționat că adoptarea Statutului Elevului a fost doar primul
pas în asigurarea drepturilor elevilor în școli, urmând ca organizațiile
reprezentante să vegheze asupra respectării acestora, să evalueze modul de
implementare, precum și să reacționeze prin orice mecanism ori de câte ori
acestea nu sunt încălcate sau omise abuziv de către membri comunității școlare.
Statutul Elevului trebuie respectat de către fiecare unitate de învățământ
în parte și de către toți actorii decizionali din învățământul preuniversitar la care
face referire.
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Capitolul 3: Drepturile și îndatoririle elevului
Prezentul raport își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra
problemele privind respectarea drepturilor elevilor în județul Sibiu, prezentând
o analiză a stadiului de implementare a prevederilor Statutului Elevului din
perspectiva structurii reprezentative a elevilor în unitățile de învățământ.
Conform articolului 49 al acestui act normativ, „Consiliul Județean al
Elevilor și asociațiile reprezentative elaborează un raport anual privind
respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învățământ
preuniversitar din respectivul județ sau din municipiul București. Raportul are
în vedere un an școlar și se face public la finalizarea acestuia sau la începutul
anului școlar următor. Comunicarea publică are în vedere website-urile
unităților de învățământ, ale inspectoratelor școlare, website-urile consiliului
elevilor și pe cele ale asociațiilor reprezentative ale elevilor. În cazul constatării
unor deficiențe, unitățile de învățământ au obligația de a le remedia și de a
comunica public modalitățile de soluționare a acestora”.
Pentru a putea alcătui un raport veridic, elocvent, eficient și relevant
pentru Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a
decis să lanseze un formular anonim pe care să îl distribuie, în mediul online,
elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, reușind să obțină un
eșantion de 251 de respondenți din 24 de licee.
Conținutul raportului se fundamentează pe răspunsurile date în perioada
iunie-iulie 2017 de reprezentanții elevilor din unitățile școlare și elevii din
județul Sibiu.
Conform respondenților:
♦ 24,70% din elevi cunosc în totalitate prevederile din Statutul
Elevului
♦ 50,38% din elevi cunosc parțial prevederile din Statutul Elevului
♦ 21,91% din elevi nu cunosc prevederile din Statutul Elevului
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În vederea cunoașterii și respectării Statutului Elevilor de către elevi și
școli acesta trebuie publicat astfel încât să fie accesibil oricărei persoane
interesate.
Astfel, respondenții au aflat de Statutului Elevului:
♦ 40,63% de la colegi și prieteni
♦ 30,67% de pe internet
♦ 28,68% de la profesori

În cele ce urmează, facem cunoscută situația drepturilor și
îndatoririlor beneficiarilor primari ai educației la nivelul județului Sibiu.
Art.5 din Statutul Elevului care este în concordanță cu Art. 3 din LEN
precizează principiile comunității școlare și ale sistemului educațional.
Consideri că se respectă principiile fundamentale ale educației, precum
principiul eficienței, calității, transparenței, asigurării egalității de șanse
etc.?

17.92
Într-o oarecare măsură
22.31

59.76

În totalitate
Deloc
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Art. 6 din Statutul Elevului
(1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și
îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor
prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele
de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra
incendiilor în unitatea de învățământ.

Te consideri în siguranță în școala în care înveți?
3.98 1.2

25.49
Da
70.51

Nu întotdeauna
Nu
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Art.7 din Statutul Elevului
lit. c) „dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele
din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de
învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu
specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici”
Ai fost consultat privind alegerea orelor opționale?

1.2
Da
15.53

26.29

58.16

Nu

Nu știam că îmi pot exprima
preferințele legate de aceste
ore

lit. f) „dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea
conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul
unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că
niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie,
limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă,
orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică,
probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial
discriminatoriu”
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Consideri că ai fost discriminat vreodată în cadrul unității de învățământ?
1.2
25.05
50.59
24.3

Da
Într-o oarecare măsură
Nu

lit. h) „dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere
şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la
dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin
o oră de consiliere psihopedagogică pe an”
Ai beneficiat cel puțin o dată pe an de consiliere școlară, profesională și/sau
psihologică?

43.42
Da
53.57

Nu
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Ești de părere că te-a ajutat această consiliere?

31.3

37.82

Da
Într-o oarecare măsură
Nu

30.86

Privești cu reținere/teamă/neîncredere vizita la cabinetul consilierului școlar,
de teama opiniilor colegilor?

9.16
15.93
Nu
Într-o oarecare măsură
74.9

Da
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lit. l) „dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise”
Ai sesizat vreodată o evaluare subiectivă în acordarea notelor?

28.28

Da
71.71

Nu

Dacă da, ți-ai exercitat dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise?

32.66

Da
67.33

Nu

11

Ai observat antipatie din partea profesorului după exercitarea acestui drept?

39.44
48.6

Da
Nu

lit. o) „dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ,
inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la
Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor
şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale
disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile,
accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în
timpul programului de funcţionare”
Consideri că există o bază materială care să satisfacă nevoile educaționale în
școala ta? (laboratoare echipate corespunzător, sală de sport etc.)

12

Da
Într-o oarecare măsură
Nu

Dacă da, ai acces gratuit la baza materială?

13.94

Da
Nu
83.66

lit. p) „dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără
încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de
exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei
şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie,
următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea
şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate”
Consideri că școala este un mediu sigur pentru a-ți exprima opiniile?
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20.71

29.88
Da
Într-o oarecare măsură

49.4

Nu

Ai fost vreodată sancționat pentru activitatea ta de pe rețelele de socializare?

10.75

Da
Nu
89.24

lit. r) „dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe
parcursul întregului semestru”
Ai fost informat la început de semestru cu privire la planificarea materiei?

14

30.27

Da
69.72

Nu

Ţi s-a prezentat la început de an școlar o grilă de evaluare de către fiecare
profesor?

27.49

Da
72.5

Nu

lit. s) „dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum
15 zile lucrătoare”
Cât de des ai primit rezultatele evaluărilor scrise în mai mult de 15 zile
lucrătoare?

15

1.2

36.65

47.01

Des
Rar

Mereu
Niciodată

12.74

lit. u) „dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie
iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de
învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare
organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele
şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile
conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive
şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;
Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară”
Ai fost vreodată constrâns de profesori să participi la olimpiade/ concursuri
școlare?

24.3

Da
75.69

Nu
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Ai refuzat vreodată să participi la olimpiade/ concursuri școlare?

3.2

Da
Nu
71.31

Dacă da, s-a schimbat atitudinea profesorului față de tine după refuz?

18.72

Da
71.31

Nu

lit. aa) „dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la
clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor
didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice”

17

Ai transmis vreodată profesorilor feedback semestrial ?

21.91

Da
Nu

78.08

Ai observat antipatie când ţi-ai anunțat intenția de a trimite feedback
semestrial?

1.2
Da

7.14

Nu

29.5
25

Nu mi-am anunțat această
intenție
Nu am avut această dorință

18

Dacă ai transmis, consideri că profesorul a luat în considerare sugestiile din
formularul de feedback?

1.4
15.47
Da
Nu
53.57

Într-o oarecare măsură

lit. bb) „dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării
acestora”
Cât de des ţi-a fost consemnată nota în catalog înainte să fii informat cu privire
la aceasta?
1.2
13.94
Des
32.66
9.16

Întotdeauna
Niciodată
Rar

19

lit. ff) „dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu
sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de
coerciţie”
Ţi-a fost consemnată vreodată absența în catalog ca mijloc de constrângere,
chiar dacă erai prezent la oră?

40.63
Da

59.36

Nu

Art. 10 din Statutul Elevului
lit. e) „dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau
influenţare din partea personalului didactic sau administrativ”
Consideri că ai fost influențaț de personalul didactic în vederea alegerii
reprezentanților în structuri ale Consiliului Național al Elevilor?

13.54

Da
Nu

86.45
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Art. 11 din Statutul Elevului
lit. a) „dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în
comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto,
feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic”
Beneficiezi de tarif redus pentru folosirea mijloacelor de transport în comun?

34.66

63.33

Da
Nu

lit. n) „dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la
spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive
organizate de instituţiile publice, conform legii”
Ai beneficiat de tarife reduse cu 75% la activităţi culturale/ sportive organizate
de instituţiile publice?

29.48
Nu
70.51

Da
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Art. 14 din Statutul Elevului
lit. l) „de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta
cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură
cu situaţia şcolară”
Cât de des ai asupra ta carnetul de elev?
1.2
9.98

19.12
Des
Întotdeauna
Niciodată

48.81

Rar

Ți-a fost refuzată consemnarea notei în carnetul de elev?
1.2

9.16

1.19

Des
Întotdeauna
Niciodată
56.57

Rar

Art. 15 din Statutul Elevului
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lit. g) „să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi
al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic,
în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă”
Folosești telefonul mobil în timpul orelor doar cu scop educativ, cu acordul
profesorului sau în situațiile de urgență?
1.4

37.84

62.15

Da
Nu

lit. k) „să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului
şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ”
Dacă ești major, ţi-a fost permisă părăsirea perimetrului şcolii în timpul
programului şcolar?
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32.27

Nu
67.72

Da

Conform Art. 16 din Statutul Elevului „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”
♦ 72,90% din elevii care au completat chestionarul nu au fost mustrați în
fața clasei
♦ 27,09% au fost mustrați în fața clasei

Conform Art. 17 din Statutul Elevului „Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni
colective”
♦ 53.78% din respondenți nu au fost sancționați colectiv pentru abaterea
unui elev
♦ 24,79% spun că doar de câteva ori s-a întâmplat acest lucru
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♦17,72% au mărturisit că au fost sancționați cu frecvență

Conform Art. 28 din Statutul Elevului „În cazul distrugerii sau deteriorării
manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat
cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor
respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare”
♦ 94,42% din respondenți nu au fost sancţionati vreodată cu scăderea
notei la purtare pentru deteriorarea/distrugerea manualelor şcolare
♦ 5,57% spun că au fost sancționați

Art. 31 din Statutul Elevului
lit. c) „participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al
unităţii de învăţământ, conform legii”
Ai fost informat de către reprezentantul major al elevilor în Consiliul de
Administrație de hotărârile adoptate la nivel de şcoală?
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1.2
22.7

29.09

Des
Întotdeauna
Rar
21.11

Niciodată

lit. d) „depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele
asemenea, după caz”
Ai depus vreodată memorandumuri/petiţii/plângeri/solicitări sau altele
asemenea, după caz?

13.94

Nu

Da
86.05

Dacă da, ai observat o schimbare pozitivă după aceste acțiuni?

26

7.14

7.96

Da
Într-o oarecare măsură
Nu

84.9

lit. e) „transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte
forme de comunicare publică”
Ai apelat vreodată la transmiterea de comunicate de presă, luări publice de
poziţie şi alte forme de comunicare publică pentru a-ți exprima nemulțumirile?

5.97

Nu
Da
94.03

Te temi să-ți exprimi nemulțumirile în public?
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15.53
Da

3.2

Nu

43.42

Într-o oarecare măsură

lit. d) „de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate
şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util”
Consideri că reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie a reprezentat
interesele elevilor din şcoală în proporție de (aproximativ):
1.2
4.78
50%

13.94
27.88

25%
0
100%

Art. 36 din Statutul Elevului
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lit. d) „de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate
şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util”
Cât de des eşti informat de activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor?

20.72
De câteva ori pe lună

52.19
27.09

Niciodată
O dată pe lună

lit. f) „de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este
semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev
reprezentat”
Ți-ai exprimat vreodată opinia în legătură cu problemele care te afectează în
mod direct, prin intermediul Consiliului Școlar al Elevilor?

24.71

Da
75.29

Nu

29

Dacă da, ți-a fost rezolvată problema?

26.43

Da
73.57

Nu

30

Capitolul 4: Concluzii și recomandări
De-a lungul timpului, elevii au fost militanți ai schimbării, modernizării și
dezvoltării instituțiilor statului. Însă, nu de puține ori, inițiativa lor a fost
răsplătită cu abuzuri din partea actorilor cu care au avut de a face permanent:
unitățile de învățământ. Din nevoia de a crea un cadru legislativ pentru a-și
cunoaște drepturile și obligațiile, pentru a semnala și condamna abuzuri,
oferindu-le o voce mai puternica, a luat naștere Statutul Elevului.
Acest Raport de Implementare a Statutului Elevului la nivel județean
realizat de către Consiliul Județean al Elevilor Sibiu relevă faptul că majoritatea
unităților de învățământ încă nu și-au îndeplinit obligația de a implementa și/sau
respecta integral Statutul Elevilor. Considerăm că recunoașterea și respectarea
drepturilor elevilor ar trebui să fie o prioritate pentru orice unitate de învățământ
din România și sperăm că în anul școlar 2017-2018 elevii din județ vor putea cu
adevărat cunoaște și beneficia de drepturile lor deja reglementate la nivel
național prin Statutul Elevului.
În urma analizei răspunsurilor elevilor, Consiliul Județean al
Elevilor Sibiu propune următoarele recomandări:
♠ Excluderea implicării cadrelor didactice din cadrul alegerilor
pentru elevii reprezentanți conform LEN și Statutului și sancționarea acestora
pentru încălcarea legii atunci când este cazul;
♠ Anularea tuturor alegerilor care nu respectă Statutul Elevului și
Metodologia de organizare si desfășurare a alegerilor pentru CE;
♠ Sancționarea liceelor care au introdus prevederi ilegale în
regulamentele interne;
♠ Implicarea CȘE-urilor în elaborarea regulamentelor de alegere a
elevilor reprezentanți și în organizarea alegerilor;
♠ Publicarea Statutului pe prima pagină a site-ului unității de
învățământ și la avizierul școlii, astfel încât să fie ușor accesibil;
♠ Realizarea de campanii de promovare a drepturilor elevilor de
către CȘE/CJE;
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♠ Dispunerea de sancțiuni de către MEN/ISJ pentru unitățile
școlare care nu implementează integral documentul;
♠ Respectarea Statutului Elevului în spiritul în care a fost scris și
evitarea folosirii „portițelor” de interpretare sau exprimare pentru a nu acorda
elevilor drepturile prevăzute;
♠ Tratarea CȘE/CJE ca parteneri în dezvoltarea învățământului
preuniversitar;
♠ Consultarea CȘE/CJE în toate aspectele ce influențează viața
elevilor;
♠ Implicarea CȘE/CJE ca partenere în procesul de luare a
deciziilor;
♠ Organizarea unor ședințe lunare cu șefii claselor și/sau elevii
dornici de progres și profesori pentru a clarifica prin dialog conflictele apărute;
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