
 

 

Infoblatt 

Fișă informativă 

 

 Vă rugăm să vă raportaţi copilul bolnav în Secretariatul şcolii în timp 

util, într-e orele 07:10 şi orele 08:00. 

Telefon: 0234 – 3259510 

 

 Vă rugăm să ne anunţaţi dacă copilul dvs. suferă de vreo boală cronică, 

cum ar fi diabetul sau astma 

 

 Modificări de adrese sau de numere de telefon mobil trebuie să fie 

raportate fără întârziere secretariatului 

 

 În caz de urgenţă, elevii noștri au permisiunea să viziteze secretariatul 

în orice moment, altfel numai în timpul pauzelor 

 

 Secretariatul are următoarele ore de deschidere: 

de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00 

de luni până joi între orele 2.30 - 15.30 

Sunt posibile programările în afara orelor de program cu publicul. 

  



 

 

Antrag auf Beurlaubung 

Cerere de absență a elevilor 

conform §43 din legea învățământului 

 

Cererea de absență trebuie depusă de părinți la conducerea școlii prin intermediul profesorului 

de clasă în timp util, încât să fie posibilă luarea unei decizii la timp. 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe partea din spate! 

Numele, prenumele copilului 

 

Data nașterii 

Adresa 

 

Nr. de telefon 

Clasa 

 

Profesor de clasă 

 

Concediul este solicitat pentru perioada  din                       pȃnă  

 

Motivul (important) al concediului 

 (atașați certificate, dacă este necesar) 

 

 

Sunt conștient de faptul că materialul didactic pierdut trebuie recuperat de formă 

independentă. 

 

Data __________________  Semnătura tutorelui legal _____________________ 

 

A se completa de către profesorul de clasă: 

Autorizarea de a lipsi este 

 

     indicată 

     neindicată , pentru că 

 

 

Data: 

 

Semnătura: 

 

A se completa de către conducerea școlii: 

 

Data __________________  Semnătura conducerii școlii _____________________  

Cererea de absență se 

 

       aprobă 

       aprobă cu restricție  

       de la data de................ până la........ 

 

 

      respinge* (a se vedea verso)                                 

    Justificare: 

 



 

 

Hinweise 

Notițe 

În conformitate cu §41 și §43 din legea școlară, elevii sunt obligați să participe în mod regulat și 

activ la cursuri și la alte evenimente școlare obligatorii. Părinții sunt responsabili pentru aceasta. 

În conformitate cu §126 din legea școlară, oricine nu face acest lucru, în mod intenționat sau din 

neglijență, acționează împotriva legii. Dacă nu puteți participa la cursuri din motive previzibile, 

trebuie să depuneți în scris în prealabil o cerere de absență (a se vedea prima pagină). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Imediat înainte și după sărbători, permisia de absență poate fi acordată unui elev numai dacă 

scopul acestei ȋnvoiri este în mod clar de a nu se prelungi vacanţa școlară, de a nu utiliza rate 

mai mici de vacanță sau de a nu evita potențialele aglomerații de trafic. O abatere de la această 

reglementare este posibilă cel mult o dată pe întreaga perioadă școlară. 

Dacă un elev este absent imediat înainte sau după vacanţă din motive medicale, acesta trebuie 

să prezinte un certificat medical. Școala nu acoperă aceste cheltuieli. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pentru un motiv important conducerea școlii poate acorda un permis de absență unui elev, dacă 

motivele școlare nu o împiedică. 

Motive importante sunt: 

 evenimente personale (cum ar fi confirmarea, nuntă, moarte) 

 Evenimente de importanță deosebită pentru elevi (de exemplu, participarea activă la 

concursuri artistice, sportive sau științifice sau la tabere de pregătire) 

 activitățile de recreere şi recuperare (de exemplu, Eltern -Kind-Kur) 

 închiderea temporară și inevitabilă a locuinței din cauza unor circumstanțe speciale 

personale sau financiare ale părinților (de exemplu, spitalizare, mutare) 

 sărbători religioase (în cazul în care sărbătorile religioase durează câteva zile, permisul 

poate fi acordat pentru o singură zi). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Perioadele de permisie nu sunt absenteism în sensul §49 din legea şcolară și, prin urmare, nu 

vor fi incluse în certificate. Cu toate acestea, poate fi necesar să se includă o notă în certificat 

dacă perioada de absență permisiă nu a permis evaluarea performanțelor elevului. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* a se vedea pagina anterioară: Respingerea cererii de absenţă 

Responsabilitatea de a decide revine conducerii școlii. 

  



 

 

Fehlzeiten 

Bochum, _____________________ 

 

Absențe 

 

Stimate D-le/D-na_____________________, 

Din nefericire, observăm faptul că fiica / fiul dumneavoastră________________________ este 

foarte des absent/ă din clasă. 

 

Deoarece fiica/ fiul dumneavoastră are obligaţia să frecventeze o școală (conform § 41 din 

legea învățământului), vă rugăm să vă asigurați că fiica/ fiul dumneavoastră frecventează 

cursurile în mod regulat. În caz contrar, pe viitor, va trebui să vă solicităm un certificat medical 

pentru fiecare zi în care copilul dvs. este absent. 

 

 

Al dumneavoastră 

 

 

 

_________________________   ______________________________                                 

(Şeful/a de departament)     (Profesorul/a de clasă) 

  



 

 

Mögliches Bußgeldverfahren 

Bochum, _____________________ 

 

Posibilă procedură de amendă 

 

Stimate D-le/D-na_____________________, 

din nefericire, trebuie să vă aducem la cunoştinţă faptul că fiica / fiul 

dumneavoastră________________________ este foarte des absent/ă la cursuri. 

 

Deoarece fiica/ fiul dumneavoastră are obligaţia să frecventeze o școală (conform § 41 din 

Legea școlară), în caz de recidivism vom iniția o procedură de sancționare împotriva fiicei/ fiului 

dvs. sau împotriva dvs. ca tutore legal. 

 

Menționăm în mod expres, că pot fi impuse amenzi de până la 510,00 €. 

 

Al dumneavoastră 

 

 

 

_________________________   ______________________________                                 

(Şeful/a de departament)     (Profesorul/a de clasă) 

  



 

 

Attestpflicht 

Bochum, _____________________ 

 

Certificat medical obligatoriu 

 

Stimate D-le/D-na_____________________, 

Din nefericire, observăm faptul că fiica / fiul dumneavoastră________________________ este 

foarte des absent/ă din clasă. 

 

Deoarece fiica/ fiul dumneavoastră are obligaţia să frecventeze o școală (conform § 41 din 

legea învățământului), de acum înainte vom avea nevoie de un certificat medical pentru fiecare 

zi de boală a fiicei / fiului dumneavoastră. 

 

 

Al dumneavoastră 

 

 

 

_________________________   ______________________________                                 

(Şeful/a de departament)     (Profesorul/a de clasă) 

  



 

 

Fehlzeiten 

Părinţi/ Tutore legal 

 

 

 

 

 

 

 

Absenteismul fiicei / fiului dumneavoastră ______________________________  

 

Stimaţi părinți, 

 

absenteismul fiicei/ fiului dumneavoastră este destul de semnificativ, ___________ absenţe, din 

care ___________ nemotivate, astfel încât avem îndoieli cu privire la faptul dacă absențele la 

ore sunt din motive de sănătate. 

 

Prin urmare, ne luăm libertatea de a vă informa că, cu efect imediat, absențele vor fi scuzate 

doar prin prezentarea unui certificat medical. 

 

 

Al dumneavoastră 

 

 

 

_________________________   ______________________________                                 

(Şeful/a de departament)     (Profesorul/a de clasă) 

 


