LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN ŞERBAN”
Aleşd, Bihor

CODUL DE CONDUITĂ
al personalului din Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd

CAP. I Dispoziții generale
ART 1. Prezentul cod este elaborat în baza prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 477 din 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu
modificările și completările ulterioare; OMECTS nr. 5550 din 2011pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar,
OMEN nr. 4830 din 2018 pentru aprobarea Codului-cadru de etică al personalului din învățământul
preuniversitar, OSGG nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice, OMENCS nr 5079 din 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea și funționarea unităților de învățământ preuniversitar, Legea nr. 1 din 2011 a educației
naționale.
ART 2. Prezentul cod reglementează normele de conduită profesională a personalului din unitate care
îndeplinește funcția de personal didactic de conducere, personal didactic de predare, personal didacticauxiliar, personal didactic asociat sau personal nedidactic.
ART 3. Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii actului didactic
și prestigiului unității de învățământ, o bună administrare a resurselor materiale și financiare, precum
şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie. Principalele obiective sunt:
a)
b)
c)
d)

Menținerea unui înalt grad de profesionalism;
Creșterea calitativă a relațiilor dintre toți factorii implicați în actul educațional;
Creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;
Promovarea și manifestarea unor valori și principii aplicabile în mediul școlar dar și în
spațiul social.

CAP. II Principii și norme de conduită
ART 4. Principiile care guvernează conduita personalului din unitate sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Integritate morală și profesională;
Responsabilitate morală, socială și profesională;
Obiectivitate, toleranță;
Independență și libertate profesională;
Respectarea și promovarea interesului superior al preșcolarilor/ elevilor;
Confidențialitate și respect pentru sfera vieții private;
Prioritatea interesului public;
Responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
Libertatea gândirii și a exprimării;

ART 5. Personalul didactic va ocroti sănătatea fizică, psihică și morală a preșcolarilor și elevilor din
unitate prin:
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-

Supravegherea preșcolarilor și elevilor pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de
învățământ sau în afara acesteia;
Excluderea oricăror forme de violență sau abuz asupra preșcolarilor/ elevilor;
Sesizarea oricărei forme de violență exercitate asupra preșcolarilor/ elevilor, a oricărei forme
de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu legislația în
vigoare.

ART 6. Personalul didactic va acționa pentru asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor
educației incluzive.
ART 7. Personalul didactic va asigura respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al
fiecărui preșcolar/ elev.
ART 8. Personalul didactic nu va implica preșcolarii/ elevii în activități de partizanat politic sau
prozelitism relogios.
ART 9. Pentru a evita situațiile generatoare de corupție, personalul didactic:
-

-

Nu va accepta sume de bani, cadouri sau servicii, în vederea obținerii de către preșcolari/ elevi
de tratamente preferențiale;
Nu va colecta sume de bani de la elevi/ părinți/ susținători legali pentru organizarea unor
prorocoale destinate cadrelor didactice implicate în organizarea/ desfășurarea/ evaluarea din
cadrul examenelor/ evaluărilor naționale, olimpiadelor sau altor concursuri școlare;
Nu va desfășura meditații contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat;
Nu va desfășura trafic de influență și nu va manifesta favoritism în procesul de evaluare;
În procesul de evaluare va respecta principiile docimologice;

ART 10. În relațiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai preșcolarilor/ elevilor, personalul didactic
va asigura:
- Stabilirea unei relații de încredere și comunicare eficientă;
- Disponibilitate pentru rezolvarea problemelor educative semnalate de către părinți/ susținători
legali;
- Confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate;
- Dreptul la viață privată și de familie;
- Informare corectă cu privire la resursele educaționale deschise și gratuite fără a impune
achiziționarea celor contra cost;
ART 11. În relațiile cu preșcolarii/ elevii, cu părinții/ reprezentanții legali ai acestora sau alte persoane
cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, personalul didactic auxiliar are obligația de a avea un
comportament bazat pe respect, corectitudine, amabilitate. Personalul didactic auxiliar va asigura:
- Îndeplinirea conformă a sarcinilor de serviciu;
- Respectarea demnității persoanelor cu care intră în legătură;
- Acces egal și total la informațiile de interes public;
- Respectarea confidențialității informațiilor cu privire la datele personale;
- Colaborarea cu întreg personalul din unitate.
ART 12. Personalul nedidactic din unitate va asigura respectarea demnității tuturor persoanelor cu
care intră în legătură și îndeplinirea conformă a sarcinilor de serviciu.
ART 13. Peronalul din unitate are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul unității, precum şi de a se
abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Personalului din unitate îi este interzis:
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-

Să folosească baza materială a unității în vederea obținerii de beneficii materiale personale
directe sau indirecte;
Să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea preșcolarilor/ elevilor sau
alte persoane aflate în incinta unității;
Să exprime în public aprecieri în legătură cu activitatea oricărei persoane din unitate care să
prejudicieze imaginea persoanei în cauză sau a unității;
Să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

ART 14. În exercitarea activităților specifice funcției pe care o deține, personalului din unitate îi este
interzis:
- Să consume alcool sau substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical;
- Să permită și să încurajeze consumul de alcool sau substanțe interzise de către elevi, cu
excepția celor recomandate medical;
- Să organizeze sau să practice pariuri și jocuri de noroc;
- Să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

ART 15.
CAP. III Dispoziții finale
ART 16. Prezentul cod se completează cu dispozițiile Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și nu se substituie legilor și
regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora.
ART 17. Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se sancționează
conform legislației în vigoare.
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