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Informaţii cu privire la obligativitatea învăţământului şcolar
1. Ce înseamnă obligativitatea învăţământului şcolar?
Prin obligativitatea învăţământului şcolar se înţelege obligaţia copiilor de a urma cursurile şcolare.
Un copil este obligat să meargă la şcoală în anul în care, până la data de 30 septembrie, împlineşte vârsta de şase ani. Învăţământul obligatoriu are din principiu o durată de zece ani. În prima fază, copiii urmează cursurile şcolii primare (clasele 1–4)
iar apoi pe cele ale şcolii gimnaziale (clasele 5–10).
Pentru tinerii neintegraţi în învăţământul de pregătire profesională, învăţământul obligatoriu durează până la sfârşitul anului
şcolar în care împlinesc vârsta de 18 ani.
Pentru tinerii integraţi în învăţământul de pregătire profesională, învăţământul obligatoriu durează atât timp cât durează
pregătirea profesională începută înainte de vârsta de 21 de ani.
Elevele şi elevii trebuie să participe la orele de curs precum şi la alte evenimente obligatorii organizate în cadrul şcolii (de
exemplu serbări şcolare, excursii şcolare, ore de educaţie fizică, înot etc.). De asemenea, sunt obligaţi să participe în cadrul
orelor, să pregătească şi să aprofundeze cursurile şi să execute temele pentru acasă.
În calitate de părinte, purtaţi răspunderea pentru prezenţa copilului dumneavoastră la cursurile şcolare.
În caz de boală (în cazul în care copilul dumneavoastră are sub 18 ani), trebuie să informaţi imediat şcoala (cel mai târziu în
a doua zi de şcoală) verbal sau în scris.
Elevii majori pot anunţa ei înşişi şcoala.
După aceea, va trebui să comunicaţi şcolii, în scris, de ce copilul dumneavoastră nu a putut merge la şcoală. În caz de boală a
elevei sau elevului, menţiunea „boală” este suficientă. Nu trebuie specificat tipul de boală.
Dacă există îndoieli cu privire la faptul că un copil lipseşte de la şcoală din motive de sănătate, şcoala poate cere părinţilor
sau elevilor majori să vă prezinte un certificat medical.
Îndoielile bine întemeiate pot apărea, de exemplu, în cazul unor absenţe nemotivate frecvente.
Trebuie respectate vacanţele şcolare, adică acestea nu pot fi scurtate sau extinse pe cont propriu. Înainte şi după vacanţă este
din principiu interzis să se lipsească de la ore. Excepţii pot fi făcute numai din motive importante.
O prelungire a vacanţei şcolare sau costuri mai mici pentru biletele de plecare sau întoarcere din concediu nu constituie
motive importante.

2. Ce se întâmplă în cazul încălcării obligaţiei de a participa la cursurile şcolare?
Dacă copilul dumneavoastră nu merge la şcoală, chiar dacă nu este bolnav şi nu există niciun alt motiv important, dumneavoastră, ca părinte (sau elevii înşişi, dacă aceştia sunt de vârstă majoră) vor fi rugaţi în primul rând, în scris, de către şcoală să
motiveze absenţele lor prin indicarea motivului.
Ulterior, profesoarele şi profesorii vor efectua muncă pedagogică (de exemplu, prin consiliere) cu elevele şi elevii.

În calitate de părinţi, vă atragem atenţia să vegheaţi ca elevul să frecventeze în mod regulat orele şi să participe la celelalte
evenimente şcolare. Elevilor de vârstă majoră li se reaminteşte că prezenţa la şcoală este obligatorie. Se atrage de asemenea
atenţia că există posibilitatea trimiterii obligatorii a elevilor la şcoală cu ajutorul serviciului de ordine publică sau de către
poliţie sau că se poate iniţia o procedură administrativă de contravenţie.
Dacă se iniţiază o procedură administrativă de contravenţie, părinţii, respectiv elevele şi elevii vor avea posibilitatea de a
răspunde în cadrul unei audieri oficiale în termen de 14 zile. Dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru o amendă contravenţională, este posibilă impunerea unei astfel de amenzi în valoare de până la 1000 euro.
În cazul neplăţii unei amenzi contravenţionale, aceasta va fi recuperată de la adulţi în cadrul unei proceduri de executare
silită. Aceasta va produce la costuri suplimentare (taxe legate de somaţiile de plată, taxe pentru executorul judecătoresc). În
cazul în care executarea rămâne neîndeplinită, instanţa judecătorească poate dispune detenţia în scopul realizării executării
silite. Pentru adolescenţi şi tineri, în locul plăţii amenzii contravenţionale, se va putea dispune prestarea unor ore de muncă.
Acestea vor fi impuse de către instanţa de judecată. În cazul neîndeplinirii obligaţiei de a presta munca impusă, este posibil
să se solicite impunerea detenţiei juvenile.
Dacă sunteţi nesiguri sau mai aveţi întrebări, vă rugăm să luaţi legătura cu şcoala.
Informaţii suplimentare pe tema învăţământului obligatoriu găsiţi şi pe pagina de internet a Administraţiei Regionale
Münster (www.brms.nrw.de/go/schulpflicht).
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