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Centrul de Coordonare Educativă pentru Românii
din

Europa Occidentală şi Meridională

http://www.educatie-catehetica.ro/
 
Proiectul “Şcoala parohială” 

REGULAMENT   INTERN

Obiectivul major al şcolii este acela de a oferi fiecǎrui copil posibilitatea de a cunoaşte valorile 
spirituale şi culturale ale poporului român.

Regulamentul intern este obligatoriu pentru fiecare copil înscris la „Şcoala parohială”

Familiile sunt invitate sǎ-l citeascǎ, se angajeazǎ sǎ îl respecte şi sǎ semneze la începutul anului 
formularul care atestǎ cǎ au luat cunoştinţǎ de acesta.
Orice  încǎlcare  a  acestui  regulament  poate  fi  sancţionatǎ  iar  sancţiunea  poate  merge  pânǎ  la 
excluderea temporarǎ a copilului.

1. ADMITERE  ŞI  ÎNSCRIERE :

Directorul sau directoarea şcolii procedeazǎ la admiterea unui copil în funcţie de numǎrul locurilor 
disponibile.  Numărul  copiilor  înscrişi  nu  poate  depăşi  numărul  persoanelor  admise  în  spaţiul 
destinat activităţilor şcolii, stabilit de către autorităţile Protecţiei Civile din ţara în care funcţionaeză 
şcoala.

Fişele cu informaţii despre copil trebuie completate cu grijǎ. Ele trebuie sǎ conţinǎ numerele de 
telefon de acasǎ şi de la servici ale tatǎlui, mamei şi ale tuturor persoanelor care sunt autorizate sǎ ia 
copilul de la şcoală. Ele trebuie sǎ permitǎ educatorilor ca, în caz de urgenţǎ, sǎ contacteze în orice 
moment pe pǎrinţi sau pe o altǎ persoanǎ responsabilǎ desemnatǎ de aceştia.

2. FRECVENŢA

Şcoala nu este obligatorie însǎ înscrierea la şcoală presupune cǎ familia se angajeazǎ la o frecvenţǎ 
regulatǎ. Absenţele de scurtǎ duratǎ dar care se repetǎ frecvent aduc prejudicii copilului. În cazul 
unei frecvenţe neregulate, directorul sau directoarea pot decide radierea copilului de la şcoală, în 
urma consultǎrii echipei de educatori. Când un copil lipseşte de la şcoală, pǎrinţii au îndatorirea sǎ 
semnaleze motivul acestei absenţe. Absenţele lungi trebuie explicate în scris. 

În cazul unei boli contagioase, la sfǎrşitul perioadei de absenţǎ e necesarǎ prezentarea unui certificat 
care sǎ ateste cǎ nu mai existǎ riscul de contaminare. În interesul tuturor, va rugǎm sǎ semnalaţi la 
şcoală orice boalǎ contagioasǎ; şcoala va informa celelalte familii prin afişarea acestei informaţii. 
Orice copil care e bolnav sau are febrǎ va fi înapoiat familiei. 

Şcoala  nu  este  abilitatǎ  sǎ  administreze  medicamente  (nici  chiar  homeopatice).  Informarea 
directorului sau directoarei cu privire la orice problemǎ de sǎnǎtate este în interesul copilului. În 
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cazul copiilor cu alergii grave care necesitǎ o intervenţie rapidǎ e obligatorie stabilirea unui protocol 
de primire (valabil un an) împreunǎ cu medicul şcolii.

3. PROGRAMUL 

Şcoala este deschisǎ în fiecare sfârşit de săptămână. Fiecare şcoală stabileşte orarul de funcţionare 
luând în considerare condiţiile localului în care se organizează cursurile şi posibilităţile familiilor 
ale căror copii se înscriu la şcoala parohială.
Întârzierile  constituie  o  perturbare  a  organizǎrii  şcolii,  o  incorectitudine  faţǎ  de  ceilalţi  şi  de 
asemenea o perturbare a copilului. Întâzierile nu pot fi scuzate decât în mod excepţional.

Educatorul de serviciu noteazǎ într-un caiet ora de sosire şi de plecare a copilului.

4.  CANTINA  

Parohiile care poseda un spatiu adecvat pot organiza o cantină pentru elevii şcolii.
Pentru acest serviciu, o poliţǎ de asigurare este obligatorie.
Cantina trebuie sa respecte normele de igienă stabilte de autorităţile sanitare ale ţării de rezidenţă.
Cantina poate funcţiona numai cu produse preparate şi furnizate de către o firmă specializată în 
restaurarea elevilor. Firma furnizoare se alege prin licitaţie publică.  

Alimentaţia unui copil de vârstǎ şcolarǎ este esenţialǎ pentru creşterea, dezvoltarea psihomotorie şi 
a capacitǎţilor sale de cunoaştere. Alimentaţia trebuie sǎ fie echilibratǎ, variatǎ şi repartizatǎ astfel 
pe parcursul zilei: 20% la micul dejun, 40% la masa de prânz, 10% la ora 16 şi 30% la cinǎ.

Cantina rǎspunde unei duble exigenţe: menţinerea unei calitǎţi nutriţionale a meselor şi o mai bunǎ 
informare a pǎrinţilor, în special în legǎturǎ cu problemele legate de siguranţa alimentarǎ.

Serviciul este asigurat de o firmă specializată, aleasă prin licitaţie publică.

Gustarea sau gustǎrile trebuie sǎ acopere aporturile insuficiente (absenţa micului dejun de acasa, 
spre exemplu) şi nu sǎ sporeascǎ ingestia caloricǎ peste limitele nutriţionale recomandate.
Gustarea de dimineaţǎ trebuie sǎ fie luatǎ cu cel putin douǎ ore înainte de masa de prânz şi sǎ 
conţinǎ cel puţin o porţie de brânzǎ sau un alt produs lactat. 
Dacǎ existǎ o gustare de dupǎ-amiazǎ, aceasta conţine o bǎuturǎ, un produs din cereale, un fruct.
Circulara  n°  2003-210  din  01/12/2003  precizeazǎ  orientǎrile  politicii  în  materie  de  sǎnǎtate  a 
elevilor.  Una din axele acestui program este prevenirea problemelor de supraponderalitate  şi de 
obezitate.

5. CENTRU  DE  ACTIVITĂŢI  LIBERE

Un centru de activitǎţi libere funcţioneazǎ în incinta şcolii în timpul vacanţelor şcolare scurte şi a 
vacanaţei  de vară,  şapte  zile  pe săptămână.  Prezenţa  unei  persoane din echipa pedagogică este 
obligatorie.
Informaţii şi înscrieri la faţa locului.

6. PRIMIREA  ŞI  PREDAREA  COPIILOR

Pǎrinţii  încredinţeazǎ  copilul  educatorului  de  serviciu.  Pǎrinţii  trebuie  sǎ  vinǎ  sǎ  ia  copilul  la 
sfârşitul fiecǎrei perioade de cursuri.
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Tutorii  legali  pot  completa  o  autorizaţie  parentalǎ  prin care desemneazǎ  nominal  alte  persoane 
cǎrora le deleagǎ responsabilitatea de a lua copilul de la şcoală.
Aceste persoane trebuie sǎ poatǎ face dovada identitǎţii  lor la cerere şi/ sau sǎ fi fost prezentaţi 
directorului şcolii şi echipei pedagogice.
Nu se recomandǎ delegarea acestei sarcini copiilor sub vârsta de 12 ani.
Intrarea în incinta şcolii este interzisǎ tuturor persoanelor strǎine. (În special, prietenii care însoţesc 
adolescenţii autorizaţi de cǎtre familii sǎ vinǎ dupǎ copii nu au dreptul sǎ intre în incinta şcolii.)
Din  momentul  în  care  copiii  sunt  predaţi  persoanelor  abilitate,  aceştia  nu  se  mai  aflǎ  sub 
responsabilitatea şcolii chiar dacǎ se gǎsesc încǎ în incinta acestiea.

7. EXCLUDEREA  TEMPORARĂ

Excluderea temporarǎ a unui copil, pentru o perioadǎ de maxim două săptămâni, poate fi pronunţatǎ 
de cǎtre directorul şcolii în urma consultării echipei pedagogice, ca urmare a neglijenţei repetate sau 
a  relei  credinţe vǎdite de pǎrinţi  în legǎturǎ  cu asiduitarea copilului  şi  cu respectarea  normelor 
igienice şi de bună conduită.
În caz de nevoie se va deschide un „caiet” al întârzierilor.

8. ASIGURAREA  OBLIGATORIE

Familiile pot alege organismul la care decid sǎ se asigure însǎ sunt invitate sǎ se asigure cǎ sunt 
bine acoperite în materie de responsabilitate civilǎ şi de accident individual.
La  începutul  anului,  şcoala  poate  să  propună  mai  multe  asigurǎri  scolare.  Asigurarea  este 
obligatorie pentru toate activitǎţile facultative.
Un certificat de asigurare pentru anul în curs trebuie depus la şcoală în cel mai scurt timp.

Asigurǎrile şcolare

Asigurarea şcolarǎ a devenit, în realitatea de zi cu zi, indispensabilǎ.
Din punct de vedere juridic aceasta nu este cerutǎ pentru activitǎţile obligatorii însǎ ar fi iraţional sǎ 
credem cǎ  un  copil  poate  fi  în  siguranţǎ  nefiind  asigurat.  Diversificarea  activitǎţilor  şcolare  şi 
paraşcolare nu mai permit o distincţie clarǎ între activitǎţile obligatorii şi cele facultative.

Organizatorii de activitǎţi facultative sau paraşcolare sunt îndreptǎţiţi  sǎ cearǎ asiguarea copiilor 
pentru riscurile legate de aceste activitǎţi.

În plus, e utilǎ asigurarea copilului pentru traseele şi activitǎţile extra-şcolare (sportive, etc.).

Verificaţi cu atenţie dacǎ asigurarea dv. şcolarǎ acoperǎ daunele cauzate de copilul dv. dar şi cele 
suferite de el. În acest sens, va puteţi adresa ori societǎţii dv. de asigurare, ori asociaţiilor de pǎrinţi.

Dacǎ aveţi o poliţǎ de asigurare „multirisc familial” verificaţi cu atenţie împreunǎ cu societatea de 
asigurǎri gradul de acoperire a riscurilor. Puteţi solicita acesteia un înscris cu precizǎrile necesare.
Difuzarea  documentelor  de  asigurare  de  cǎtre  asociaţiile  de  pǎrinţi  în  cadrul  instituţiilor  este 
reglementatǎ prin lege. Fiecare stat stabileşte condiţiile de difuzare cǎtre pǎrinţi prin intermediul 
elevilor, a documentelor asociaţiilor de pǎrinţi legate de asigurarea şcolarǎ.
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9. VIZITA  MEDICALA /  IGIENA

Vizitǎ medicalǎ este obligatorie la medicul şcolar în prezenţa pǎrinţilor. 

Este obligatorie prezentarea unui document care sǎ ateste cǎ vaccinurile obligatorii pentru copil au 
fost efectuate:  antidifteric,  antitetanos,  antipoliomielitic,  BCG sau un document care sǎ ateste o 
contraindicaţie pentru acestea.

La şcoalǎ nu este nici medic, nici infirmierǎ. Copiii trebuie aduşi la şcoalǎ perfect curaţi. Unghiile 
trebuie tǎiate regulat şi curǎţate. Este de dorit pentru copiii sǎ aibǎ la ei batiste de hârtie. Pǎrinţii 
sunt invitaţi sǎ verifice în mod regulat pǎrul copilului şi sǎ se semanaleze prezenţa pǎduchilor sau a 
lindinilor pentru ca acestǎ informaţie sǎ poatǎ fi comunicatǎ celorlalţi pǎrinţi. 

În fiecare ţară, existǎ un protocol naţional cu privire la organizarea îngrijirilor şi a primului ajutor în 
instituţiile de învǎţǎmânt. Regulile precise de comportare în caz de urgenţǎ trebuie sǎ fie afişate. De 
asemenea, trebuie sǎ existe un post de telefon care sǎ permitǎ contactarea serviciilor de urgenţǎ şi 
care sǎ fie accesibil în permanenţǎ.

În  cazul  în  care  existǎ  copii  cu  boli  cronice  sau  cu  handicap,  care  beneficiazǎ  de  un  proiect 
individual de primire (P.A.I.) sau de o convenţie de integrare, medicamentele prescrise trebuie sǎ se 
afle  la  dispoziţia  persoanei  adulte  responsabile,  iar  toate  materialele  necesare  trebuie  sǎ  fie 
disponibile  la  infirmeria  şcolii.  Medicamentele  înscrise  pe  protocolul  de  urgenţǎ  trebuie  sǎ  se 
gǎseascǎ la infirmerie şi în trusa de urgenţǎ a copilului.
În toate situaţiile grave se va anunţa familia precum şi directorul şcolii.

Aveţi obligaţia de a informa administraţia şcolii din prima zi de absenţǎ şi de a semnala dacǎ e 
vorba de o boalǎ contagioasǎ. 

La întoarcerea copilului la şcoală, acesta trebuie sǎ prezinte o justificare scrisǎ din partea pǎrinţilor 
care  sǎ  indice  motivul  absenţei.  În  cazul  unei  boli  contagioase  poate  fi  solicitat  un  certificat 
medical.

10. RELAŢIA  PĂRINŢI – EDUCATORI

Tuturor famillilor le sunt transmise în mod regulat informaţii cu privire la ccea ce se petrece în 
cadrul şcolii. Panourile de afişaj de la intrare trebuie consultate în mod regulat. Directorul primeşte 
vizite cu programare.
Familiile pot comunica pe scurt cu pedagogul copilului lor la ieşirea de la şcoală. Pentru o discuţie 
mai  lungǎ  fixaţi  o  întalnire  (seara  sau  înainte  de  începerea  programului).  Şcoala  organizeazǎ 
întâlniri şi in dimineţile deschise publicului. Personalului şcolii îi este interzis orice comportament, 
gest sau cuvânt care ar traduce o atitudine de indiferenţǎ sau dispreţ la adresa unui copil sau a 
familiei  acestuia.  De asemenea,  copiii  precum şi  familiile  trebuie  sǎ  ştie  cǎ  nu au   dreptul  sǎ 
foloseascǎ cuvinte, gesturi sau sǎ aibǎ comportamente care ar putea aduce atingere persoanelor ce 
lucreazǎ în cadrul şcolii. Aceslaşi respect se cuvine celorlalţi copii precum şi familiilor acestora. 
Din acest motiv, familiile nu sunt autorizate sǎ regleze singure conflictele apǎrute între copii la 
şcoală.
Şcoala organizeazǎ o datǎ pe lunǎ un atelier Pǎrinte-Copil, pe parcursul cǎruia pǎrinţii sunt invitaţi 
sǎ participe împreunǎ cu copiii la activitǎţile comune organizate de echipa educativǎ. Pǎrinţii sunt 
informaţi în permanenţǎ de schimbǎrile care intervin, prin intermediul afişelor, în sala de aşteptare 



5

şi prin intermediul echipei educative.
Şedinţele  oferǎ  posibilitatea  pǎrinţilor  de  a  se  exprima  şi  de  a  veni  cu  idei  noi  pentru  buna 
funcţionare a şcolii.

11. REPREZENTANŢII  PĂRINŢILOR

Pǎrinţii  copiilor  participǎ  la  fiecare  început  de  an  la  alegerea  reprezentanţilor  lor  în  cadrul 
Consiliului şcolii, care se întruneşte o datǎ pe trimestru. Pǎrinţii aleşi sunt reprezentanţii dv. Sunteţi 
invitaţi sǎ îi consultaţi: aceştia constituie o legǎturǎ suplimentarǎ între familli şi şcoală.

12. ATRIBUŢIILE  DIRECTORULUI

Directorul  (directoarea)  este  responsabilul  pedagogic,  administrativ  şi  tehnic,  absolvent  al  unei 
facultǎţi  de  teologie  ortodoxă  (secţiile:  pastorală,  teologie  litere,  teologie  asistenţă  socială). 
Directorul asigurǎ organizrea şi gestionarea şcolii.
Directorul  aplicǎ  dispoziţiile  regulamentului  intern  şi  este  garantul  calitǎţii  muncii  pe  care  o 
desfǎşoarǎ echipa sa cu copiii; coordoneazǎ ansamblul acţiunilor.
Reprezintǎ şcoala şi ia orice decizie cu privire la buna funcţionare a acesteia,cu acordul pǎrinţilor şi 
al echipei sale. 
Poate fi asistat de un adjunct.

13. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Copiii trebuie sǎ se abţinǎ de la orice gest sau acţiune care ar putea leza integritatea proprie sau a 
camarazilor.

Copiii sunt obligaţi sǎ respecte toate prevederile de siguranţǎ hotǎrâte de pedagogi sau de personalul 
de  supraveghere.  În  cazul  în  care  comportamentul  unui  copil  perturbǎ  în  mod  grav  şi  durabil 
funcţionarea clasei şi traduce o inadaptare vǎditǎ la mediul şcolar, cazul sǎu va fi supus analizei de 
cǎtre echipa educativǎ. 

Directorul  poate  lua  o  decizie  de  retragere  provizorie  a  copilului,  în  urma  unei  consultǎri  cu 
pǎrinăii. 

O datǎ pe trimestru sunt efectuate exerciţii de evacuare în caz de incendiu. Comisia pentru siguranţǎ 
verificǎ respectarea normelor în materie de incendiu în cadrul şcolii.

Familiilor nu le este permis sǎ lase umbrele, biciclete sau bagaje la şcoală pe timpul zilei. 
În momentul intrǎrii şi al ieşirii copiilor, vǎ rugǎm sǎ lǎsaţi liberǎ trecrea. 
Grupurile de copii au întotdeauna prioritate. 
Nu desfaceţi rândurile. 
Nu jenaţi deplasǎrile copiilor, în special pe scǎri.

Sunt INTERZISE:
-obiectele  şi  jucǎrille  din  afara  şcolii  (de  exemplu:  coardǎ,  bile,  maşinuţe,  monede,  brichetǎ, 
umbrelǎ...)
-medicamentele
- dulciurile (în special guma de mestecat şi bomboanele pe bǎţ)
-  bijuteriile  (risc  de  rǎnire  sau  de  pierdere),  nu  sunt  permise  broşele,  acele  de  gǎmǎlie  sau de 
siguranţǎ.
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14. RECOMANDĂRI

Hainele:
Pe toate hainele care se pot pierde trebuie marcat numele copilului: palton, vestǎ, cǎciulǎ.
Îmbrǎcaţi-i pe copii cu haine care ‚rezistǎ’ la murdǎrie şi care se pot întreţine uşor. 
Evitaţi salopetele şi bretelele. 
Fularele şi eşarfele sunt interzise, preferaţi caciulile de tip ‚cagulǎ’. 
Aduceţi înapoi hainele luate din greşealǎ. Dacǎ copilul dv. a fost schimbat, aduceţi înapoi hainele 
împrumutate de şcoalǎ curate şi cât mai repede. 
Restituiţi prin intermediul copilului obiectele  ce aparţin şcolii pe care acesta le-a luat acasǎ din 
greşealǎ. (jocuri, bucǎţi de puzzle...)

15. TARIFELE

Şcoala parohială este gratuită.
Pentru familiile care doresc să contribuie la susţinerea financiară a şcolii parohiale, este propusă o 
participare ce cel putin 5 € / lună.
Pentru  fiecare  participare  financiară,  şcoala va elibera  o  chitantă  tip  pentru  reducerea  fiscală  a 
impozitului pe venit în limitele stabilte de legislaţia ţării de rezidenţă.

16. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Copiii pot fi primiţi începând cu vârsta de 5 ani, în limita locurilor disponibile.
În mod excepţional, copiii care împlinesc 5 ani între data de început a anului şcolar şi sfârşitul 
anului civil pot fi acceptaţi la grǎdiniţǎ în aceleaşi condiţii, începând cu data aniversarǎ a naşterii.
Copiii rǎmân în grupa de vârstă specifică pânǎ la sfârşitului anului şcolar din anul civil în cursul 
cǎruia împlinesc vârsta maximă din grupa de vârstă.

Grupele de copii vor fi organizate în funcţie de numărul şi vârsta copiilor înscrişi : 5-7 ani; 8-10 ani; 
11-13 ani; 14-15 ani; 16-18 ani.

Înscrierea trebuie fǎcutǎ cel mai târziu în luna iunie de dinaintea începutului anului şcolar. 
Pentru familiile care sunt nou venite în parohie sau pentru cele care au aflat cu întârziere despre 
existenţă şcolii parohiale, înscrierile se pot face în orice moment, în limita locurilor disponibile. 
Existǎ şi localitǎţi unde înscrierea se face mai devreme. Informaţi-vǎ cu privire la aceasta.

Ce trebuie fǎcut în caz de schimbare de domiciliu?

Anunţaţi direcţiunea şcolii. Aceasta vǎ va înmâna un certificat de radiere.
Apoi adresaţi-vǎ parohiei ortodoxe române din noua localitate de domiciliu cu:

- livretul de familie, buletinul de identitate sau certificatul de naştere
- un justificativ de domiciliu
- un document care sǎ ateste cǎ vaccinurile obligatorii pentru copil au fost efectuate.

Înscrierea copilului dv. de cǎtre director se va face pe baza:
- livretului de familie, a buletinului de identitate sau a certificatului de naştere
- unui document care sǎ ateste cǎ vaccinurile obligatorii pentru copil au fost efectuate

SFÄRSIT Regulament


