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ANDALUZIA, PĂMÂNT PRIMITOR
	

Cándida Martínez López
(Consilieră cu Problemele de Învăţământ)

De-
a lungul 

întregii sale istorii, 
Andaluzia a fost un pământ 

primitor. Aşezarea sa 
geografică deosebită, între Europa şi Africa, a avut drept urmare prezenţa permanentă 

pe teritoriul andaluz a locuitorilor proveniţi din ambele continente. Leagăn şi creuzet 
pentru marile civilizaţii din trecut, a cunoscut timpuri de metisaj, conlocuire între diferite 

popoare şi progres comun. După 1492, Andaluzia devine una din cele mai importante punţi 
de legătură între Europa şi continentul american. Mai târziu, vicisitudinile economice aveau 
să-i oblige pe andalauzi să devină ei înşişi imigranţi, făcându-i să-şi îndrepte privirile către restul Spaniei 
şi al lumii. Dar, de o vreme încoace, Andaluzia a devenit, din fericire, ea însăşi capăt de drum pentru multe 

persoane care sosesc pe meleagurile noastre, la fel ca noi odinioară, în căutarea unei vieţi mai bune.  
Noi, andaluzii, ştim ce înseamnă aceasta şi tocmai de aceea dorim ca regiunea noastră să devină din 

nou pământul primitor de odinioară. Un pământ unde să putem munci şi trăi demn. Un pământ 
unde copiii noştri, indiferent de culoarea pielii lor, să poată face parte dintr-un viitor comun. 
Iar pentru aceasta, noi toţi trebuie să le garantăm un sistem educativ întemeiat pe valorile 
fundamentale ale libertăţii, solidarităţii 

şi convieţuirii paşnice între 
toate culturile, între 

toate popoarele. 
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INTRODUCERE

Rolul deosebit de important pe care educaţia îl joacă în dezvoltarea conştiinţei 
cetăţeneşti şi promovarea unei culturi democratice, bazate pe valorile fundamentale 
ale convieţuirii şi participării sociale, impune integrarea deplină a tuturor 
copiilor, băieţi şi fete, născuţi în Andaluzia	sau în alte părţi ale lumii, în sistemul 
de învăţământ.		

În acest context, trebuie să punem un accent deosebit pe integrarea în Sistemul 
de Învăţământ	a populaţiei imigrante, în cadrul căruia se va făuri această nouă 
realitate cetăţenească a secolului al XXI-lea, o societate multiplă şi diversă, liberă 
şi solidară, la care aspirăm cu toţii. 

În acest scop, Consejería de Educación (Consiliul Învăţământului)	a elaborat 
acest Ghid de bază, ce îşi propune să servească de călăuză tuturor acelora pe 
care nevoile sau soarta i-au adus pe pământul Andaluziei. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ANDALUZIA

În centrele şcolare publice din Andaluzia, şcolarizarea copiilor în Învăţământul 
Preşcolar, Învăţământul Primar şi Învăţământul Secundar este gratuită. 

Sistemul de învăţământ andaluz constă din următoarele etape: 
 Învăţământul Preşcolar.
 Învăţământul Obligatoriu.
 Învăţământul Postobligatoriu.

Învăţământul preşcolar

Învăţământul Preşcolar	 cuprinde copiii până la vârsta de 6 ani.	 Are un 
caracter voluntar , cu toate că este recomandabil pentru dezvoltarea şi ulterioara 
integrare a elevilor în Învăţământul Obligatoriu. 

Etapa Învăţământului Preşcolar	este formată din două cicluri. Primul ciclu îi 
cuprinde pe copiii până la vârsta de 3 ani, iar al doilea pe copiii de la 3 la 6 ani. 

Învăţământul Obligatoriu

Această etapă se împarte, la rândul său, în	Învăţământul Primar şi Învăţământul 
Secundar (Educación Secundaria Obligatoria - ESO).	

						
Învăţământul Primar.	Durează şase ani şcolari, care se urmează, în general, 

între 6 şi 12 ani.  
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Învăţământul Secundar (ESO).	Durează 4 ani şi este urmat, în general, de 
elevi între 12 şi 16 ani. La terminarea acestei etape şi în caz că şi-au însuşit toate 
cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, elevii obţin	Diploma de absolvent 
al Şcolii Generale.	Cu această diplomă, elevul îşi poate continua studiile la un 
liceu, pentru a obţine	 diploma de Bacalaureat,	 în	 Învăţământul Profesional 
Mediu sau se poate încadra în muncă. 

Elevilor, care la sfârşitul şcolii secundare nu reuşesc să obţină diploma 
respectivă, li se eliberează un certificat de absolvire, în care se specifică numărul 
de clase terminate. 

Învăţământul Postobligatoriu

Învăţământul postobligatoriu, cu caracter voluntar şi gratuit în cadrul centrelor 
şcolare publice, oferă două alternative:

Bacalaureatul, de la 16 la 18 ani.	Bacalaureatul durează doi ani, timp în care 
elevii sunt pregătiţi pentru facultate sau pentru a avea acces la piaţa muncii. La 
terminarea acestei etape, se obţine	Diploma de Bacalaureat.	Cu această diplomă 
poţi avea acces la Ciclurile superioare ale Învăţământului Formativ	 sau la 
Universitatea.
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Învăţământul Profesional Mediu, de la 16 la 18 ani.	Are ca scop pregătirea 
elevilor pentru a desfăşura o anumită activitate profesională. Absolvenţii 
Învăţământului Profesional Mediu vor obţine o	Diplomă de Tehnician. 

În afară de aceste posibilităţi de studiu, sistemul nostru de învăţământ cuprinde, 
de asemenea, programe de pregătire profesională ce se adresează tinerilor de 
peste 16 ani şi sub 21 de ani care nu au reuşit să  obţină Diploma de absolvent 
al Şcolii Secundare.	Şi în cadrul acestor programe tinerii sunt pregătiţi pentru a 
putea avea acces la un loc de muncă. 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU ADULŢI 

	Centrele Permanente de Învăţământ,	care există în multe localităţi andaluze, 
oferă  adulţilor posibilitatea de a urma cursuri de	 Formare de Bază pentru 
adulţi.	

În anumite centre se poate urma şi Învăţământul Secundar şi Bacalaureatul,	
orele fiind predate după-amiaza. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ANDALUZIA

1º Ciclu al Învăţământului Preşcolar
(de la 0 la 3 ani)

2º Ciclu al Învăţământului Preşcolar
(de la 3 la 6 ani)

Învăţământul Primar
(de la 6 la 12 ani)

Învăţământul Secundar Obligatoriu
(de la 12 la 16 ani)
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DIPLOMĂ DE ABSOLVENT AL ŞCOLII GENERALE

ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTOBLIGATORIU
Bacalaureatul

Cicluri de Pregătire Profesională Medie
(de la 16 la 18 ani)
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CENTRELE ŞCOLARE

ORGANIZARE

Persoanele care se ocupă de organizarea şi administrarea unui centru 
şcolar formează Conducerea şcolii,	 din care fac parte Directorul,	
Îndrumătorul pedagogic şi Secretarul. Toţi au programe de întâlnire cu 
familia elevilor.   

Cadrul didactic care răspunde de un anume elev este dirigintele acelui 
elev. Este persoana care ţine legătura cu familia elevului pentru a o ţine 
la curent cu situaţia şcolară a copiilor. De asemenea, are un program de 
vizite acasă şi se întâlneşte periodic cu familia elevului. O dată pe trimestru 
înmânează familiei un buletin cu rezultatele obţinute la învăţătură de 
respectivul elev sau elevă.  

Toate şcolile dispun şi de alte cadre de specialitate care, împreună 
cu diriginţii şi ceilalţi profesori, se ocupă de îndrumarea şi consilierea 
elevilor şi părinţilor de-a lungul întregului proces de învăţământ. Şi aceşti 
profesionişti au un program de întrevedere cu familia. 
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CENTRELE ŞCOLARE

VIAŢA ÎN CADRUL CENTRULUI ŞCOLAR

Orele de clasă se desfăşoară în fiecare zi, de luni până vineri, şi au o durată de 5 
– 6 ore  pe zi, în funcţie de respectiva etapă de învăţământ. În general, majoritatea 
şcolilor au cursuri în cursul dimineţii. 

Prezenţa la ore obligatorie. Părinţii sunt obligaţi să motiveze absenţele copiilor 
de la şcoală. Programul şcolii, adică atât ora de intrare cât şi de ieşire de la ore 
trebuie respectat. 

Toate centrele şcolare au un Regulament de Organizare şi	 Funcţionare	 în 
care se prevăd tipurile de conduită contrare normelor de convieţuire şi posibilele 
îndreptări ale acestora.  Toţi elevii şcolii au obligaţia de a cunoaşte şi respecta 
acest Regulament.	
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PROCESUL DE ŞCOLARIZARE

1º PREZENTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

De la 1 la 31 martie se vor prezenta cererile de înscriere pentru toţi acei elevi 
care se înscriu pentru prima dată la şcoala respectivă. Formularul de înscriere 
se elibereză în mod gratuit la şcoala unde se solicită locul şi va trebui prezentat 
împreună cu actele indicate. 

2º LISTA DE ADMIŞI

În momentul când nu se dispune de locuri suficiente pentru a satisface toate 
cererile, se vor aplica criterii de admitere în conformitate cu normele în vigoare, 
neexistând nici un fel de discriminare	pe motive ideologice, religioase, morale, 
sociale, de sex, rasă sau naştere. Ulterior, centrele şcolare vor afişa lista definitivă 
a copiilor admişi. 

3º ÎNSCRIEREA

În cazul Învăţământului Preşcolar, Învăţământului Primar şi Învăţământului 
Secundar,	elevii vor trebui să se înscrie în fiecare an, prezentând toate actele 
cerute de şcoală.
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ŞCOLARIZAREA ÎN ORICE EPOCĂ A ANULUI

Sistemul de Învăţământ din Andaluzia	garantează accesul la	Învăţământul 
Obligatoriu	 în orice epocă a anului. Părinţii vor trebui să se adreseze şcolii 
unde vor să-şi înscrie copiii şi, în caz că mai sunt locuri vacante, să completeze 
formularul de înscriere. Dacă nu mai sunt locuri libere, comisia de şcolarizare a 
sectorului îi va oferi un loc într-un alt centru şcolar din apropiere. 

CALENDARUL ŞCOLAR

Pentru Învăţământul Preşcolar, Învăţământul Primar şi Învăţământul 
Secundar	cursurile încep în luna septembrie	şi iau sfârşit în	luna iunie.	
În cazul învăţământului postobligatoriu	(ciclurile profesionale)	pot 
exista mici variaţii. Există trei perioade de vacanţă: 

Vacanţa de Crăciun:	de la sfârşitul lui decembrie până la începutul lui 
ianuarie. 
Vacanţa de Paşti (Săptămâna Mare):	primăvara (martie sau aprilie).	
Vacanţa de vară:	de la sfârşitul lui iunie până la mijlocul lui septembrie.

La acestea se adaugă sărbătorile naţionale, sărbătorile respectivei comunităţi 
autonome, precum şi sărbătorile locale. 

În total, elevii din Învăţământul Obligatoriu au 175 de zile şcolare pe an. 
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PARTICIPAREA FAMILIEI LA VIAŢA ŞCOLII 

Şcoala şi familia răsăund împreună de educaţia integrală a elevilor. Colaborarea 
şi coordonarea lor este absolut indispensabilă. De aceea familia trebuie să ia 
parte la viaţa şcolii. Relaţiile apropiate între părinţi, şcoală şi profesori îi dă un 
plus de siguranţă copilului dumneavoastră şi îi înlesneşte schimbul reciproc de 
idei, strategii şi resurse. 

Puteţi participa, de asemenea, la viaţa şcolii prin intermediul organelor sale de 
reprezentare: 

Consejo Escolar (Consiliul Şcolar):	este un organ democratic de participare 
la viaţa şcolii. În cadrul acestuia sunt reprezentaţi toate sectoarele comunităţii 
educative: părinţi, cadre didactice, personal administrativ şi de servicii şi primăria 
localităţii.

Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) (Asociaţia 
Părinţilor şi Elevilor Şcolii):	 Prin intermediul acestor asociaţii, părinţii pot 
participa nemijlocit la şedinţe cu clasa, la elaborarea planului de învăţământ al 
şcolii, pot lua parte şi promova activităţi extraşcolare, excursii, colocvii, zile pe 
diferite teme etc. organizate de şcoală. 
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SERVICII COMPLEMENTARE

Pentru a facilita deplasarea elevilor din	Învăţământul 
Obligatoriu	 din localitatea unde locuiesc la şcoala 
publică ce i-a fost desemnată de către Administraţia 
de Învăţământ există un	serviciu de transport şcolar.	

Şi acest serviciu este gratuit.

Prin Planul de prelungire a programului şcolar 
se urmăreşte ca şcoala respectivă să ofere elevilor şi 
familiilor acestora, pe lângă ziua de curs tradiţională, 
o zi şcolară completă, în scopul de a le oferi la 
şcoală toate activităţile necesare pentru formarea lor 
sau pentru petrecerea în mod folositor şi educativ a 
timpului liber.  Şcolile în care se aplică acest Plan pot 
fi deschise de la 7:30 dimineaţa  până la 18:30 după-
amiaza. De-a lungul acestei zile şcolare complete se 
oferă: 

a) ore matinale,	 de la 7:30 până la ora începerii 
efective a orelor de curs, timp în care se propune 
elevilor diferite activităţi; 

b)	cantina şcolară,	unde elevii au posibilitatea de a 
se alimenta sănătos chiar în incinta şcolii; 
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c) activităţi extraşcolare, ce se desfăşoară în 
afara orelor de curs şi în cadrul cărora se oferă ore 
de meditaţii, distracţii, lectură, sport, muzică, arte 
plastice etc., în scopul abordării altor domenii de 
pregătire de interes pentru elevi. 

Toate activităţile ce au loc în cadrul Planului de 
prelungire a programului şcolar sunt gratuite sau 
subvenţionate de stat.

BURSE ŞI AJUTOARE

Manualele pentru Învăţământul Primar sunt total gratuite. Începând cu 
anul şcolar 2008/09 vor fi gratuite şi manualele pentru Învăţământul Secundar 
Obligatoriu.

De asemenea, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei oferă o serie de burse şi 
ajutoare în scopul de a garanta accesul tuturor copiilor la învăţământul obligatoriu. 
Indiferent de situaţia lor administrativă în Spania (legală sau ilegală), toţi copiii 
străini de vârstă şcolară au dreptul de a solicita aceste ajutoare.

 
Şcolile, Delegaciones Provinciales (Instituţiile Prefectului din respectivele 

judeţele) de pe lângă Consejería de Educación şi asociaţiile de şi pentru imigranţi 
vă vor pune la dispoziţie toate informaţiile necesare. 
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ORIENTARE SPECIFICĂ PENTRU ELEVII IMIGRANŢI
	
“Toţi cetăţenii străini care nu au împlinit încă  vârsta de 18 ani 

au dreptul şi îndatorirea de a avea acces la educaţie pe picior de 
egalitate cu spaniolii, drept ce include accesul la învăţământul de 
bază, gratuit şi obligatoriu, la obţinerea diplomei corespunzătoare, 
precum şi dreptul de a avea acces la sistemul public de burse şi 
ajutoare”(Legea Organică 4/2000 asupra drepturilor şi libertăţilor 
străinilor din Spania).

Indiferent de situaţia lor administrativă (legală sau ilegală) toţii 
copiii străini cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani au dreptul de a fi 
şcolarizaţi. Pentru a urma în continuare învăţământul postobligatoriu 
este nevoie ca situaţia lor administrativă să fie legală sau să aibă un 
permis de şedere pentru studii, permis ce se poate solicita la orice 
Delegación sau Subdelegación Provincial del Gobierno estatal 
(Instituţia Prefectului sau a Subprefectului din judeţul respectiv).

De asemenea, Sistemul Educativ Andaluz dispune de cadre didactice 
specializate în predarea limbii şi culturii spaniole şi are programe 
speciale pentru elevii imigranţi, în care se prevede păstrarea limbii 
şi culturii materne, urmărindu-se prin aceasta şcolarizarea elevilor 
străini în cadrul propriei lor culturi.
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ECHIVALAREA STUDIILOR

Pentru înscrierea în	Învăţământul Preşcolar,	Primar sau Secundar,	nu trebuie 
îndeplinită nici o formalitate de echivalare a studiilor.

În cazul Învăţământului Postobligatoriu şi al Învăţământului Superior este 
necesară echivalarea studiilor urmate în ţara de origine. După examinarea 
dosarului, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei spaniol va acorda un Certificat 
de Echivalare, care va fi prezentat la centrul şcolar unde elevul doreşte să se 
înscrie. 

Toate formalităţile pentru echivalarea studiilor postobligatorii se vor face la 
Delegación del Gobierno a Comunităţii Autonome sau la oricare Subdelegación 
Provincial.
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DELEGACIONES PROVINCIALES ALE CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA

www.ced.junta-andalucia.es
www.andaluciajunta.es

Delegación Provincial din Almería  
Paseo de la Caridad, 125 
Finca Santa Isabel 
04071 Almería 
Telefon: 950 00 45 00

Delegación Provincial din Cádiz 
Plaza Mina, 18 
11071 Cádiz 
Telefon: 956 00 68 00 / 2

Delegación Provincial din Córdoba
Edificio de Servicios Múltiples
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
14071 Córdoba
Telefon: 957 00 11 72

Delegación Provincial din Granada 
Gran Vía, 56 
18071 Granada 
Telefon: 958 02 90 00 
 

Delegación Provincial din Huelva 
Mozárabes, 8. 
21071 Huelva 
Telefon: 959 00 40 00 

Delegación Provincial din Jaén 
Martínez Montañés, 8 
23071 Jaén 
Telefon: 953 00 37 00 

Delegación Provincial din Málaga 
Edificio de Servicios Múltiples, 
Avda. de la Aurora, 47 
29071 Málaga 
Telefon: 951 03 80 00 

Delegación Provincial din Sevilla 
Ronda del Tamarguillo, s/n 
41071 Sevilla 
Telefon: 955 03 42 00 / 01 / 02
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

(INSTITUŢIA PREFECTULUI DIN COMUNITATEA AUTONOMĂ 
ANDALUZIA)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
Plaza de España, Torre Sur 

41013 SEVILLA
Telefon: 955 56 90 00 

OFICINA DE EXTRANJEROS
(Biroul pentru Străini)

Plaza de España. Torre Norte
41013 SEVILLA 

Telefon: 955 56 94 45 / 96

AREA FUNCIONAL DE ALTA INSPECCION DE EDUCACIÓN 
(INSPECTORATUL GENERAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI)

Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra 
41013 SEVILLA  

Telefon: 95 556 92 41 
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SUBDELEGACIONES PROVINCIALES
(INSTITUŢIILE JUDEŢENE ALE SUBPREFECTULUI)

ALMERÍA
Arapiles, 19
Telefon: 950 75 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Hermanos Machado, 23 
Telefon: 950 75 93 10 

CÁDIZ
Plaza de la Constitución, 2 
Telephone: 956 98 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Acacias, 2   
Telefon: 956 98 90 03 

CORDOBA
Plaza de la Constitución, 1 
Telephone: 957 98 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Plaza Constitución, 1 
Telefon: 957 98 92 04 - 9 

GRANADA
Gran Vía, 50 
Telephone: 958 90 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Mirlo Edificio de la Caleta  
Telefon: 958 90 93 11 

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 3 
Telefon: 959 75 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Avda. Sur, 34 -36 
Telefon: 959 75 90 65 

JAÉN
Plaza de las Batallas, s/n  
Telephone: 953 99 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Paseo de la Estación, 30 
Telefon: 953 99 90 60 

MÁLAGA
Plaza de Aduana s/n
Telephone: 952 98 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Virgen del Gran Poder, 40 
Telefon: 952 980 350 

SEVILLA 
Plaza de España - Torre Norte 
Telephone: 955 56 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS
Plaza de España. Torre Norte  
Telefon: 955 56 94 45 / 96 
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ALTE CENTRE DE INFORMARE DIN ANDALUZIA

 Majoritatea Primăriilor din Andaluzia dispun de un departament de 
Servicii Sociale care desfăşoară programe specifice adresate străinilor.  

  
 De asemenea, reprezentanţele locale şi judeţene ale asociaţiilor de şi 

pentru imigranţi, ONG-urile, sindicatele lucrătorilor etc. sunt centre importante 
de informare. 
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ANEXA

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE ELEVILOR DIN ŞCOLILE PUBLICE ŞI 
PARTICULARE SUBVENŢIONATE DE STAT DIN ANDALUZIA

Drepturile elevilor

Dreptul la formare integrală. Eevii au dreptu la o formare integrală, care să 
le asigure deplina dezvoltare a personalităţii. În acest scop, şcoala va programa 
activităţi complementare şi extraşcolare de promovare a spiritului de participare 
şi solidaritate al elevilor, cu accent pe dezvoltarea  legăturilor între şcoală şi 
mediul socio-economic şi cultural în care îşi desfăşoară activitatea.

  
Dreptul la o evaluare obiectivă. Elevii au dreptul la evaluarea deplin obiectivă a 

randamentului lor şcolar, drept pentru care centrele şcolare vor trebui să publice 
criteriile generale aplicate la evaluarea cunoştinţelor şi promovarea elevilor.

Dreptul la egalitatea de şanse. Toţi elevii au dreptul de a se bucura de aceleaşi 
şanse în privinţa accesului la diferite nivele de învăţământ. Accesul la învăţământul 
obligatoriu se bazează pe rezultatele la învăţătură şi pe aptitudinile de studiu. 
Egalitatea de şanse este asigurată de:

33



Nediscriminarea pe motive de loc de naştere, rasă, sex, capacitate economică, 
nivel social, convingeri politice, morale sau religioase, precum şi nediscriminara 
din motive de handicap fizic, senzorial sau psihic, sau din cauza oricărei alte 
condiţii sau situaţii personale sau sociale.

Stabilirea de măsuri compensatorii, de garantare a egalităţii reale şi efective 
de şanse.

Promovarea unor politici educative de integrare şi educaţie specială.

Dreptul de a primi ajutoare.	Elevii au  dreptul de a primi ajutoare în vederea 
compensării carenţelor familiare, economice sau socio-culturale, astfel încât să 
se promoveze dreptul lor de a avea acces la diferitele nivele de învăţmânt.

Organele administrative de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale 
şi în funcţie de fondurile bugetare, garantează acest drept prin aplicarea unei 
politici de acordare de burse şi alte servicii de sprijinire în funcţie de necesităţile 
elevilor.

Dreptul la protecţie socială.	În cazul producerii unei nenorociri în familie sau 
a unui accident, elevul are dreptul de a primi compensaţiile materiale prevăzute 
de legislaţia în vigoare.

Elevii au dreptul la asistenţă sanitară, conform prevederilor legale în vigoare.
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Dreptul la studiu. Elevul se va bucura de dreptul la studiu şi participare la 
activităţile destinate aprofundării însuşirii programei şcolare din diferite domenii 
sau materii de învăţământ.

Dreptul la îndrumare şcolară şi profesională.	Toţi elevii au dreptul de a dobândi 
o deplină dezvoltare personală, socială şi profesională, în funcţie de capacităţile, 
aspiraţiile şi interesele fiecăruia.

Dreptul la libertatea conştiinţei.	Elevii au dreptul de a li respecta libertatea lor 
de conştiinţă, convingerile religioase, etice şi ideologice, precum şi caracterul 
intim al unor astfel de credinţe şi convingeri.

Dreptul la respectarea intimităţii, integrităţii fizice şi a demnităţii personale.	
Toate aceste valori nu pot fi niciodată obiectul unui tratament jignitor sau 
denigrant.

Şcolile au obligaţia de a garanta pe deplin confidenţialitatea acelor informaţii 
în legătură cu situaţia personală şi familială a elevului. Cu toate acestea, şcoala 
are obligaţia de a comunica autorităţilor competente toate cazurile de maltratare 
a elevului, precum şi orice încălcare a prevederilor legii asupra ocrotirii 
minorilor.

Dreptul de a participa	 la funcţionarea şi viaţa şcolii, la activităţile şcolare 
şi extraşcolare, de a-şi alege prin vot direct şi secret reprezentanţii în Consejo 
Escolar şi a reprezentanţilor grupului, în conformitate cu normele în vigoare.
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Dreptul la folosirea instalaţiilor şcoalii,	în limitele derivate din programarea 
anterioară a altor activităţi şi cu precauţiile necesare pentru garantarea siguranţei 
personale, păstrarea adecvată şi folosirea corectă a materialelor. 

Dreptul la întrunire.	Elevii au dreptul de a se întâlni în cadrul şcolii în vederea 
desfăşurării unor activităţi şcolare sau extraşcolare, precum şi a altor activităţi 
cu caracter educativ sau formativ.

Dreptul la libertatea de expresie, fără a se nesocoti în vreun fel drepturile tuturor 
membrilor comunităţii şcolare, cu respectul cuvenit instituţiei, în conformitate cu 
principiile şi drepturile constituţionale.

Dreptul la libertatea de asociaţie,	 prin înfiinţarea de asociaţii, federaţii, 
confederaţii şi cooperative, cu respectarea actualelor prevederi legale.

Respectarea drepturilor elevilor.	Consejeria de Educaciţon şi organismele din 
şcoli, în cadrul competenţelor sale, vor adopta măsurile necesare, după audierea 
prealabilă a interesaţilor, pentru evitarea şi combaterea acelor comportamente 
ale membrilor comunităţii şcolare prin care se încalcă drepturile elevilor sau se 
împiedică exercitarea efectivă a acestora, precum şi pentru repunerea afectaţilor 
în deplinătatea drepturilor lor.
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ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Îndatorirea de a învăţa. Învăţătura constituie îndatorirea fundamentală a 
elevului. Această îndatorire se concretizează, printre altele, în următoarele 
obligaţii:

a) Îndatorirea de a fi prezent şi punctual la ore şi de a lua parte la toate 
activităţile destinate însuşirii programei şcolare la diferite materii şi domenii.

b) Îndatorirea de a îndeplini şi respecta orarul stabilit de şcoală pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi şcolare.

c) Îndatorirea de a respecta exercitarea dreptului la învăţătură a colegilor 
şi colegelor de clasă.

d) Îndatorirea de a urma orientările date de profesori în privinţa 
învăţăturii.

Îndatorirea de a respecta libertatea de conştiinţă,	 convingerile religioase 
şi etice, precum şi demnitatea, integritatea şi intimitatea tuturor membrilor 
comunităţii şcolare.

Îndatorirea de a respecta diversitatea,	adică nediscriminarea niciunui membru 
al comunităţii şcolare pe motive de rasă, loc de naştere, sex sau din orice alte 
considerente legate de situaţia sa personală sau socială.	

Îndatorirea de a folosi judicios instalaţiile şcolii.	Elevii vor trebui să aibă grijă 
şi să folosească în mod adecvat dotările materiale şi documentele şcolii.
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Îndatorirea de a respecta Proiectul specific al şcolii, în speţă, caracterul 
propriu al acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Îndatorirea de a respecta regulile de convieţuire şi comportare ale şcolii, 
prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Îndatorirea de a respecta cadrele didactice şi pe ceilalţi membri ai comunităţii 
şcolare.	Elevii trebuie să aibă o atitudine de mare respect şi consideraţie faţă de 
profesori, precum şi faţă de restul membrilor comunităţii şcolare, respectându-le 
bunurile personale.

Îndatorirea de a participa la viaţa şi funcţionarea şcolii	conform actualelor 
prevederi legale.

Elevii au îndatorirea de a respecta şi îndeplini deciziile organelor 
oficiale unipersonale şi colective ale şcolii, adoptate în exerciţiul 
competenţelor fiecăruia.
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