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EXTRAS REGULAMENT INTERN 2019-2020 

 

CAPITOLUL XII-PARTENERI EDUCAŢIONALĂ-  

PĂRINŢII, TUTORII SAU SUSŢINĂTORII LEGALI AI COPILULUI 

 

SECŢIUNEA I- DREPTURILE PĂRINŢILOR 

Art. 198. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai antepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt parteneri 

educaționali principali ai unităților de învățământ. 

Art. 199: Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informațiile legate de 

sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor. 

Art. 200: Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul 

de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie—școală. 

Art. 201: Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil. 

Art. 202: Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informații referitoare numai la situația propriului copil. 

Art. 203: Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 

învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă: 

1. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul 

adjunct al unității de învățământ; 

2. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

3. depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

4. participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte; 

5. participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

Art. 204: Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în unitățile de învățământ. 

Art. 205: Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare. 

Art. 206: Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul unității de  

învățământ implicat, educatoarea/ învățătorul/ institutorul profesorul pentru învățământul preșcolar/ 

primar/ profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a 

solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților.  

Art. 207: În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

părintele/tutorele/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o 

cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

Art. 208: În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar 

pentru a media și rezolva starea conflictuală. 

 

SECŢIUNEA II- ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR 

Art. 209:  Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, 

până la finalizarea studiilor.  

Art. 210: În cazul în care părintele solicită învoirea elevului, aceasta se se acordă doar dacă este anunțată 

cu cel puțin o zi înainte și numai dacă cadrul didactic este de acord. 
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Art. 211: Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, va fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 

lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

Art. 212: Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la art 211, se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administrație al unității de învățământ. 

Art. 213: Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în 

vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării 

stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ. 

Art. 214: Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura 

cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

Art. 215:  Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 

Art. 216: Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl 

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în 

care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o 

altă persoană. 

Art. 217:  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial are 

obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de 

învățământ din străinătate. 

Art. 218: Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ. 

Art. 219: Respectarea prevederilor prezentului regulament intern și a regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 

copiilor/elevilor. 

Art. 220 Părintele nu va intra în şcoală sau în curtea şcolii pentru a agresa un alt elev. În caz contrar va fi 

denunţat către organele de poliţie ale comunei Crizbav, pentru a lua măsurile necesare. 

Art. 221 Părinţii, rudele acestora, persoanele străine, nu vor intra în curtea şcolii pe poartă sau sărind 

gardul pentru a desfăşura activităţi sportive sau de altă natură, în zilele în care şcoala este închisă. Există 

supraveghere video 24 de ore, iar cazurile semnalate vor fi anunţate organelor de poliţie. 

 

Notă: În cazul în care elevul nu se supune regulamentului intern, încălcând îndatoririle şi 

obligaţiile elevului, corpul profesoral NU este răspunzător de atitudinile şi comportamentul 

neadecvat al elevilor. Se vor face demersuri către instituţiile abilitate: Poliţie, DGASPC pentru a 

aplica legislaţia în vigoare. 

Pentru a monitoriza atent comportamentul elevilor și pentru a asigura securitatea acestora 

și a cadrelor didactice pe toată perioada desfășurarii activităților, școala va dispune instalarea de 

camere de supraveghere video, în fiecare sală de clasă, cu acordul majorității 

profesorilor/părinților, ( jumătate + 1), dintre aceștia. Acestea vor fi utilizate doar pentru preveni 

cazurile de violență între elevi -elevi, elevi- profesori.  

   
 
Director,  

Prof.Simona-Amalia Mesaroşiu 


