
 

 

În școală  
Merg încet în școală, in clasa si 
pe hol. Este interzisă alergarea.  
Nu am voie să împing sau să 
împing.  
Vorbesc la un volum normal.  
În timpul lecțiilor, vorbesc foarte 
încet pentru a nu deranja 
învățarea celorlalți copii.  
Port papuci de casa în clasă. Îmi 
pun hainele de stradă pe cuier. 
Eu port șapca numai la locul de 
joacă.  
Nu am voie să îmi folosesc 
telefonul mobil în incinta școlii. 
Când intru în incinta școlii, îl 
închid și îl las în geantă.   

 

În sala de sport  
Voi intra în sala de sport numai 
dacă un adult mi-a dat 
permisiunea.  
 
Îmi schimb hainele repede și în 
liniște.  
 
În sala de sport port adidași și 
haine sport. 
Eu nu port bijuterii.  
 
Pot folosi echipamentul sportiv 
doar dacă profesorul îmi permite 
acest lucru.  
 
Am grijă de ceilalți copii și joc 
corect, ca să evit accidentele.  

  

 

În curtea școlii  
Toți copiii ar trebui să se poată 
relaxa în curtea școlii. 
 
La începutul pauzei, mă duc în 
curtea școlii cât mai repede 
posibil.  
Mă comport în așa fel încât să nu 
deranjez și să nu rănesc alți copii.  
Vreau ca plantele să rămână 
frumoase. Mă asigur că nu sunt 
deteriorate.  
Este interzis să arunci cu pietre și 
bulgări de zăpadă.  
Eu joc fotbal și baschet doar pe 
terenul de fotbal și pe cel de 
baschet.  
La sfârșitul pauzei, am pus 
echipamentul de joacă la loc.  
 
Apoi mă întorc în camera mea cât 
de repede pot.   

 

La toaletă  
Când mă duc la toaletă, mă așez. 
Mă asigur că totul rămâne curat.  
Folosesc hârtie igienică și mă 
asigur că hârtia igienică ajunge în 
toaletă.  
Când am terminat, trag apa. S-ar 
putea să trebuiască să curăț 
toaleta cu peria de toaletă.  
După aceea mă spăl bine pe 
mâini cu săpun și le usuc.  
Am nevoie doar de un prosop de 
hârtie.  
Arunc prosopul de hârtie folosit 
în coșul de gunoi.  
Las toaleta așa cum aș vrea să o 
găsesc eu însumi.  
Toaletele nu sunt pentru joacă și 
discuții.   

 

În cantina 
Urmez regulile de bună dispoziție 
în sala de mese, deoarece o masă 
liniștită este foarte importantă.  
Nu port șapcă sau sacou în sala 
de mese. Îmi atârn geaca 
deasupra scaunului.  
Mă așez în liniște și cu 
considerație la rând.  
Mănânc corect și sunt atent la 
ceea ce mănânc și beau.  
Rămân așezat până când toți cei 
de la masa mea au terminat de 
mâncat. Ne strângem masa 
împreună.  
Arunc resturile în containerele 
puse la dispoziție. Am stivuit 
farfuriile, bolurile și ceștile pe 
raft. Am pus tacâmurile în găleata 
cu apă.  
Serviciul de masă șterge masa.   

 

Impreună contribuim pentru ca toată lumea să se simtă bine la școală.  
 

  

La școala noastră, dorim ca TOȚI să se simtă bine! De aceea trebuie să ne tratăm reciproc în mod corect și politicos.  
Noi respectăm regulile.  

 Mă pregătesc pentru lecție inainte de ora si in pausă. Am pus la locul meu toate materialele de care am nevoie.  

 Tratez cu grijă materialele, cărțile și caietele de exerciții. După ore, le pun la locul lor, cu grijă și curățenie. 

 Eu respect regulile pentru munca gratuită.  

 Împreună cu ceilalți copii sint responsabil de curățenia meselor și a locurilor de muncă. 

 Lectiile sint incepute si terminate de profesor , la timp exact. 

 Iau la școală numai lucrurile și hainele necesare pentru lecții. 

 Sunt responsabil pentru lucrurile mele.  

 Accept toate indicațiile adulților.  

 

 

Regulile casei 

 


