COD DE CONDUITA

Cuvânt din partea directorului
Acest cod de conduita explică foarte clar cerintele si asteptările scolii noastre.
Orice elev care îl respecta poate realiza lucruri bune si poate avea o buna dezvoltare personala
in timpul petrecut la scoala noastră.
Deoarece doresc ca aceasta scoală să fie un loc în care să vă simtiti în sigurantă si încrezători ca
veti reusi in viata, va recomand acest cod tuturor: elevi, cadre didactice si părinti.

Cuvânt din partea cadrelor didactice
Cadrele didactice de la Grupul Scolar Henri Coanda Beclean consideră că cea mai bună
educatie a elevilor nostri se poate face într-un mediu caracterizat prin colaborare si întrajutorare.
Noi dorim să colaborăm cu elevii nostri si să-i sprijinim, fiind constienti de importanta
acceptării si implementării Codului de conduită, deoarece acest lucru ne arată că atât părintii, cât si
elevii sunt de acord cu climatul favorabil învătării, pe care noi dorim să-l realizăm la scoala noastră.
De asemenea, suntem de acord ca în cazul în care părintii, elevii si cadrele didactice nu
acceptă să lucreze în spiritul acestor norme, acestia să fie sfătuiti să-si continue dezvoltare educatională
si profesională în alta institutie.

Anexa a contractului scoală - părinti

OBLIGATIILE SCOLII.
- să stabilească si să comunice politica educationala a scolii si regulamentele acesteia ;
- să asigure conditii cat mai bune pentru dezvoltarea fizică si intelectuală conform posibilitătilor
fiecărui copil ;
- să asigure egalitatea sanselor privind accesul la educatie si învătătură ;
- scoala va face tot posibilul ca elevul să se simtă în sigurantă la scoală ;
- scoala va fi receptivă la sugestiilor părintiilor si elevilor ;
- scoala va aplica planurile de învătământ în vigoare răspunzând nevoilor individuale ale elevilor ;
- scoala va informa prompt părintii în legătură cu rezultatele la învătătură ale elevilor ,
comportamentul si frecventa acestora la scoala;
- împreună cu părintii, scoala va căuta căi de îmbunătătire a activitătii scolare ;
- elevii vor fi sprijiniti în pregătirea examenelor ;
- scoala va informa părintii asupra progresului elevilor prin rapoartele semestriale;
- elevii vor fi evaluati conform standardelor existente.

OBLIGATIILE PARINTILOR.
- să se asigure dacă copilul frecventează cursurile cu regularitate, conform programului scolii ;
- să participe la întâlnirile organizate de scoala în vederea reusitei si progresului copiilor lor ;
- să se asigure dacă elevul respectă regulamentele scolii , conduita în scoala si-n afara ei ;
- să aducă la cunostintă scolii orice aspect care ar putea influenta progresul elevului ;
- vor stimula si încuraja copiii pentru a avea rezultate bune la învătătură si purtare ;
- vor sprijini scoala în dezvoltarea ei, în măsura posibilitătilor, achitând la timp fondul Comitetului de
părinti în cuantumul stabilit în sedintă publică sau prestând activităti în folosul scolii în contravaloarea
acestuia ;
- părintii pot face propuneri care să ducă la îmbunătătirea calitătii educatiei.

REGULAMENTUL ELEVILOR

Reguli generale:
1. Renumele tău şi al şcolii se află în mâinile tale. De aceea nu trebuie să uiţi ca TU eşti
responsabil pentru acţiunile tale. Orice activitate a ta prin care renumele şcolii este discreditat
este considerată o încălcare a regulamentului.
2. Fiecare elev are dreptul de a învăţa fără sa fie întrerupt, deranjat. De aceea TU trebuie să fii
punctual şi să nu întârzii la ore. La abateri repetate se vor atenţiona părinţii.
3. Este o lipsă de respect faţă de tine însuţi şi faţă de ceilalţi să fii murdar, neîngrijit, TU şi
lucrurile tale. Ţinuta ta trebuie să fie decentă. În caz contrar vor fi atenţionaţi părinţii şi vei fi

mustrat în faţa clasei.
4. Respectul, amabilitatea şi politeţea pe care şcoala doreşte să ţi le arate, trebuie la
rândul tău să le arăţi faţă de cei din jurul tău în şcoala, pe stradă şi-n toate locurile
publice. De aceea TU nu trebuie să te obişnuieşti să înjuri, să foloseşti un limbaj urât sau să te
comporţi indecent. Nerespectarea acestor reguli atrage după sine mustrarea în faţa clasei, a
Consiliului profesorilor şi mustrare scrisă.
5. Dacă vrei ca munca ta să fie respectată TU trebuie să o respecţi pe a celorlalţi. TU nu trebuie săţi deranjezi colegii şi personalul şcolii prin zgomot cât timp te afli în şcoală. Aceleaşi sancţiuni
ca la punctul 4.
6. Mulţi oameni au muncit şi muncesc ca şcoala să ofere condiţiile de studiu pe care le vezi. Grija
faţă de şcoală şi proprietatea ei este şi responsabilitatea ta. Tu trebuie să arăţi respect faţă de
toate bunurile şcolii. Sunt interzise actele de vandalism, distrugere, deteriorare cât de mică a
bunurilor şcolii. Părinţii tăi vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor sau vor înlocui bunurile
distruse.
7. Nu trebuie să lucrezi în condiţii de dezordine şi murdărie. Mulţi ar dori să înveţe într-o şcoală ca
a ta. Este în interesul tău să păstrezi şcoala curată. De aceea TU trebuie să arunci gunoaiele şi
resturile numai la coşurile amplasate în şcoală. În acest caz sancţiunile prevăd: amendă,
strângerea gunoaielor din curte, holuri, clase , mustrare scrisă pentru abateri repetate.
8. TU trebuie să te dezvolţi sănătos şi armonios din punct de vedere fizic şi psihic. De aceea este
interzis fumatul, consumul de alcool şi droguri. Sancţiunile sunt: amendă, eliminarea pe 1 –3
zile, transfer.
9. Fiecare elev, inclusiv TU, are dreptul la o viaţă şcolară frumoasă, să nu fie bătut, jignit sau
agresat în nici un fel în şcoală sau în afară. TU nu trebuie să-ţi faci singur dreptate. Orice
manifestare a violenţei va fi pedepsită prin mustrare scrisă, iar la abateri repetate prin eliminare
din şcoală.
10. Deoarece şcoala este responsabilă de siguranţa ta în timpul programului şcolar, TU nu trebuie sa
părăseşti incinta şcolii fără permisiunea scrisă a părinţilor şi acordul scris al personalului
didactic. Sancţiuni: mustrare şi anunţarea în scris a părinţilor.
11. Intrarea si iesirea din scoala se face de catre elevi pe la intrarea elevilor.
12. Deoarece dorim ca fiecare să se simtă protejat şi-n siguranţă la şcoală, interzicem orice fel de
joc în clase, pe holuri sau scări, alergatul în incinta şcolii. Deplasarea în şcoală se va face în
ordine şi linişte pe cat posibil pe partea dreaptă a scărilor şi coridoarelor. Sancţiunile în acest
caz sunt: mustrare individuală, mustrare scrisă, iar la abateri repetate mustrări în faţa Consiliul
profesorilor clasei.
13. Femeile de serviciu, muncitorul de întreţinere, paznicul muncesc mult să te ajute pe tine în
educaţie. Ei pot fi părinţii tăi. De aceea TU trebuie să-i tratezi cu respect şi politeţea pe care o
acorzi părinţilor tăi. Sancţiuni: mustrare scrisă şi în faţa Consiliului profesorilor clasei.
14. Când sună de intrare TU trebuie să intri în clasă, să te pregăteşti pentru oră aşteptând în linişte
sosirea profesorului. Pentru abateri: mustrare individuală, mustrare scrisă.
15. Cadrele didactice sunt dornice să te sprijine şi sa te încurajeze în muncă , sperând să te vadă
depunând tot efortul pentru a invata. Ei se pregătesc zilnic pentru ca întâlnirea cu tine să fie
pentru toţi un prilej de satisfacţie şi împlinire. TU trebuie să încerci să-ţi dezvolţi un mod de
comportare matur astfel încât să faci progrese. TU nu trebuie să deranjezi în nici un fel lecţiile.
Să ai la tine materialele necesare. Să nu mesteci gumă, sa nu mănânci sau sa bei apa,suc sau alte
produse alimentare în timpul orelor. Sancţiunile în acest caz sunt: mustrare în faţa clasei ,
mustrare în faţa Consiliului clasei, iar la abateri repetate eliminarea din şcoală pe 1-3 zile sau
scaderea notei la purtare.
16. Deoarece fiecare elev este valoros ca individ, ca persoană, TU nu ai dreptul să inteprinzi nimic
din ceea ce ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea celor din jur.( batai, jigniri ,utilizarea

de petarde, lasere, etc...). Sancţiuni:scaderea notei la purtare, transfer.
TU trebuie să admiţi că încălcarea regulamentului în mod repetat va atrage după sine pedepse
severe. Dorim să fii alături de noi în acceptarea şi respectarea acestuia, participând astfel la propria ta
educaţie. Cu toţii vrem să te bucuri de timpul petrecut aici.
Observaţiile asupra comportamentului tău vor fi aduse la cunoştinţă diriginţilor care vor
propune sancţiunile. Vor fi înştiinţaţi părinţii şi consemnate si contabilizate pe computer.
Clasele de elevi solicitând ajutorul cadrelor didactice pot dezvolta şi completa regulamentul
realizând pe baza acestor reguli generale propriul cod de conduită.

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.
Trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere.
Vizionarea gratuită a unor spectacole.
Recompense materiale.
Certificate de merit (de bună purtare).
Premii.
Premiul de onoare al şcolii.

SANCŢIUNI
Observaţia idividuală .
Mustrarea în faţa clasei.
Mustrarea în faţa Consiliului profesorilor clasei.
Mustrare în faţa Consiliului Profesoral.
Mustrare scrisa .
Scaderea notei la purtare.
Amendă .
Eliminare din şcoală pe 1-3 zile.
Transfer la alta şcoală.
În toate cazurile de sancţiuni vor fi înştiinţaţi părinţii.

