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Anexa 5 

CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR 

Elevii au obligația: 

 să respecte însemnele școlii: ținută școlară, imn, siglă; 

 să respecte  regulamentele școlare în vigoare și deciziile interne; 

 să folosească un  limbaj adecvat ; 

 să aibă o atitudine respectuasă față de personalul școlii; 

 să participe la toate activitățile școlii cuprinse în programul clasei;  

 să circule numai prin locuri permise elevilor; 

 să utilizeze bunurilor școlii în condiții optime ; 

 de a respecta curățenia, liniștea și ordinea  în spațiul  școlii; 

 de a-și asuma responsabilitatea pentru faptele săvârșite; 

 de a-și respecta colegii; 

 să-și îndeplinească îndatoririle ce le revin ca elevi de serviciu. 

 

Elevilor le este interzis:  

 să părăsească incinta școlii pe durata programului școlar; 

 să se impice în acțiuni care pot periclita securitatea personală sau a celor din jur: 

alergarea pe coridoare sau în sălile de clasă, escaladarea balustradelor,  joaca cu bulgări 

de zăpadă, joaca cu mingea, ieșirea/intrarea în/din sălile de clasă de la parter; 

 să distrugă documentele școlare; 

 să falsifice note sau semnături; 

 să deterioireze bunurile aflate în patrimoniul unității de învățământ; 

 să dețină sau să consume în perimetrul unității de învățământ: droguri, băuturi alcoolice, 

țigări; 

 să introducă sau să  folosească în perimetrul unității de învățământ petarde / substanțe  

obiecte care pot periclita securitatea elevilor; 

 să manifeste comportament agresiv de orice tip față de colegi, cadre didactice, personal 

auxiliar sau nedidactic; 

 să faciliteze accesul persoanelor străine în unitate; 

 să utilizeze telefonul în timpul programului școlar; 

 să utilizeze mijloace de înregistrare audio-video; 

 să posteze pe Internet imagini / înregistrări audio / video realizate în spațiul școlii; 

 să aibă o ținută necorespunzătoare: păr netuns, vopsit, desfăcut la fete, podoabe 

necorespunzătoare unei ținute decente, folosirea de farduri, unghii lăcuite, pantaloni cu 

decupaje, etc. 

 

Elevii care nu respectă Codul de conduită, vor fi sancționați conform Regulamentului de 

organizare și funcționare internă al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod”. 

 

 

Președinte al C.E.,                                                                 Coordonator al C.E., 

Ionescu Ioana  – VIII A                                                         prof. Stoian Elena 


