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CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVULUI
AN ŞCOLAR 2013 - 2014
*După ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase şi vor aştepta cadrul
didactic în linişte şi pregătiţi pentru oră;
*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;
*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;
*Se interzice elevilor venirea la cancelarie şi solicitarea unor cadre didactice.
Excepţie fac cazurile deosebite: accidente, îmbolnăviri, aducerea sau luarea unor
materiale didactice;
*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 unor
imagini pe Internet;
*Orice acţiune care afectează imaginea CNRV va fi sancţionată conform ROI;

