
Cod de conduita- elevi 

OBLIGAŢIILE FAŢĂ DE ELEVI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să respecte drepturile elevilor fără discriminare; 

2. să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi sa-i ajute sa-si 

realizeze intregul potential; 

3. să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi;  

4. să menţină relaţii profesionale cu elevii;  

5. să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de 

abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;  

6. să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează 

binele elevilor lor;  

7. să-şi exercite autoritatea cu  demnitate;   

8. să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea 

personalităţii elevilor; 

9. să conlucreze cu părinţii în promovarea progresului scolar al copiilor, consultându-i şi 

implicându-i unde este necesar; 

10. să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi  în schimbul unor privilegii;  

11 să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor scolare; 

12. să nu foloseasca drept resurse ale puterii violenta verbala ori fizica.  

 

OBLIGAŢIE FAŢĂ DE COLEGI 

 PERSONALUL DIN EDUCAŢIE TREBUIE: 

1. să promoveze colegialitatea , respectând  poziţia profesională şi opiniile tuturor;  

2. să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor aflati  la început de carieră sau în 

pregătire;  



3. să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca  profesor prin diferite metode 

posibile; 

4.            sa manifeste  onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa 

managerială. 

 

TINUTA VESTIMENTARA 

 Toti elevii vor purta haine curate, adecvate si adaptate programului scolar.  

1 . FETE: 

 Tinuta scolara este formata din fusta/sarafan  de lungime acceptabila (vesta,) camasa alba fara 

inscrisuri, cravata  rosie. Culoarea materialului va fi stabilita de dirigintele/invatatorul clasei impreuna cu 

Comitetul de parinti al fiecarei clase. 

 Incaltamintea va fi comoda si fara tocuri sau platforma. 

2. BAIETI 

 Pantaloni lungi si vesta /sacou inchise la culoare, camasa alba, cravata rosie. 

 Elevii vor evita  hainele  strimte sau scurte, bijuteriile ori alte elemente considerate inadecvate. 

  

 In orele de educatie fizica  elevii trebuie sa aiba echipamentul adecvat. 

 Elevii trebuie sa ajunga la timp la scoala, sa se deplaseze in ordine la clase si sa astepte intr-o 

atmosfera  calma inceperea orelor de curs.are zi  

 Fiecare elev trebuie să aducă  materialele necesare pentru toate lecţiile si carnetul de note.  

                 

 Fiecare elev  aduce la  cunostinta parintilor mesajele transmise de personalul didactic al scolii, 

iar parintii semneaza si dateaza  mesajele scrise. 

 

RESPECTUL PENTRU CEILALTI 

 

 Fiecare elev respecta diversitatea celorlalti prin faptele, cuvintele si atitudinea lui. 



 Fiecare elev respecta personalul didactic si auxiliar al scolii , pe adulti in general  si nimeni nu isi 

va permite vreun comportament  inacceptabil ca agresiuni  verbale ori violenta  fizica. 

 In orice moment fiecare elev va da dovada de un limbaj adecvat si respectuos.  

  

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

 

 Fiecare elev va avea grija de laptele si cornul primit la scoala pe care le va consuma in pauza ori 

le va pastra pentru acasa. Nu este acceptata aruncarea  la gunoi ori joaca cu aceste alimente. 

 Elevii isi vor aduce la scoala gustari sanatoase cum ar fi: fructe, legume, sándviciuri. 

 Fara guma de mestecat, chips-uri, bomboane ori fast food la scoala!  

 În școală,  pe holuri, scari, la intrari fiecare elev merge  linistit , pe partea dreapta. 

 Nimeni nu  paraseste clasa fara permisiunea cadrului didactic. 

 Elevii nu-si aduc obiecte personale de la domiciliu: telefoane, tablete, aparate foto, jocuri, 

lasere, obiecte ascutite ori usor inflamabile. 

 In curtea scolii nu se folosesc  rolele, trotineta sau bicicleta, ci numai materialele furnizate de 

scoala. 

 Nu se folosesc obiecte care pot produce durere sau rani.  

 Nu se paraseste sub niciun motiv curtea scolii. 

 

RESPECTUL FATA DE MEDIU 

 

 Fiecare elev trebuie să aiba grija de   mobilierul,  materialele didactice si tot ce scoala ii pune la 

dispozitie pentru a invata . Actele de vandalism nu vor fi tolerate. 

 Fiecare va pastra curatenia atat in interiorul cat si in afara scolii. 

 Orice deseu se arunca  intr- un coș de gunoi . 

 

 . 


