Capitolul 1. Statutul părinţilor
1.1.Drepturile părinților
Art. 107. (1) Drepturile părinților sunt prevăzute la art. 238-242 din ROFUIP.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unității de învățământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu
directorul unității de învățământ;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/profesorul diriginte.
(3) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitatea de învățământ, pentru alte
situații decât cele prevăzute la alin. (2).
1.2. Obligațiile părinților
Art. 108. (1) Părinţii sunt obligaţi să cunoască Regulamentul de Organizare și
Funcționare a școlii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Instituțiilor din
Învăţământ Preuniversitar.
(2) La intrarea în incinta şcolii informează agentul de pază/cadrul didactic de
serviciu/elevul de serviciu asupra motivului vizitei şi numele persoanei căutate.
(3) Părintele va aştepta în holul de la intrare venirea persoanei căutate. Personalul
didactic intră în contact cu persoanele străine numai pe timpul pauzei .
(4) Persoana solicitată va fi anunţată de către cadrul didactic de serviciu sau de
elevul de serviciu să ia legătura cu părintele respectiv doar în timpul pauzelor.
(5) Părinţii solicitaţi de şcoală în afara programului şcolii – sâmbăta şi duminica,
vacanţe – au acces în şcoală în baza unui bilet eliberat de conducerea şcolii pe care
îl vor prezenta personalului de serviciu.
(6) În cazul întâlnirilor colective sau individuale cu profesorul diriginte sau
învăţătorul clasei, intrarea în şcoală se va realiza la ora anunţată şi împreună cu
acesta.

(7) Părinții au dreptul și obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în
vederea realizării obiectivelor educaționale;
(8) Părinții au obligaţia ca, cel puţin o data pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/
dirigintele pentru a cunoaște evoluţia copilului lor. Prezența părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/învățătorului/
profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.
(9) Părinții sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa școlară a elevului în
învăţământul obligatoriu. În caz contrar pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între
100 lei și 1000 lei, ori sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității.
(10) Părinţii au obligaţia de a asigura elevului uniforma stabilită de unitatea de
învățământ, prin firma care colaborează cu şcoala sau pe cont propriu respectând
modelul şi culoarea pentru fiecare ciclu de învăţământ.
(11) Părinţii care nu vor asigura prezenţa la cursuri a elevului vor răspunde în faţa
organelor de poliţie abilitate sau a Protecţiei copilului din cadrul Primăriei.
(12) Părinţii vor aduce la cunoştinţă direcţiunii şcolii orice problemă sau
nemulţumire pe care o au legată de procesul de învăţământ, vor folosi un limbaj
civilizat, fără înjurii sau gesturi violente la adresa altor elevi sau cadre didactice.
Dacă nu vor respecta regulamentul vor fi amendaţi de către organele de Poliţie.
(13) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru
distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.
(14) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar
are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la
terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau
susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o
altă persoană.

