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Extras din Regulamentul educativ de coresponsabilitate anul școlar 

2020/21 

 
DIRECTORUL DE ŞCOALĂ  

Al institutului școlar R. Gasparini din Novi, Modena 
 

prezintă, propune și subscrie regulamentul educativ de coresponsabilitate, cu scopul : 

⚫ să garanteze și să ȋncurajeze punerea ȋn aplicare deplină al Planului Educativ Trienal (PTOF), punând elevii, părinții, 
cadrele didactice și personalul nedidactic în condiţia de a-și exprima foarte bine rolul; 
   

⚫ să ofere informații punctuale cu privire la fiecare dispozitiv organizațional și sanitar adoptat pentru a limita răspândirea  
de Covid-19 în perioada de participare la activitățile școlare și pentru a comunica orice schimbare sau adăugare la 
dispoziții. 

PROFESORII, pentru a promova succesul educațional al fiecărui elev, se angajează față de elevi și părinți să: 

⚫ propună o ofertă de formare care să corespundă nevoilor elevilor și în concordanță cu scopurile stabilite în 
Regulamentul de predare digitală integrată (a se vedea Regulamentul de predare digitală integrat, DDI, anexa 2); 
   

⚫  respecte in mod constiincios toate cerințele de igienă și sănătate luate de IC „Gasparini” pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19 (a se vedea Regulile de conduită pentru situația de urgență COVID-19, Anexa N 1). 

PĂRINȚII, pentru a-și îndeplini corect rolul părintesc și pentru o colaborare fructuoasă școală-familie, se angajează   să : 

⚫ cunoască Oferta Educațională, Regulamentul Institutului și respectă regulile adoptate; 

 
⚫ respectă in mod conștiincios toate cerințele de igienă și sănătate luate de IC „Gasparini” pentru prevenirea răspândirii 

COVID-19 (a se vedea Regulile de conduită pentru situația de urgență COVID-19, Anexa N 1). 

ELEVII, pentru a-și promova propria creștere culturală și socială, se angajează să: 

⚫ participe la cursuri în mod regulat, chiar și online, ȋși îndeplineșc în mod responsabil angajamentele școlare (teme, 
activități de studiu, etc ...); 
   

⚫ să folosească propriile echipamente informatice și cele ale școlii, respectând regulile care protejează confidențialitatea, 
drepturile de autor și neticheta; 
   

⚫ respecte cu scrupulozitate toate cerințele de igienă și sănătate luate de IC „Gasparini” pentru prevenirea răspândirii de 
COVID-19 (a se vedea Regulile de conduită pentru situația de urgență COVID-19, Anexa N 1).  

Semnarea acestui acord angajează părțile să îl respecte cu bună credință.   
 
Novi. ___/___/20__ 
 
Părintele            Pentru consiliul clasei                             Directorului Institutului de ȋnvăţămȋnt școlar 
 
     Coordonatorul                  Giovanna Manfredi 
 
Nume și Prenume   Nume și prenume                 Semnătura 
 
__________________             _____________________   ___________________ 



 
   

 

 
 
Semnătura                                                   Semnătura 
 
 
_____________________                   _______________________ 
 
 
 
 
 

 
 


