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COMUNICARE
referitoare la frecventarea cursurilor pentru elevii din învăţământul obligatoriu

În atenţia d-lui / d-nei: _______________________________________
în calitate de părinte / tutore legal

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul / fiica d-voastră
………………………………………….................  elev(ă) în clasa ………........ învăţământ
obligatoriu la Liceul ”Mihail Sadoveanu” - Borca, nu frecventează regulat cursurile
şcolii, acumulând până la data de ……….…....... un număr de …........ absenţe, din care
un număr de ….....…. absenţe nemotivate.

 În conformitate cu art. 47 (2) din Legea 272 / 2004 privind protecţia
copilului şi promovarea drepturilor copilului, aveţi  obligaţia de a asigura
frecventarea cu regularitate a cursuri lor şcolare din învăţământul
obligatoriu de către copilul  d-voastră .

 În plus Legea nr. 1 / 2011, Legea Educației Naționale stipulează
următoarele:
Art.  16 (1) - învățământul  general  obligatoriu este de 10 clase.
Art.  86 (3) - Părintele sau tutorele legal este obligat  să ia măsuri
pentru școl arizarea elevului,  pe perioada învățământului
obl igatoriu.
Art.  360. — a) nerespectarea dispoziț i i lor  art .  86 al in.  (3),  din culpa
părintelui  sau a tutorelui  legal  inst ituit ,  const ituie contravenție ș i
se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei ș i  1.000 lei  or i  cu
muncă echivalentă în folosul  comunităț i i ,  prestată de părinte sau de
tutorele legal .

Faţă de aspectele mai sus menţionate vă solicităm implicarea fermă pentru a
asigura frecventarea integrală a cursurilor de către copilul dumneavoastră .

În caz contrar, vom fi obligați să cerem autorităților sancționarea
dumneavoastră.

Noi, dirigintele clasei, profesorul psihopedagog, vă stăm la dispoziţie
asigurându-vă de sprijinul nostru şi consiliere de specialitate.

ÎNV./ DIRIGINTE,                                                                                                 DIRECTOR,

________________________ Prof. V. Amariei
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