
 

 

                                              
 

 

Nr. 15 din 01.09.2022                  Nr. 3 din 01.09.2022 

 

Regulament de ordine interioară al părinților 

 

 
Acest regulament elaborat de către Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare, 

reprezentată prin doamna prof. Supuran Gabriela Ioana, în calitate de director și Consiliul 

Reprezentativ al Părinților reprezentat prin doamna Lorincz Eva, și Președinte al Asociației de 

părinți „Razele Diminetii” și a fost aprobat în ședința Consiliului Reprezentativ al Părinților din data 

de 01.09.2022 și Consiliul de administrație al unității de învățământ din data de 01.09.2022. 

1. Respectăm grădinița și programul acesteia. 

2. Copiii sunt însoțiți de adult atât la venire cât și la plecare. 

3. Părinții vor aduce copiii la grădiniță sănătoși, curați, ordonați și îmbrăcați corespunzător (fără 

obiecte personale de acasă și alte obiecte valoroase brățări, lănțișoare de aur etc.) 

4. Copiii cu simptome de boală și tratament nu vor fi aduși la grădiniță și sunt îngrijiți acasă 

conform indicațiilor medicului de familie. 

5. Pentru copiii care au fost bolnavi se prezintă obligatoriu la revenire o adeverință medicală care 

atestă că aceștia pot frecventa din nou colectivitatea de copii. 

6. Copiii care vor absenta mai mult de 2 săptămâni nemotivat sunt scoși din evidență. 

7. Relația părinte – cadre didactic – ingrijitoare – conducere –  va avea la bază respectul reciproc și 

comunicarea permanentă ierarhică. 

8. Părinții vor achita taxa pentru hrană la timp (până la data de 25 a lunii în curs) în cunatum de 12 

lei/zi. 

9. Părinții vor păstra ordinea și curățenia și vor respecta obiectele expuse în împrejurimile, incinta 

grădiniței, cât și în curte. 

10.  Părinții vor participa la ședințele/întrunirile/activitățile comune. 

11.  Părinții asigură rechizitele necesare copilului pentru activitatea educativă. 

12.  Părinții vor fi atenți la copiii să nu-și însușească jucării, obiecte din grădiniță 

13.  Părinții vor colabora cu educatoarele și vor acorda sprijin în educarea și consilierea copiilor. 

14. Nemulțumirile și alte evenimente personale apărute pe parcurs vor fi abordate pe cale ierarhică, 

amiabilă, cu răbdare, și în particular avându-se în vedere, în primul rând, interesele copilului.  

15.  Conflictele dintre părinți vor excluse și soluționate în exteriorul grădiniței. 

16.  Conflictele dintre copii se rezolvă de către educatoare și copii, părinților le este interzisă 

abordarea altor copii din grupă pentru soluționarea acestora. 
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