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CODUL DE CONDUITĂ AL 

ELEVULUI 

 
A. 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 personală armonioasă în 

timpul petrecut în şcoala noastră. 

 

B. OBLIGAŢIILE ȘCOLII 

• 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. 

 

C. 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. 
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D. DREPTURILE ELEVILOR 

Elevii Școlii Gimnaziale, ComunaȘotrile au următoarele drepturi: 

(1) să participe la toate activităţile de predare-învăţare; 

(2) să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor; 

(3) să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu; 

(4) să fie reprezentaţi în Consiliul elevilor, Consiliul clasei; 

(5) să transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulţumirile lor întemeiate dirigintelui 

clasei sau, prin reprezentanţii lor conducerii școlii; 

(6) să beneficieze de un tratament elegant şi exemplar din partea cadrelor didactice; 

(7) să amenajeze frumos sala de clasă în care învaţă, în acord cu învăţătorul / dirigintele lor; 

(8) să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare; 

(9) să solicite consultaţii în cazul în care întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor sau în 

formarea de deprinderi şi competenţe; 

(10) să beneficieze de dreptul la odihnă în pauze; 

(11) să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile curriculare 

şi extracurriculare; 

E. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR 
 

(1) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de ordine interioară, regulile 

de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului. 

(2) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

(3) Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev, pe care au obligaţia să îl prezinte învăţătorului/ 

dirigintelui pentru consemnarea notelor, a mediilor şi a observaţiilor, părinţilor (pentru informare şi 

semnare). 

(4) Calitatea de elev al Școlii Gimnaziale Podari obligă la un comportament caracterizat prin politeţe, 

limbaj civilizat, respect datorat profesorilor, atitudine de colegialitate şi toleranţă în relaţiile cu 

colegii, indiferent de clasa din care aceştia fac parte atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

(5) Elevii trebuie să aştepte în linişte învăţătorul / profesorul în sala de clasă. 

(6) Elevii vor saluta cadrul didactic la intrarea în sala de clasă. 

(7) Elevii trebuie să respecte în pauze dreptul la odihnă al celorlalţi elevi. 

(8) Elevii trebuie să respecte personalul administrativ si să se adreseze politicos membrilor acestuia. 

(9) Elevii trebuie să aducă la cunoştinţa învăţătorului/dirigintelui orice situaţie care lezează statutul de 

elev. 

(10) Elevii trebuie să manifeste faţă de colegi un comportament non-violent şi să aibă un limbaj decent. 

(11) Elevii au datoria să respecte dreptul celorlalţi colegi de a participa la desfăşurarea orelor şi de a 

obţine rezultatele meritate. 

(12) Elevii trebuie să respecte bunurile personale, ale colegilor şi ale celorlalţi elevi ai şcolii, să utilizeze 

manualele primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar. 

(13) Elevii au obligaţia de a prezenta învăţătorului/dirigintelui clasei, în termenul prevăzut de 

Regulamentul de Ordine Interioară al Școlii Gimnaziale, Comuna Șotrile, acte pe baza cărora se face 

motivarea absenţelor. 

(14) Elevii au obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi îngrijite; 

(15) Responsabilul clasei are datoria de a realiza şi afişa în clasă, lista cu elevii de serviciu pe clasă; 

(16) Responsabilul clasei are obligaţia de a urmări rezolvarea acestor sarcini de către colegii lui. 

 
 

F. CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ 

 

a. Având în vedere că la intrarea în sala de clasă, elevii găsesc clasa curată, ei au datoria de a 



o păstra astfel. Sunt responsabili pentru acest lucru elevii de serviciu ai clasei respective. Elevii de 

serviciu trebuie să observe comportamentul colegilor şi în cazul în care aceştia au un comportament 

neadecvat le vor atrage atenţia celor în culpă pentru a remedia situaţia. Dacă aceştia refuză, elevii de 

serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţă dirigintelui situaţia, pentru ca acesta să poată lua măsurile 

cuvenite; 

b. Profesorii de serviciu şi personalul de îngrijire vor aduce la cunoştinţă dirigintelui clasei, 

dacă în mod repetat o clasă va fi găsită murdară. Dirigintele clasei trebuie să ia măsurile cuvenite pentru 

remedierea situaţiei. 

Pentru a pune în aplicare această măsură sunt necesare: 

(2.1) Afişarea si respectarea orarului în fiecare sală de clasă;  

(2.2) Afişarea listei cu elevii de serviciu din fiecare clasă; 

c. Elevii sunt obligaţi să păstreze în stare corespunzătoare bunurile materiale pe care le folosesc, 

proprietate a Școlii Gimnaziale Podari. 

d. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în şcoală, în clasă, în banca lor şi în jurul acesteia; 

elevii de serviciu pe clasă şi reprezentantul clasei vor urmări respectarea acestei dispoziţii şi vor răspunde 

de aceasta. 

 

G. MOTIVAREA ABSENŢELOR 

 

Actele prin care se pot motiva absenţele sunt următoarele: 

(1) adeverinţă eliberată de medicul de familie al elevei/elevului; 

(2) adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital; 

(3) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de 

acesta în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei. 

 

Observaţii: 

 

(1) Absentarea nemotivată este interzisă. Orice absenţă trebuie să fie justificată dirigintelui. 

(2) Semestrial, părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă, absenţele pentru trei zile (din 

motive familiale), anunţând dirigintele în prealabil sau cel mai târziu în prima zi de absenţă a elevului. 

Pentru a motiva mai mult de trei zile, în situaţii excepţionale, părinţii se vor adresa în scris directorului. 

(3) Orice scutire este lovită de nulitate dacă eleva/elevul este văzut în perioada menţionată în 

scutire, în şcoală. 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile 

de la reluarea activităţii elevei/elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului 

şcolar. 

(5) Nerespectarea termenului de prezentare a actelor pe baza cărora se face motivarea absenţelor 

atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

(6) Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine sancţiuni prevăzute de Regulamentul de 

Ordine Interioară al Școlii Gimnaziale, Comuna Șotrile 

 

H. REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 

În cazul apariţiei conflictelor de orice natură, niciun elev şi niciun părinte nu au voie să recurgă la un 

comportament agresiv / violent. Este obligatoriu ca situaţia conflictuală să fie adusă la cunoştinţa 

învăţătorului, dirigintelui, profesorului de serviciu sau directorului școlii, singurul abilitat să rezolve 

conflictul 

 

I. INTERDICŢII 

 

I. Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic: 

 
(1) absentarea nemotivată de la ore; 

(2) instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul); 



(3) întârzierile repetate la orele de curs fără motive întemeiate; 

(4) staţionarea în curtea şcolii a elevilor din clasele de dimineaţa după terminarea programului şi 

staţionarea elevilor în faţa porţilor şcolii; 

(5) prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră; 

(6) staţionarea în curtea şcolii, lângă ferestre, în timpul orelor de curs; 

(7) consumarea de alimente, băuturi răcoritoare sau a gumei de mestecat, în timpul orelor. 

(8) consumarea de seminţe/popcorn/pufuleţi/chipsuri în timpul orelor de curs. 

(9) folosirea telefoanelor mobile/iphonuri/ipaduri/tabletelor în timpul orelor, examenelor, 

concursurilor sau altor activităţi şcolare. În timpul orelor de curs, telefoanele 

mobile/iphonurile/ipadurile/tabletele etc. trebuie păstrate închise în locurile special amenajate din incinta 

școlii . 

(10) deranjarea orei de curs. 

 

II. Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic: 

 
(1) distrugerea manualelor primite gratuit; 

(2) murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar sau a altor bunuri/deteriorarea 

bunurilor din patrimoniul Școlii Gimnaziale, Comuna Șotrile (aceste fapte se consideră vandalism); 

(3) substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al şcolii sau al 

colegilor; 

(4) stropitul cu apă sau alte lichide între elevi; 

(5) bătaia cu bulgări de zăpadă în sala de clasă şi pe holurile colegiului sau aruncarea cu bulgări în 

ferestrele școlii. 

 

III. Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, 

sunt interzise: 

(1) 
A. pentru băieţi: 

- părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative, părul lung neîngrijit, neprins la spate; 

- barbă / mustaţă, cercei, piercinguri; 

- pantaloni scurţi tip şort sau extravaganţi; 

- tatuajele; 

- tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii; 

 
B. pentru fete: 

- părul vopsit în culori stridente, frizurile provocatoare, părul lung neîngrijit, neprins la spate, 

lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii; 

- machiajul exagerat, bijuteriile ostentative; 

- tatuajele; 

- purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a pantalonilor scurţi 

(2) accesul elevilor în cancelarie şi folosirea toaletei destinate cadrelor didactice. 

( 3) lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul 

şcolii; 

IV. Pentru asigurarea securităţii elevilor, respectiv pentru evitarea 

accidentelor, este interzis elevelor/elevilor: 

 

(1) să părăsească şcoala în timpul programului fără aprobare scrisă de la învăţător/diriginte, 

profesorul de serviciu, sau directorul şcolii; 

(2) să faciliteze pătrunderea în şcoală a unor persoane străine; 

(3) să introducă/să folosească în şcoală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe sau 

spray-uri lacrimogene; 

(4) să arunce orice fel de obiecte pe fereastră; 

(5) să aducă jigniri colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar; 

(6) să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi/sau un comportament intimidant, 



discriminatoriu sau jignitor; 

(7) în caz de conflict, să-şi facă singuri dreptate, în mod agresiv; 

(8) să se joace în clădirea şcolii cu mingea, palete de ping-pong, rachete de tenis/badminton 
sau să practice jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de bunuri; 

(9) să joace fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de fotbal 

organizat şi supravegheat de un cadru didactic; 

(10) să se introducă în clădirea şcolii patine cu rotile; 

(11) elevii care vin cu biciclete, trotinete, skateboarduri etc nu au voie să se plimbe cu acestea în 

curtea şcolii, pe holurile şcolii sau în sălile de clasă. 

 

 

V. Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic: 

 
(1) accesul în şcoală sub influenţa drogurilor/a substanţelor etnobotanice, consumul sau 

distribuirea de droguri/substanţe etnobotanice în şcoală sau în afara acesteia; 

(2) accesul în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumul acestora în şcoală sau consumarea 

lor în afara şcolii; 

(3) comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile nepoliticoase 

pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului auxiliar; 

(4) staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile bunului simţ; 

(5) deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu caracter obscen sau pornografic, satanist, 

extremist (comunist, fascist etc.), discriminatoriu; 

(6) practicarea jocurilor de noroc; 

(7) fumatul în clădirea, în curtea sau în faţa porţilor şcolii 

(8) alergarea pe holuri, țipatul, folosirea sălii de clasă ca loc de joacă. 

 

VI. Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic: 

 
(1) fraudarea evaluării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare 

(scrisă/orală/practică); 

(2) comunicarea între elevi în timpul evaluărilor (scrise/orale/practice). 

 

VII. In cazul absenţei profesorului de la oră: 

 
Este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de la oră. 

 

VIII. Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice: 

 
(1.1) pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers;  

(1.2) atingerile nejustificate între elevi. 

 

IX. Respectarea dreptului la propria imagine 

 
Fără aprobarea Consiliului de administraţie sau Consiliul profesoral sunt interzise: (1.3)

 înregistrările audio/video în incinta/în curtea şcolii/în faţa şcolii; 

(1.4) postarea şi difuzarea de înregistrări audio/video cu elevii/cadrele didactice/personalul 

auxiliar din Școala Gimnazială, Comuna Șotrile pe internet; 

(1.5) întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă individuală 

în timpul orelor de curs. 

 

J. 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. 

 

K. SANCŢIUNI 

• observație individuală; 

• avertismentul 

• 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. 

 

 

L. DISPOZIŢII FINALE 

 

Elevii vor fi informaţi de învăţător/diriginte despre prevederile regulamentului de ordine interioară 

în vigoare (diriginţii vor citi împreună cu elevii Regulamentul de Ordine Interioară) fapt atestat prin 

semnătură într-un proces-verbal. 

În primul semestru al anului şcolar în curs, părinţii sau susţinătorii legali ai tuturor elevilor au 

obligaţia să ateste prin semnătură de luare la cunoştinţă, de prevederile Regulamentului de Ordine 

Interioară în vigoare, în Școala Gimnazială, comuna Șotrile. 

 
Acest document a fost intocmit in conformitate cu Regulamantul cadru de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 si Statutul elevului, aprobat 

prin OMENCS 4742/2016. 

 

 

 


