Anexă la R.O.I.

CODUL DEONTOLOGIC AL ELEVILOR DIN CADRUL
LICEULUI TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL” TULCEA
1. Să manifeste o purtare exemplară, responsabilă, corectă, conştiincioasă în activităţile şcolare (ore, pauze)
şi extraşcolare.
2. Să aibă o ţinută corespunzătoare, decentă (îmbrăcăminte).
3. Să păstreze ordinea şi curăţenia în clase, pe holurile şcolii, cabinete şcolare, sala de sport, curtea şcolii.
4. Să întreţină, să păstreze în stare bună bunurile şcolii (bănci, scaune, table, aparatură IT, echipament şi
aparatură sportivă, cărțile de la bibliotecă, mobilier sanitar etc).
5. Să poarte asupra lor ecusonul, carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor,
precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
6. Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să la restituie în stare bună, la sfârşitul anului
şcolar.
7. Să-şi îndeplinească sistematic sarcinile şcolare (teme, pregătire, participare la ore, participare la fiecare
evaluare/sesiune de simulare, evaluare etc.).
8. Să respecte individualitatea fiecărui elev, religie, sex, starea de sănătate (să manifeste toleranţă, altriusm).
9. Să manifeste o atitudine de respect faţă de colegi, cadre didactice, personal nedidactic şi auxiliar (să
salute, să nu copieze la lucrările scrise, să vorbească frumos cu colegii şi profesorii).
10. Să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul său.
11. Să spună adevărul în orice situaţie.
12. Să rezolve situaţiile conflictuale în mod adecvat, corespunzător (fără agresivitate fizică, verbală).
13. Să manifeste o atitudine de bun coleg.
14. Să coopereze cu colegii de clasă, cu elevii din şcoală dar şi cu cadrele didactice în diferite situaţii.
15. Să nu distrugă documentele şcolare precum cataloage, carnet de elev, foi matricole, etc.
16. Să nu-şi însuşească obiecte ce nu le aparţin.
17. Să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul unităţii de
învăţământ.
18. Să nu aibă atitudini ostentative şi provocatoare, comportamente jignitoare, de intimidare și discriminare.
19. Să nu deţină şi să nu consume, în perimetrul unităţii şi în afara acestuia droguri,substanțe etnobotanice,
băuturi alcoolice şi ţigări şi să nu participe la jocuri de noroc.
20. Să nu folosească telefoanele mobile pentru înregistrări neautorizate, iar pe parcursul orelor de curs să nu
le utilizeze.
21. Să nu introducă în perimetrul şcolii, orice tipuri de arme sau alte instrumente (petarde, muniţie, pocnitori),
care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii
de învăţământ.
22. Să nu posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
23. Să respecte normele de circulație, de protecție civilă, de protecție a mediului, de securitate și a sănătății
în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor.

