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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU PĂRINŢI 
 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

   Secţiunea I -  DISPOZIŢII GENERALE 
ART. 1 Prezentul Regulament respectă regulamentul Învăţământului Preuniversitar din România, 
particularizând aspectele specifice Grădiniţei cu Program Prelungit „Crai Nou” Bacău şi Grădiniţei nr. 29. 
ART. 2 (1) Părinţii/tutorii legali ai copiilor au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ în 
vederea realizării obiectivelor educaţionale; 

 (2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia de a lua legătura cu educatoarele de la grupă pentru a cunoaşte 
evoluţia copilului; 

 (3) Părinţii/tutorii legali au obligaţia de a asigura frecvenţa zilnică a copilului. Absentarea 
nemotivată şi neanunţată mai mult de 10 zile lucrătoare atrage după sine excluderea preşcolarului din 
colectivitate. 
 
             Secţiunea a II-a - COMITETUL DE PĂRINŢI 
ART.1 Comitetul de părinţi se alege în prima şedinţă generală a părinţilor ce este convocată în primele 30 de 
zile de la începerea anului şcolar, având în componenţa sa 3 membri: preşedinte, secretar şi casier; 
ART.2 Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor copiilor grupei în relaţia cu unitatea de învăţământ, 
în consiliul reprezentativ la nivelul unităţii; 
ART.3 Atribuţiile Comitetului de părinţi sunt: 
 Sprijină educatoarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 
 Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor pentru copiii din grupă, atrage persoane fizice sau 

juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale susţin dezvoltarea şi modernizarea unităţii de 
învăţământ; 

 Comitetul de părinţi poate propune o sumă minimă prin care părinţii să contribuie la întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei. Contribuţia nu este obligatorie şi este colectată şi 
administrată de părinţi, prin reprezentanţii lor; 

 Adunarea generală a părinţilor îşi exprimă opţiunea pentru desfășurarea disciplinelor opționale și 
complementare e predate de către educatoare sau profesori de specialitate (parteneri în educatie); 

 Identifică surse de finanţare extrabugetară; 
 Sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan 

local/judeţean/naţional; 
 Susţine unitatea de învăţământ în organizarea acţiunilor anuale; 
 Susţine educatoarele în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor pe teme educative adresate părinţilor. 
 
 
 
 



Secţiunea a III-a - REGULI SPECIFICE GRĂDINIŢEI 
1. Părinţii însoţesc copiii până la intrarea în clasă, asigurându-se de faptul că şi-au aşezat hainele la locul 

destinat fiecăruia, că respectă normale de comportare învăţate, din acelaşi loc urmând să-l preia la plecare. 
2. Este interzisă intrarea părinţilor în clasă, cu excepţia zilei în care au acces nelimitat, gen „Ziua părinţilor 

în grădiniţă”, stabilită de fiecare grupă şi afişată la vedere, de asemenea cu ocazia serbărilor şi a 
lectoratelor cu părinţii. 

3. Părinţii vor răspunde la solicitările educatoarei legate de bunul mers al activităţii cu copiii, urmărind 
zilnic informaţiile puse la dispoziţie prin rubrica „De vorbă cu părinţii”. 

4. Părinţii/tutorii legali au obligaţia de a asigura frecvenţa zilnică a copilului. Absentarea nemotivată şi   
neanunţată mai mult de 10 zile lucrătoare atrage după sine excluderea preşcolarului din colectivitate. 

5. Să achite contribuţia de hrană stabilită aprobată de Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
”Mihail Sadoveanu  în data de 11.09.2018, în valoare de  12 lei/ zi,  în primele 10 zile ale lunii în curs.  

Depășirea termenului de plată cu cel mult 10 zile calendaristice va atrage interzicerea 
intrării copilului în unitate până la achitarea integrală a datoriei datoriei. 

6. Fiecare părinte este responsabil de starea de sănătate a copilului, reţinându-l acasă în caz de 
îmbolnăvire. Intrarea în colectivitate după vacanțe sau absentare se face pe baza avizului eliberat de către 
medicul de familie. 
 
7.  Cadrele didactice şi personalul administrativ nu răspund de pierderea bijuteriilor aflate asupra 
copiilor. 
 

8. Orice informaţie legată de activitatea preşcolarului în grădiniţă va fi solicitată doar 
cadrelor didactice de la grupă, nu personalului de îngrijire. Pentru orice informație/ 
nelămurire/nemulţumire vă adresaţi conducerii grădiniţei. În caz de nesoluţionare, vă 
adresaţi conducerii şcolii coordonatoare.  

 
9. PRIMIREA COPIILOR – numai pânã la orele 8.15  
        (peste ora admisă, în mod excepțional, doar cu înștiințarea educatoarelor sau a cabinetului medical) 
     
10. PLECAREA COPIILOR – dupã ora 15.30, dar nu mai târziu de ora 17.00 
 

11. Pentru lunile septembrie și octombrie 2018 contribuţia de hrană (stabilită în şedinţa 
de Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu”, aprobată în data 
de 11.09.2018, în valoare de 12 lei/zi) se va achita în avans până la data de 17 septembrie 
2018, iar pentru lunile mai și iunie 2019 până la data de 15 mai 2019.  

În eventualitatea nefrecventării grădiniţei, sumele  vor constitui sold pentru lunile 
următoare. 
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