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TITLUL VIII - PARTENERII EDUCAŢIONALI - PĂRINŢII 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.121 

(1) Părinţii/ tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale. 

(2) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia, ca cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

educatorul/învățătorul/dirigintele, pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(3) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia, conform legii, de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în cadrul 

învăţământului obligatoriu; în caz contrar, pot fi amendați cu sume cuprinse între 100-1000 RON sau 

obligați să presteze muncă în folosul comunității cf. art. 162 din ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 

5447/2020. 

(4) Odată cu înscrierea copilului la Liceul Teoretic „Filadelfia”, părinţii recunosc, implicit, că agreează 

valorile educaţionale specifice instituţiei şi că respectă procedurile interne ale organizaţiei. 

CAPITOLUL I –  DREPTURILE PĂRINŢILOR 

Art.122 

(1) Părintele/tutorele legal instituit al copilului/elevului are drepturile legale și pe cele prevăzute în 

ROFUIP 5447/2020, titlul IX, cap.1. 

(2) Părintele/ tutorele legal instituit al elevului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia 

propriului copil. 

(3) Părinţii au dreptul să participe la activităţile organizate de LTF cu diferite prilejuri, de exemplu, 

Zilele porţilor deschise, Zilele şcolii, serbări şi alte activități educative. 

(4) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă 

cu procedura de acces, doar dacă: 

a) a fost solicitat sau programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de 

învăţământ preuniversitar; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/ alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar; 

d) participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar. 

(5) Părinţii/ tutorii legali instituiţi au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, 

conform legislaţiei în vigoare. 

(6) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut și regulament. 

CAPITOLUL II – ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR 

Art. 123 

(1) Potrivit prevederilor legale părintele/ tutorele legal instituit are obligaţiile prevăzute de ROFUIP 

5447/2020, titlul IX, capitolul II. 

(2) Părinţii/ tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu Liceul Teoretic „Filadelfia” în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale şi asigurării succesului şcolar şi de atitudine al copiilor, inclusiv în 

activitatea de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

(3) Părinţii/ tutorii legali au datoria să asigure participarea copiilor la activităţile didactice organizate de 

către unitatea de învăţământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu 

fizic sigur, prietenos şi protectiv pentru copil, în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui 

comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi 

responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare. 
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(4) Părinţii/ tutorii legali au datoria să sprijine preşcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea şi 

transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite; 

(5) Părinţii/ tutorii legali au datoria să transmită profesorului diriginte/profesorului pentru învăţământ 

primar/învăţătoarei/profesorului pentru învăţământul preşcolar/educatoarei feedback-ul referitor la 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. 

(6) Părinţii/ tutorii legali au dreptul şi obligaţia să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să nu-i 

trimită în colectivitate dacă prezintă chiar și cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

 

(7) Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele 

situaţii: 

a) preșcolarul / elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

b) preșcolarul / elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

c) preșcolarul / elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină. 

(8) Părinții/ tutorii legali răspund material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de 

propriul copil. 

(9) Este interzis părinții/ tutorii legali să agreseze fizic, psihic, verbal personalul didactic și nedidactic al 

Liceului Teoretic „Filadelfia”. 

(10) Părinţii trebuie să îşi ia copiii la timp, de la şcoală; La terminarea programului zilnic, părinţii  îşi 

aşteaptă copiii în curtea şcolii. 

(11) Părinții care sunt nevoiţi să îşi ia copilul de la şcoală în timpul programului, pentru rezolvarea unor 

probleme importante, trebuie să anunţe serviciul secretariat şi să aibă în vedere că elevii trebuie să fie 

luaţi în pauze şi nu în timpul orei. 

Art. 124 

(1) Comunicarea cu părinții se realizează prin: platforma ADSERVIO; în cadrul consultaţiilor 

săptămânale; prin rapoartele periodice de progres şi rapoarte anuale; întâlniri cu cadrele didactice 

solicitate de părinte şi agreate de profesori; site-ul școlii; convorbiri telefonice cu profesorii şcolii, în 

condiţiile impuse de aceştia. 

(2) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu şcoala pentru a 

cunoaşte situaţia şcolară a copiilor lor.  

(3) Participarea părinţilor la şedintele cu părinţii este obligatorie. 

(4) Întâlnirea cu educatorul/învătăţorul/ profesorul/dirigintele se face în cadrul orei de consiliere special 

destinată în orarul profesorului sau la o oră programată și agreată de ambele părți, în locația special 

destinată acestui scop.   

(5) Părinţii au obligaţia să citească şi să răspundă comunicărilor făcute prin carnetul de elev sau prin 

orice material de comunicare adresat lor, inclusiv prin platforma Adservio. 

(6) Părinţii au obligaţia să comunice şcolii, prin serviciul secretariat, orice schimbare de domiciliu sau 

număr de telefon, astfel încât să fie permanent asigurată posibilitatea comunicării între familie şi şcoală. 

Art. 125 

(1) Părinţii pot beneficia, în mod gratuit, de consultanţă, cu scopul rezolvării – în interesul copilului – a 

unor situaţii deosebite. 

(2) Părinţii au dreptul de a solicita lămuriri cu privire la modul de evaluare al elevilor. 

(3) Părinţii au dreptul de a consulta testele elevilor în prezenţa profesorului care a acordat nota.  

Art. 126 
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(1) În eventualitatea în care apar neînţelegeri legate de activitatea copilului, atitudinea profesorilor, 

probleme administrative sau procedurale, părinţii trebuie să coopereze pentru rezolvarea lor în manieră 

civilizată, parcurgând următorii paşi: 

a) solicitarea unei întâlniri cu persoana în măsură să rezolve problema: educator/învătăţor/ 

profesor/secretar etc.; 

b) dacă problema rămâne în continuare nesoluţionată, se solicită o întâlnire cu conducerea şcolii. 

(2) Întâlnirile cu conducerea şcolii se programează prin serviciul secretariat. 

(3) Demonstrarea unei atitudini necooperante din partea părinţilor şi care denotă lipsă de încredere în 

principiile educaţionale ale Liceului Teoretic „Filadelfia” şi în deciziile luate de Consiliul profesoral al 

şcolii  atrage după sine încetarea colaborării privind şcolarizarea copilului, caz în care se impune 

transferul acestuia la o altă unitate şcolară. 

 

 
 


