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Mesaj  din  partea directorului 

 
 

        
Prin acţiunile noastre de zi cu zi, fiecare dintre noi este 

responsabil de imaginea pe care şi-o formează lumea despre 
SCOALA POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, GALATI.  

Felul în care ne purtăm unii cu alţii, interacţionăm 
cu elevii,parintii,partenerii activitatilor scolare sau extrascolare  

şi ne  dovedim respectul faţă de legi şi 
regulamente, contribuie la formarea imaginii scolii 

ca scoala implicată, cu o înaltă ţinută morală. Reputaţia de 
scoala integră este un atu esenţial, clădit pe angajamentul 

asumat de cei care lucrează la  
SCOALA POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, GALATI.  

 de a respecta Codul de 
conduită al scolii şi legile, în general. 

De la infiintare, Codul de conduită ne-a servit drept ghid prin 
intermediul unui set de principii care reflectă valorile   

şi standardele stabilite care ne guvernează comportamentul etic. 
 . Cu toţii trebuie să ne asigurăm că atât 

comportamentul cât şi deciziile noastre se ridică la înălţimea 
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idealurilor şi valorilor declarate în Codul de conduită. 
În calitate de membri ai scolii, este important 

să citiţi, să înţelegeţi şi să vă conformaţi întru totul Codului 
de conduită.  

. 
Reputaţia SCOALI POSTLICEALE ,, INTELLECTUM,, GALATI.  

este în mâinile fiecăruia dintre noi. Vă 
mulţumesc anticipat pentru devotamentul susţinut faţă de 
valorile noastre comune şi pentru luarea de decizii etice fără 

de care nu ne-am putea asigura succesul . 
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Cuvânt din partea cadrelor didactice 
 

Cadrele didactice de la  
 SCOALA POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, GALATI  

consideră că cea mai bună 
educatie a elevilor nostri se poate face într-un mediu caracterizat prin 

colaborare si întrajutorare. 
Noi dorim să colaborăm cu elevii nostri si să-i sprijinim, fiind constienti 

de importanta 
acceptării si implementării Codului de conduită, deoarece acest lucru ne 

arată că atât părintii, cât si 
elevii sunt de acord cu climatul favorabil învătării, pe care noi dorim  

să-l realizăm la scoala noastră. 
De asemenea, suntem de acord ca în cazul în care părintii, elevii si 

cadrele didactice nu 
acceptă să lucreze în spiritul acestor norme, acestia să fie sfătuiti să-si 

continue dezvoltare educatională 
si profesională în alta institutie. 
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DESPRE  CODUL  DE  CONDUIT Ă 

 
Codul de conduită   ne serveşte drept ghid în relaţiile   de zi cu zi şi, în 

acelaşi timp, 
reflectă noţiunea noastră de comportament adecvat precum şi valorile 

scolii  noastre. Mesajul 
Codului este clar pentru noi toţi: modul în care obţinem succesul în 

activitatile noastre scolare,extrascolare este la fel de important 
ca şi succesul în sine. Codul de conduită al scolii se aplică tuturor celor 

care lucrează 
pentru scoala , inclusiv administratori, director ,doctori, farmacisti, 

asistenti,agenti economici,sanitari etc,  să se conformeze la rândul lor 
acestor condiţii, dat fiind 

faptul că acceptarea Codului este una dintre cerinţele pentru a avea 
relatii cu 

SCOALA POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, GALATI. 
Raporturile cu cei din jur trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă şi 

devotament. 

Este responsabilitatea noastră să ne tratăm cu respect şi demnitate. 

Ne străduim să avem relaţii profesionale bune. 

În cadrul scolii , ne mândrim cu puternicul devotament personal al celor 

care lucrează 
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aici şi cu realizările deosebite care rezultă din acest gen de devotament. 

Acest nivel de cooperare, însă, 

nu poate fi atins decât într-o atmosferă de încredere, de comunicare 

deschisă, sinceră şi de respect. 

Raporturile cu colegii, cu farmacistii ,doctorii,asistentii externi,sau cei 

ce ne ajuta la invatamantul clinic trebuie să se desfăşoare după modelul 

unui parteneriat, 

comportamentul individual fiind subordonat devotamentului faţă de o 

conduită etică şi de succesul 

SCOLII POSTLICEALE ,, INTELLECTUM,, GALATI 

Raporturile cu colegii de muncă trebuie să fie asemenea celor dintre 

membrii unei echipe 

învingătoare. Oameni care muncesc în armonie, concentrându-se asupra 

unui set de obiective 

comune constituie motorul care   va propulsea scoala noastră. Pentru ca 

această relaţie dinamică de 

echipă să funcţioneze, fiecare trebuie să-şi îndeplinească 

responsabilităţile şi să fie sigur că şi ceilalţi 

fac la fel. Aceasta implică acordarea sprijinului necesar celor din jur, la 

orice nivel, pentru a-şi putea 
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face treaba. Niciun individ   nu-şi poate plasa priorităţile proprii 

înaintea celor ale scolii. 

Relaţia cu colegii de muncă   trebuie să promoveze etica şi 

conformitatea şi să constituie 

un exemplu de decenţă, corectitudine şi integritate pentru munca în 

echipă. Ca şef al comisiei metodice sau consilier scolae ,etc, , sunteţi 

responsabil 

pentru definirea clară a standardelor de performanţă şi crearea unui 

mediu care promovează munca 

în echipă.  

Promovăm o comunicare deschisă şi sinceră. 

Încurajam gândirea creativă şi inovatoare. Luaţi iniţiativa de câte ori 

puteţi. Fiţi creativ în rezolvarea problemelor. Cooperarea 

şi creativitatea dvs. sunt esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor scloii 

Cea mai importantă resursă a scolii sunt oamenii. 

RELA ŢIA NOASTR ĂCU CEI DIN JUR 

 Succesul scolii noastre nu ar fi posibil fără eforturile oamenilor noştri 

talentaţi şi bine pregătiţi , daruiti meseriei lor  

SCOALA POSTLICEALA,, INTELLECTUM,, GALATI  
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are in vedere 

• Să menţinem un mediu de lucru deschis şi să atingem un nivel de 

excelenţă,   

• Să oferim pregătire, instruire şi posibilităţi de promovare care să 

permită dezvoltarea carierei  

• Să realizăm evaluări ale performanţelor care oferă reacţii sincere şi 

corecte. Să încurajăm 

schimbul de comentarii şi un dialog în ambele sensuri, precum şi 

studierea acestor evaluări de 

către cei de la nivele înalte de conducere. 

• Să evităm favoritismul sau impresia de favoritism la locul de muncă 

în conformitate cu politicile şi 

procedurile adoptate de societate. 

• Să respectăm confidenţialitatea indivizilor prin colectarea, 

procesarea, folosirea şi reţinerea 

informaţiilor personale ale angajaţilor , elevilor ,numai atâta timp cât 

este necesar şi în conformitate cu legile. 

• Să ne străduim să eliminăm orice posibile surse de pericol la locul de 

muncă şi să le oferim 
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Cadrelor didactice cat si elevilor un mediu de lucru sigur şi sănătos şi să 

ne străduim să ne conformăm tuturor 

legilor şi standardelor de siguranţă şi sănătate profesională aplicabile. 

• Să contribuim la menţinerea unui mediu de lucru sigur, sănătos şi 

productiv pentru toţi  , prin: 

– interzicerea deţinerii, consumului, vânzării sau distribuirii de droguri 

ilegale sau de 

instrumente speciale legate de droguri,   

– interzicerea desfăşurării activităţii în cadrul scolii sub influenţa 

alcoolului 

– interzicerea deţinerii sau folosirii armelor/armelor de foc ,muniţiei   

– notificarea imediată a conducerii în legătură cu orice caz de abuz de 

alcool sau deţinere de arme.  

AVEM   STANDARDE  INALTE PENTRU ABSOLVENTI 

NOASTRI.  

Scopul nostru este să avem absolventi bine pregatiti teoretic si practic 

,sa fie competitivi atat in sistemul sanitar intern cat si extern. 
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Astfel incat să ne asigurăm  angajatorii că pot avea încredere în 

absoliventii nostrii datorită bunei pregatiri teoretice si practice a 

elevilor. 

PUBLICITATEA NOASTRĂ REFLECTĂ REALITATEA. 

Publicitatea trebuie să 

fie creativă şi competitivă, dar, în acelaşi timp, cinstită şi să reflecte 

realitatea, să nu inducă în eroare 

şi să respecte legile în vigoare. Publicitatea trebuie să evite orice fel de 

stereotipuri . 
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OBLIGATIILE SCOLII. 
- să stabilească si să comunice politica educationala a scolii si 

regulamentele acesteia ; 
- să asigure conditii cat mai bune pentru dezvoltarea fizică si 

intelectuală conform posibilitătilor 
fiecărui copil ; 

- să asigure egalitatea sanselor privind accesul la educatie si învătătură; 
- scoala va face tot posibilul ca elevul să se simtă în sigurantă la scoală; 

- scoala va fi receptivă la sugestiilor părintiilor si elevilor ; 
- scoala va aplica planurile de învătământ în vigoare răspunzând 

nevoilor individuale ale elevilor ; 
- scoala va informa prompt părintii în legătură cu rezultatele la 

învătătură ale elevilor , 
comportamentul si frecventa acestora la scoala; 
- elevii vor fi sprijiniti în pregătirea examenelor ; 

- - elevii vor fi evaluati conform standardelor existente. 
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OBLIGATIILE PARINTILOR (TUTORE, SOT) 
 
 

- să se asigure dacă elevul frecventează cursurile cu regularitate, 
conform programului scolii ; 

- să participe la întâlnirile organizate de scoala în vederea reusitei si 
progresului elevului ; 

- să se asigure dacă elevul respectă regulamentele scolii , conduita în 
scoala si-n afara ei ; 

- să aducă la cunostintă scolii orice aspect care ar putea influenta 
progresul elevului ; 

- vor stimula si încuraja elevii pentru a avea rezultate bune la 
învătătură si purtare ; 

- vor sprijini scoala în dezvoltarea ei, în măsura posibilitătilor, achitând 
la timp taxa de scolarizare; 

- părintii (sot,tutore)pot face propuneri care să ducă la îmbunătătirea 
calitătii educatiei. 
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                   REGULI GENERALE PENTRU ELEVI 
(extrase , prelucrate ,din R.O.I.) 

 

1. Renumele tău şi al şcolii se află în mâinile tale. De aceea nu trebuie 

să uiţi ca TU eşti 
responsabil pentru acţiunile tale. Orice activitate a ta prin care 

renumele şcolii este discreditat 
este considerată o încălcare a regulamentului. 

2. Fiecare elev are dreptul de a învăţa fără sa fie întrerupt, deranjat. 

De aceea TU trebuie să fii 
punctual şi să nu întârzii la ore,asa cum nu vei intrzia la 

spilal,farmacie,etc. La abateri repetate se vor atenţiona părinţii.(tutorii) 

3. Este o lipsă de respect faţă de tine însuţi şi faţă de ceilalţi să fii 

murdar, neîngrijit, TU şi 
lucrurile tale. Ţinuta ta trebuie să fie decentă, impecabila pentru ca 

sanatate ce o slujesti inseamna curatenie.  

4. Respectul, amabilitatea şi politeţea pe care şcoala doreşte să ţi le 

arate, trebuie la 
rândul tău să le arăţi faţă de cei din jurul tău în şcoala, la viitorul tau 

loc de munca ,pe stradă şi-n toate locurile 
publice. De aceea TU nu trebuie să te obişnuieşti să înjuri, să foloseşti 

un limbaj urât sau să te 
comporţi indecent. Nerespectarea acestor reguli atrage după sine 

mustrarea în faţa clasei, a 
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Consiliului profesorilor şi mustrare scrisă. 

5. Dacă vrei ca munca ta să fie respectată TU trebuie să o respecţi pe a 

celorlalţi. TU nu trebuie săţi 
deranjezi colegii şi personalul şcolii prin zgomot cât timp te afli în 

şcoală. Aceleaşi sancţiuni 
ca la punctul 4. 

6. Mulţi oameni au muncit şi muncesc ca şcoala să ofere condiţiile de 

studiu pe care le vezi. Grija 
faţă de şcoală şi proprietatea ei este şi responsabilitatea ta. TU trebuie 

să arăţi respect faţă de 
toate bunurile şcolii. Sunt interzise actele de vandalism, distrugere, 

deteriorare cât de mică a 
bunurilor şcolii. Părinţii tăi vor plăti toate lucrările necesare 

reparaţiilor sau vor înlocui bunurile 
distruse. 

7. Nu trebuie să lucrezi în condiţii de dezordine şi murdărie. Mulţi ar 

dori să înveţe într-o şcoală ca 
a ta. Este în interesul tău să păstrezi şcoala curată. De aceea TU 

trebuie să arunci gunoaiele şi 
resturile numai la coşurile amplasate în şcoală. În acest caz sancţiunile 

prevăd: amendă, 
strângerea gunoaielor din curte, holuri, clase , mustrare scrisă pentru 

abateri repetate. 
8. TU trebuie să te dezvolţi sănătos şi armonios din punct de vedere 

fizic şi psihic. De aceea este 
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interzis fumatul, consumul de alcool şi droguri. Sancţiunile sunt: 
amendă, eliminarea pe 1 –3 

zile. 

9. Fiecare elev, inclusiv TU, are dreptul la o viaţă şcolară frumoasă, să 

nu fie bătut, jignit sau 
agresat în nici un fel în şcoală sau în afară. TU nu trebuie să-ţi faci 

singur dreptate. Orice 
manifestare a violenţei va fi pedepsită prin mustrare scrisă, iar la 

abateri repetate prin eliminare 
din şcoală. 

10. Deoarece dorim ca fiecare să se simtă protejat şi-n siguranţă la 

şcoală, interzicem orice fel de 
joc în clase, pe holuri sau scări, alergatul în incinta şcolii. Deplasarea în 

şcoală se va face în 
ordine şi linişte pe cat posibil pe partea dreaptă a scărilor şi 

coridoarelor. Sancţiunile în acest 
caz sunt: mustrare individuală, mustrare scrisă, iar la abateri repetate 

mustrări în faţa Consiliul 
profesorilor clasei. 

.11 . Cadrele didactice ,profesori,doctori,farmacisti,asistenti medicali 

etc sunt dornice să te sprijine şi sa te încurajeze în muncă , sperând să te 
vadă 

depunând tot efortul pentru a invata. Ei se pregătesc zilnic pentru ca 
întâlnirea cu tine să fie 

pentru toţi un prilej de satisfacţie şi împlinire. TU trebuie să încerci  
să-ţi dezvolţi un mod de 
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comportare matur astfel încât să faci progrese. TU nu trebuie să 
deranjezi în nici un fel lecţiile. 

Să ai la tine materialele necesare. Să nu mesteci gumă, sa nu mănânci 
sau sa bei apa,suc sau alte 

produse alimentare în timpul orelor. Sancţiunile în acest caz sunt: 
mustrare în faţa clasei , 

mustrare în faţa Consiliului clasei. 

12.  Deoarece fiecare elev este valoros ca individ, ca persoană, TU nu 

ai dreptul să inteprinzi nimic 
din ceea ce ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea celor din jur.( 

batai, jigniri ,utilizarea 
de petarde, lasere, etc...). TU trebuie să admiţi că încălcarea 
regulamentului în mod repetat va atrage după sine pedepse 

severe. Dorim să fii alături de noi în acceptarea şi respectarea acestuia, 
participând astfel la propria ta 

educaţie. Cu toţii vrem să te bucuri de timpul petrecut aici. 
Observaţiile asupra comportamentului tău vor fi aduse la cunoştinţă 

diriginţilor care vor 
propune sancţiunile. Vor fi înştiinţaţi părinţii şi consemnate si 

contabilizate pe computer. 
Clasele de elevi solicitând ajutorul cadrelor didactice pot dezvolta şi 

completa regulamentul 
realizând pe baza acestor reguli generale propriul cod de conduită. 
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NU se da o recompensa pentru o bună conduită pentru ca TU 

Esti MAJOR si CONSTIIENT ca  viitoarea ta meserie nu iti  va da 
decat  RECAMPENSE –morale si nu astepti recompense materiale de 

nici un fel. 
 

 ,,Stim ca vom muri, sa gasim aici un argument pentru 
a iubi si mai mult viata ,, -OCTAVIAN  PALER 
-viitoarea  noastra  meserie, este cel mai bun argument 
pentru a iubi viata , incercand sa-i ajutam pe cei in 
suferinta. 
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SANCŢIUNI 
 
. 

Consideram inutila enumerarea lor deoarece in  

SCOALA POSTLICEALA ,, INTELLECTUM,, nu sunt necesare 

sanctiuni  ,avem convingerea ca ne pregatim pentru a ajuta si a salva 

vietii si a fi model in viata . 


