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CODUL DE CONDUITA AL ELEVILOR
INTRODUCERE
Acest cod de conduită explică foarte clar cerinţele si aşteptările unităţii noastre şcolare.
Orice elev care îl respectă poate realiza lucruri bune şi poate avea o dezvoltare personala armonioasa în
timpul petrecut in şcoala noastră.
Deoarece doresc ca această şcoală să fie un loc în care să vă simţiţi în siguranţă şi încrezători că veţi reuşi
in viaţă, vă recomand acest cod tuturor: elevi, cadre didactice şi părinţi.
OBLIGAŢIILE SCOLII
 să stabilească şi să comunice politica educaţională a şcolii şi regulamentele acesteia ;
 să asigure condiţii cat mai bune pentru dezvoltarea fizică şi intelectuală conform posibilităţilor
 fiecărui copil ;
 să asigure egalitatea şanselor privind accesul la educaţie şi învăţătură ;
 şcoala va face tot posibilul ca elevul să se simtă în siguranţă la şcoală ;
 şcoala va fi receptivă la sugestiilor părinţilor şi elevilor ;
 şcoala va aplica planurile de învăţământ în vigoare răspunzând nevoilor individuale ale elevilor ;
 şcoala va informa prompt părinţii în legătură cu rezultatele la învăţătură ale elevilor ,
 comportamentul şi frecvenţa acestora la şcoală;
 împreună cu părinţii, şcoala va căuta căi de îmbunătăţire a activităţii şcolare ;
 elevii vor fi sprijiniţi în pregătirea examenelor ;
 şcoala va informa părinţii asupra progresului elevilor prin rapoartele semestriale;
 elevii vor fi evaluaţi conform standardelor existente.







OBLIGATIILE PĂRINŢILOR.
să se asigure dacă copilul frecventează cursurile cu regularitate, conform programului şcolii ;
să participe la întâlnirile organizate de şcoală în vederea reuşitei şi progresului copiilor lor ;
să se asigure dacă elevul respectă regulamentele scolii , conduita în şcoală şi-n afara ei ;
să aducă la cunoştinţă şcolii orice aspect care ar putea influenţa progresul elevului ;
vor stimula şi încuraja copiii pentru a avea rezultate bune la învăţătură şi purtare ;
părinţii pot face propuneri care să ducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei.

REGULAMENTUL ELEVILOR
Reguli generale:
 Se interzice elevilor să rămână pe holuri după ce a sunat de intrare
 Întârzierea la oră va fi consemnată în catalog ca absenţă nemotivată
 Absenţele nemotivate vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor şi vor fi sancţionate conform
regulamentelor în vigoare: discutarea cazurilor în faţa colectivului de elevi şi a consiliului
profesoral, scăderea notei la purtare, înştiinţarea părinţilor
 În timpul orelor elevii trebuie să fie atenţi, să respecte cerinţele fiecărui cadru didactic, să aibă un
comportament demn, civilizat, respectuos. Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi
sancţionate conform regulamentului intern al şcolii.
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Elevii nu au voie să părăsească sala de clasă în timpul orei, decât în cazuri deosebite şi numai cu
aprobarea cadrului didactic
Elevii au obligaţia să aibă o ţinută decentă, îngrijită, să folosească un limbaj civilizat,nejignitor
Elevii trebuie să manifeste respect faţă de toate cadrele didactice, faţă de personalul auxiliar al
şcolii şi faţă de colegi
Elevii de serviciu pe clasă vor asigura păstrarea curăţeniei clasei, aerisirea sălilor de curs şi vor
răspunde în cazul producerii unor stricăciuni. Vor răspunde de asemenea de securitatea clasei în
timpul orelor de educaţie fizică şi în cazurile în care elevii se deplasează în cabinete şi laboratoare.
Orice stricăciune produsă în clasă, pe holuri, la toalete va fi remediată sau plătită de cei în cauză
În cazul în care nu se află cine este autorul unei stricăciuni, toată clasa va suporta contravaloarea
acesteia
În pauze se interzice elevilor să alerge pe holuri, să ţipe, să folosească sala de clasă ca loc de joacă
Se interzice elevilor deplasarea pe scările destinate profesorilor
Vor fi aspru pedepsite următoarele fapte: fumatul în şcoală sau în curtea şcolii, aducerea şi
consumul băuturilor alcoolice, furturile, deposedarea de bani sau de alte obiecte ale unor elevi,
folosirea drogurilor, armelor albe, sprayuri paralizante. Asemenea acte vor fi aduse la cunoştinţa
Poliţiei.
Se interzice elevilor folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor şi postarea imaginilor pe
internet
Orice acţiune care afectează imaginea scolii va fi sancţionată conform ROI
RECOMPENSE PENTRU O BUNĂ CONDUITĂ
Evidenţierea în faţa clasei.
Evidenţierea în faţa colegilor şi a Consiliului profesoral.
Comunicare scrisă părinţilor cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat.
(scrisoare de mulţumire)
Popularizarea în mass - media a faptelor deosebite.
Certificate de merit (de bună purtare).
Premii.
Premiul de onoare al şcolii.

SANCŢIUNI
 observație individuală;
 mustrare scrisă;
 retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", a bursei
profesionale;
 mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
 preavizul de exmatriculare- nu se aplica în învățământul obligatoriu ;
 exmatriculare - nu se aplica în învățământul obligatoriu .
Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în
orice context.
Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.
În toate cazurile de sancţiuni vor fi înştiinţaţi părinţii.
Acest document a fost intocmit in conformitata cu Regulamantul cadru de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/2016 si Statutul elevului, aprobat
prin OMENCS 4742/2016.
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