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CODUL ETIC AL ELEVULUI DIN COLEGIUL NATIONAL „JEAN MONNET” 

PLOIESTI 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul cod etic este  elaborat in baza hotararii Consiliului de administratie al 

C.N.”Jean Monnet”din 31 ianuarie 2014; 

Art.2. O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a 

asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială 

prin contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Elevii,alaturi de profesori, 

au responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce 

sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această importantă activitate.  

  Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii desfasurate de elev in 

mediul scolar si il ajuta pe acesta să-şi atingă propriul potenţial. Experienţa şi dăruirea 

profesorilor şi a personalului din educaţie trebuie să fie combinate cu condiţii bune de muncă, 

o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o educaţie de calitate; 

Art.3. Reglementările din acest cod vizează, în mod particular,elevii din Colegiul National 

„Jean Monnet”, din Ploiesti; 

Art.4.Codul etic al elevului din Colegiul National „Jean Monnet” vizeaza valori esentiale 

legate de respect,responsabilitate,diversitate,perseverenta,dezvoltare,recunoastere si 

apreciere, adevar ,empatie etc; 

Art.5. Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să 

contribuie la coeziunea grupului de elevi, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe 

cooperare şi competiţie după reguli corecte; 

Art.6. Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului învăţământului din Colegiul National „Jean Monnet” 
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CAPITOLUL II 

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ 

 

Art.7. Principiile codului etic al elevilor din Colegiul National „Jean Monnet” sunt 

urmatoarele: 

a.Respectând valorile şcolii, îţi respecţi şi îţi promovezi propriile valori!  

b.Cheia ta spre o integrare completă în societate este cunoaşterea legilor!  

c.Vrei să fii diferit de ceilalţi? Iată o soluţie: dă dovadă de un comportament adecvat normelor morale! 

   d.Asumati propria responsabilitate si tine cont de consecinţele practice ale deciziilor! 

  e.Respecta fiinţa umana,nu aduce prejudicii intenţionate celorlalţi (ci, eventual, doar ca efecte secundare ); 

     respecta personalitatea umană, cu necesităţile şi exprimările sale! 

  f.Respecta drepturile şi libertăţile celorlalţi:libertate în comportament şi de opinie;evita 

                discriminările de  orice fel! 

   g.Pentru un minim de cultură generală e necesar să fii prezent la ore!  

   h.Îţi poţi dovedi altruismul faţă de generaţia următoare păstrând patrimoniul şcolii!  

   i.Profită de ceea ce înveţi în şcoală pentru a te valorifica în exterior!  

   j.Fii voluntar, implică-te când este nevoie de tine!  

Art.8.Elevii  au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. 

Acestea au în vedere: 

a.respectarea regulamentelor scolare in vigoare; 

b.tinuta decenta in concordanta cu climatul educativ,purtarea uniformei scolare; 

c.folosirea unui limbaj adecvat varstei si locului unde se afla ; 

d.atitudinea respectuoasa fata de personalul scolii; 

e.frecventa obligatorie a orelor de curs; 

f.participarea la toate activitatile scolii; 

g.obligatia de a circula numai prin locurile permise elevilor; 

h.obligatia de a nu aduce persoanea straine in scoala; 

i.pastrarea in conditii optime a bunurilor din incinta scolii; 

j.pastrarea curateniei in scoala; 



k.asumarea responsabilitatilor faptelor savarsite; 

l.respectarea colegilor; 

m.obligatia de a nu fuma si de a nu consuma bauturi alcoolice sau droguri; 

n.obligatia de a avea manuale,caiete si alte instrumente necesare desfasurarii orelor 

de curs; 

p.obligatia de a astepta in clasa in ordine,profesorul,pregatiti pt.inceperea orei; 

r.indeplinirea obligatiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasa si pe scoala; 

s.obligatia de a avea asupra lor carnete de elevi si legitimatiile de elevi; 

t.obligatia de a informa parintii in legatura cu situatia scolara; 

u.interdictia de a poseda si de a difuza materiale cu caracter obscen si pornografic; 

x.anuntarea dirigintelui in cazul unor situatii special; 

z.parasirea incintei scolii dupa terminarea programului scolar. 

Art.9. Elevii  au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduita 

morala. Acestea au în vedere: 

a.Colegiul National “Jean Monnet”,Ploiesti, asigura elevilor sai libertate educationala 

deplina, standardele educationale legale si etice solicitand o permanenta responsabilitate 

profesionala; 

b.In spatiul de invatamant, nimeni nu are dreptul sa impuna altora credinte religioase, 

atasamente politice sau alte categorii de convingeri; 

c.CNJM protejeaza dreptul la confidentialitate al membrilor sai(elevi,profesori,personal 

tehnic), la securitate personala; 

d.CNJM recunoaste dreptul membrilor sai la autonomie personala, asigurand in acest sens 

conditiile necesare pentru ca acestia sa-si aleaga singuri programele de studiu si cercetare; 

e.Dreptatea si echitatea constituie valori pe care CNJM le promoveaza in mod constant, 

incurajeaza atitudinile corecte si respinge cu hotarare discriminarea; 

f.Toti membrii au obligatia morala de a preveni si combate mita,favoritismele, nedreptatea, 

neincrederea; 

g.Prevenirea abuzului de putere pe de o parte si a abuzului de incredere pe de alta parte sunt 

componente ale comportamentului in scoala noastra; 



h.CNJM recunoaste si recompenseaza meritul individual sau de grup, performanta si 

eficienta. Ai incredere in scoala ta ! 

i.Profesionalismul este cultivat in randul membrilor scolii, prin initierea unor programe si 

pregatirea unor elevi competitivi, prin recunoasterea si recompensarea rezultatelor de 

excelenta atat la profesori cat si la elevi.Daca vrei performanta si calitate alatura-te noua! 

j.Onestitatea si corectitudinea sunt valori etice promovate cu fermitate, intrucat, in absenta 

lor, dreptul la proprietate intelectuala si evaluare corecta a performantei ar avea de suferit; 

k.Transparenta ca principiu etic contribuie la egalitatea de sanse, la accesul echitabil la 

resursele informationale; 

l.Responsabilitatea este promovata atat in dimensiunea profesionala, cat si in cea etica, pe de 

o parte prin orientarea programelor de studii, pe de alta parte prin solicitarea respectarii 

standardelor etice si profesionale in toate imprejurarile, inclusiv in cele in care e reprezentata 

public institutia; 

m.Respectul si toleranta se numara printre valorile pe care CNJM le cultiva constant; 

n.Relatiile interumane sunt echilibrate si rationale, au la baza o logica pragmatica ce da sens 

si valoare actiunilor din scoala; 

o.Bunavointa este o norma etica dezirabila pe care CNJM o cultiva in toate domeniile de 

activitate si in toate imprejurarile in care nu sunt incalcate  normele legale si etice; 

p.In CNJM sunt vizibile consensul, reconstructia, impacarea intereselor, comunicarea lipsita 

de dominatie.Le poti si tu impartasi daca descoperi valabilitatea normelor morale.   

Art.10.  In exercitarea calitatii lor de elevi ai CNJM, le este interzis: 

a.distrugerea sau deteriorarea documentelor şcolare; 

b.deteriorarea bunurilor din şcoală(mobilier scolar,calculatoare,usi banci,pereti etc.) 

c.difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornografic 

d.să fumeze, să consume şi să introducă băuturi alcoolice sau derivate,droguri,substante 

etnobotanice în şcoala şi în curtea şcolii; 

e.sa isi rezolve eventualele “conflicte”cu colegii singuri fara a anunta :dirigintele,prof. de 

serviciu sau directiunea; 

f.să adreseze injurii colegilor sau personalului şcolii; 



g.sa stationeze si sa fumeze in curtea ,la poarta sau pe gardul scolii,sa foloseasca gesturi si 

limbaj neadecvat fata de trecatori; 

h. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs.Scoala nu este responsabila de 

siguranta telefoanelor si a altor bunuri ale elevilor; 

i.sa realizeze inregistrari audio sau video in timpul activitatilor desfasurate in scoala fara 

acceptul profesorului ce coordoneaza aceste activitati si ale conducerii scolii; 

j.sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care prin continutul lor atenteaza 

la independenta ,suveranitatea si integritatea nationala a tarii,care cultiva violenta si 

intoleranta; 

k. sa introduca in scoala orice tipuri de arme,munitie,petarde,pocnitori,spray-uri lacrimogene 

etc. 

l.sa introduca ilegal persoane straine in scoala; 

m. sa lanseze anunturi false(cu privire la amplasarea unor materiale explozibile)in perimetrul 

unitatii de invatamant si sa faca glume care pun in pericol siguranta elevilor si profesorilor; 

n.sa saboteze activitatile instructiv-educative prin refuzul de a participa efectiv la ora si prin 

amenintarea profesorului; 

o.sa poarta bijuterii ostentative, sa-si vopsesca parul; 

p.sa aiba o vestimentatie indecenta (fusta scurta, inscrisuri triviale pe haine);sa-si schimbe 

uniforma in scoala sau in afara scolii; 

q.sa intre in discutii neprincipiale cu personalul scolii si cu agentul de paza; 

r. sa participe la jocuri de noroc in spatiul scolii(Sali de clasa,curte )etc 

 

 

 

CAPITOLUL III 

DISPOZITII FINALE 

Art.11. Incalcarea unei sau mai multor prevederi ale prezentului Cod, aduce dupa sine 

discutarea elevului in consiliul profesoral al clasei si sanctionarea acestuia; 

Art.12 Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest 

scop și sunt aprobate prin vot de consiliul profesoral al CNJM; 



Art.13 Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor. 

 

 

 Intocmit de: 

 Responsabil Comisia dirigintilor de liceu, prof. Szekely Lavinia 

Presedinte Consiliul elevilor din CNJM, eleva Voicila Ana Maria, cl. a XI-a MIEG 

Membru in Consiliul elevilor din CNJM, eleva Moagher Denisa, cl. a X-a S 

Eleva Tirban Andrada, cl. a X-a S 

 


