Centrul Pauline-Julien
1.

Cod de viaţǎ

ARMONIE
Pentru a face şcoala noastrǎ un loc agreabil pentru toatǎ lumea, vǎ rugǎm sǎ acordaţi cea mai mare atenţie
celor din jur, bunurilor acestora, precum şi bunurilor Centrului.

Atitudinea şi limbajul excesiv nu sunt acceptate în Centru
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CIVISM
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REGULI DE FUNCŢIONARE
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4.

Nu va fi admisǎ nici-o declaraţie falsǎ.
Respectaţi orarul ales. Pentru orice modificare de orar, prezentaţi-vǎ la secretariat.
Justificaţi absenţele şi întârzierile la secretariat, prin telefon sau personal, înainte sau la revenirea în
şcoalǎ.
Copierea în timpul unui examen va duce automat la nereuşita acestuia.
Opriţi telefoanele celulare şi pagere-le înainte de a intra în sala de clasǎ sau bibliotecǎ.
Obţineţi autorizarea Centrului înainte de a afişa sau de a face solicitǎri în şcoalǎ.

SECURITATEA
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Toatǎ lumea se comportǎ cu amabilitate si respect faţǎ de tot personalul Centrului şi faţǎ de cursanţi.
Nu este acceptatǎ nici-o agresivitate, verbalǎ sau fizicǎ, uşoarǎ sau gravǎ. Nu sunt tolerate insolenţa,
dispreţul, lipsa de respect, grosolǎnia, indecenţa, şantajul, ameninţǎrile şi remarcile având caracter rasial
sau sexual.
Cursantul participǎ activ la procesul de învǎţare.
Toatǎ lumea este obligatǎ sǎ menţinǎ spaţiile şi baza materialǎ curate şi în bunǎ stare.
Sistemul de alarmǎ a incediilor este activat numai în caz de urgenţǎ. Utilizarea rǎuvoitoare a sistemului
de alarmǎ a incendiilor ar putea duce la depunerea unei plângeri penale împotriva cursantului
responsabil. Acesta din urmǎ va fi rǎspunzǎtor de costurile şi prejudiciile cauzate de declanşarea unei
alarme false.

Numai cursanţii, personalul şcolii şi persoanele autorizate pot sa circule in Centru.
La sunetul alarmei, urmaţi indicaţiile profesorului Dvs.. Procedura de evacuare a Centrului este afişatǎ în
fiecare salǎ de clasǎ.
Raportaţi imediat la secretariat orice incident survenit în cadrul Centrului.
Respectaţi regulile de convieţuire refuzând furtul, drogurile si armele.

RECICLAREA MATERIALELOR
5.1
5.2

Utilizaţi containerele verzi din sǎlile de clasǎ numai pentru reciclarea hârtiei curate.
Utilizaţi containerele din sǎlile de clasǎ pentru reciclarea recipientelor din sticlǎ, metal sau plastic.

Recunosc cǎ am citit acest cod de viaţǎ şi mǎ angajez sǎ îl respect.

__________________________________
Numele elevului

_________________________
Semnǎtura elevului

