
 

 

MODUL ILUSTRATIV 
AL ORGANIZARII SCOLII SUPERIOARE IN ITALIA 

 
In momentul inscrierii in primul an de liceu, Secretaria scolii cere completarea unei cerinte de 
confirmare la care se adauga alte documente. 
Este necesara completarea ecestei cereri in toate punctele,aceste date fiind folosite pentru a 
cunoaste elevul. Sunt cerute de asemenea si datele familiei si datele telefonice,utile in casul 
in care ar fi nevoie sa fie contactata familia pentru comunicari urgente sau daca elevul este 
indispus, etc. 
Datele parintilor sunt necesare pentru a fi introduse in lista Organelor Colegiale. Acestea sunt 
organisme de dirijare a activitati scolastice in fiecare institut si sunt compuse din diferite 
componente ale scolii (parinti,elevi,profesori,personal). 
Fiecare scoala are un regulament de institut di un POF (Plan de Oferta Formativa al 
activitatilor si planurilor de studiu prevazute in scoli). Alte norme importante sunt cele legate 
de Siguranta in edificiu si de Statutul elevilor si elevelor.  
Aici prin urmare sunt presentate totalitatea acestor norme. 
 
 
REGULAMENT DE INSTITUT 
Se raporteaza rezumatul normelor cele mai comune. 
 
 Principii generale 
Scoala este un loc pentru formarea culturala a studentului,di care reiese maturizarea 
personala si cresterea culturala,profesionala si sociala, bazanduse pe principii de democrazie, 
egalitate si laicitate a Constitutiei Italiane, prin dialog, cercetare,experienta convietuirii. 
Scoala recunoaste validitatea formativa a dezbaterilor de opinii si pozitii diferite fara diferente 
ideologice sau religioase. Toti cei care participa, cu demnitate in diferite roluri,se straduiesc sa 
urmeze clarificarea si confruntarea respectivelor idei dupa modelul democratic,conform 
finalitatilor educative adoptate. Aceasta atentie are o semnificatie particulara in raportul elev-
profesor. 
Scoala este deschisa contributiilor creative si responsabile pentru a traduce dreptul la studiu, 
la dezvoltarea capacitatilor elevului, recuperarea in cazuri de dezavantaj, in vederea urmarii 
obiectivelor formative prefixazte de Institut conform cu specialitatea fiecarui curs. 
Scoala ca loc de formare a elevului, trebuie sa favorizeze o crestere si o maturizare care sa 
duca la responsabilizarea fiecarui elev conform demersului sau scolastic. 
 
Orarul activitatii didactice si calendarul anual 
Fiecare scola stabileste orariul inceperii si finalizarii orariului zilnic a lectiilor si pauselor. La 
deschiderea fiecarui an scolastic, la propunerea Dirigente Scolastico (D.S.) Collegio Docenti 
aprobeaza un calendar aproximativ al principalelor date relative cu Sedintele de Clasa, 
primirea parintilor, initiative parascolare si extrascolare care pot fi programate cu anticipare. 
Acest calendar este comunicat elevilor si familiilor. 



 

 

 
Justificarea absentelor 
Frecventa lectiilor este principaul instrument al aplicarii dreptului de studiu. Toate absentele 
trebuie justificate prin libret de parinti sau tutorele care a depus semnatura pe actul de 
inscriere. O absenta de cel putin 5 zile consecutive trebuie justificata la Directie. In caz de 
boala trebuie prezentat un certificat medical care sa ateste vindecarea elevului. 
 
Intrari si iesiri in afara orarului. 
Orice cerere de intrare sau iesire in afara orarului (valabil si pentru lectiile de dupa-amiaza 
sau cursuri de recuperare) trebuie justificate prin acelasi libret folosit on cursul diminetii. 
Aceasta justificare este acordata doar de Diriginte sau un delegat. 
 
Comunicarea scoala-familie 
Colaborarea intre scoala si familie este fundamentala. Colaborarea este si straduinta din 
partea familiei de a semna toate comunicarile care ii sunt adresate prin jurnalul elevului. 
Parintii pot comunica direct cu profesorii prin fixarea unei programari prin jurnalul scolastic 
conform calendarului publicat la deschiderea fiecarui an. 
 
Folosirea localurilor si aparaturii 
Toate spatiile Institutului, clase, servicii, laboratoare, sali de gimnastica si curtea scolii trebuie 
sa fie ordonate la inceputul lectiilor in asa fel incat sa permita o corecta desfasurare a 
activitatilor. Mentinerea si ingrijirea lor este responsibilitatea tuturora fie elevi, profesori sau 
personal fiind garantia calitatii vietii scolare. Spatiile scolii sunt la dispozitia elevilor pentru 
activitati de studiu, cercetari si reuniuni precum si laboratoarele (folosirea carora este regulata 
de o serie de norme specifice). 
 
Sedintele elevilor-Comitatul Studentesc 
Sedintele elevilor sunt ocazii de participare democratica pentru analizarea problemelor din 
scoala si din societate cu functia de a forma cultural si civil elevii. In timpul sedintelor nu este 
oferita nici o activitate didactica. La aceste sedinte elevii pot cere participarea expertilor in 
probleme sociale, culturale, artistice sau stiintifice. Aceasta participare trebie aprobata de 
Dirigintele scolar.Comitatul studentesc este format din reprezentantii fiecarei clase in parte, 
reprezentantii Institutului si reprezentantii din Consulta provinciale degli studenti. Acest 
comitat aduna si selectioneaza initiativele sugerate de elevi si eleve si favorizeaza aplicarea 
Regulamentului Institutului semnaland la D.S. cazurile de lipsa de respect prin comunicari 
scrise si motivate. 
 
Vizite ghidate si excursii de instructie 
Excursiile de instructie si vizitele ghidate, participarea la concursuri si campionate in orice 
sector sunt considerate parti integrante si calificative din oferta formativa si moment de 
cunoastere, comunicare, socializare. Sedinta de clasa organizeaza si efectueaza in particular 
sau in colaborare cu alte sedinte le clasa, trasee educativo-didactice coerente cu program 
desfasurat. 



 

 

 
Organisme colegiali 
Aceste organe ale scolii, excluzand Collegio Docenti, prevad mereu represezentanta parintilor 
si sunt printre instrumentele care pot garanta atat libera confruntare intre toate componentele 
scolastice cat si raportul intre scoala si teritoriu, intr-un contact semnificativ cu societatea. 
Toate aceste organisme colegiali ale scolii se reunesc in orarii care nu coincid cu cele ale 
lectiilor. 
Acestea sunt: 
Consiglio di Classe: este compus din toti profesorii clasei,doi reprezentanti ai parintilor, doi 
reprezentanti ai elevilor; conduce Dirigintele Scolastic sau un profesor care face parte din 
consiglio (delegat); intre obiectivele principale se afla acela de a extinde raportul intre 
profesori, elevi si parinti. 
Consiglio di Instituto: este format din reprezentantii profesorilor si personalului, unul din 
personalul administrativ, tehnic si auxiliar, din parintii elevilor si din elevi si Dirigintele 
Scolastic (componentele variaza dupa numarul elevilor). Presedintele este ales din 
reprezentantii parintilor. 
Giunta esecutiva: este formata dintr-un profesor, un angajat in administratie sau un tehnic sau 
un auxiliar, un parinte si un elev. Dirigintele Scolastic pace parte de drept fiind persoana care 
conduce reuniunile, si directorul serviciilor generale di administrative care are si functia de 
secretar al Giunta. 
 
P.O.F. 
Plan al Ofertei Formative ale activitatilor si al planului de studiu prevazute in scoli 
P.O.F. este documentul pentru programarea anuala a ofertei formative a Institutului, adica 
activitatile care scoala le desfasoara utilizand resursele umane, finantiare si patrimoniale 
disponibile. P.O.F. prezinta si activitatile didactice formative, curriculare si experimentale. 
 
 
INFORMATII ASUPRA RISCURILOR SI SIGURANTEI IN SCOLI 
Activitatile desfasurate in scoli, in general se urmeaza cu exactitate, nu implica riscuri speciale 
pentru siguranta si sanatatea elevilor. Conditia existentiala (pentru mentinerea unui bun nivel 
de siguranta) este folosirea corecta si prudenta a structurilor si a materialului disponibil. 
Trebuie acordata o atentie speciala prevenirii riscului de incendii, observand reguli putine si 
esentiale. Primul dintre toate este interzicerea fumului in interiorul scolii. Alte reguli 
fundamentale sunt folosirea corecta a aparatelor electrice si a instrumentelor disponibile din 
laboratoare. Exercitarile din laboratoare trebuie desfasurate intotdeauna sub supravegherea 
profesorilor si personalului calificat. In cazul evacuarii edificiului scolastic trebuie respectate 
regulile de pe fata planului de evacuare care este presentat in fiecare an elevilor la inceputul 
anului scolastic. 
 
 



 

 

REGULAMENTUL REFERITOR LA STATUTUL ELEVILOR SCOLII SUPERIOARE 
Este Decretul Presedintelui Republicii n.249 din 1998 care stabileste drepturile si indatoririle 
elevilor din licee. 
 
 
POSIBILITATEA FOLOSIRII INTERNETULUI LA SCOALA  
Folosirea Internetului pentru cautaterea informatiilor si materialelor este un element necesar 
pentru formarea studentului. Avand in vedere ca exista posibilitatea ca studentii sa gaseasca 
material necorespunzator sau ilegal pe Internet, scoala incearca sa ia masuri de precautie 
limitandu-i folosirea. Este necesara autorizatia parintilor pentru ca propriul fiu sa poata avea 
acces la Internetul scolii. 


