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_ ANTE PROIECT DE LEGE
" ASUPRA

INVAȚĂNINTULUI PRIVAT
Art. 1. — Se numeşte şcoală privată ori-ce șeoală înființată, condusă
-sau întreţinută din iniţiativă privată,
cu scopul de a da o instrucţie oare:
-care la ua număr de cel puţin zece
-copii, interni, semi-interni sau ex-

“terni, fie ou plată, fie gratuit.

Art. 2.— Toate şcolile private din
.
iară, ce orice natură, sunt puse sub .
:supravegherea și controlul ministe'rului instrucției şi al cultelor.
Nici o şcoulă privată, de nici o ca:
-tegorie, nu poate să se desghidă, nici
“să funcţioneze, de cît pe baza: unei
-autorizaţiuni dată de ministerul instrucției şi al cultelor, în urma ra«portului unui inspector şcolar. Atit
autorizaţia, cît şi raportul, se: vor
publica prin Monitorul Oficial şi
prin Buletinul ministerului. Autori
-zaţia va preciza localitatea unde are

să funcţioneze şcoala ; dacă va fi in-ternat, semi-internat sau externat:
felul învăţămînt.
lui pe care-l va da;
programa ce va: urma; personalul:
didactic ce vs : comporta, precum şi
dacă şcoala este sau nu autorizată a
primi copii de cetăţeni roiniîni, ori
este destinată numai pentru copii de:
străini. Nioi o schimbare nu sa va:
putea aduce la cele stabilite prin aoctul de autorizaţie, de cit cu învoirea:
scrisă a Ministerului, care de asemenea

se va

publica.

.

Orice şcoală privată deschisă fără:
o asemenea autorizaţie, se va închide pe cale administrativă, în urma:
unei decizii ministeriale şi a unei
„simple somaţiuni făcute. cu 15 zileînainte.
a
Ia caz cînd o şcoală închisă în asemenea condiţii sar redeschide fără:

autorizaţia

ocuven'tă, ea va fi închisă.

imediat, iar directorul ei se va pedepsi cu interdicţia de a. servi în:
învățămîntul privat, pe timp mărgi:
nit sau pentru totdeauna, fără. pre=judiciul măsurilor prevăzute la art..
27 al. II din această lege.:

Cînd

o şcoală privată autorizată:

Sar depărta întru ceva dela condi-.
ţiile puse prin autorizare, în ceea ca:

“priveşte organizarea, programa, psr-sonalul didactic, localul, sau îu orice
-altă privinţă, fără a fi obţinut pentru aceasta o specială autorizare, se
va pedepsi cu amendă, iar în caz de
"recidivă, şcoala se va îuchide.
Artţ. 3. — Invăţămiîntul în şcolile
private poate si se dea ori după
programa
vreuneia din şcolile pu“plice, ori după un program propriu,
cu rezervele p:evăzute la art. 7, 8,
9, 10 şi 12 din această lege, şi cu
condiţia ca învățămîntul să nu con:
"ţină nimio contrariu ordinei publice,
bunelor moravuri, legilor şi instituiţiilor ţării,
Şcolile private nu pot fi mixte de .
cit pentru copii pînă la etatea de 9
:ani; şcolile mizte nu pot avea in:
“ternat.
Art. 4.— Orice
şeoală privată
“trebue să aibă un director, sau mai
“mulţi directori, pe numele cărora se
-va da autorizaţia şcolii.
. Dacă însă şcoala aparţine unei co. ”
munităţi şcolare sau religioase, au:
-torizaţia se va putea da pe numele .
comunităţii; ea va recomanda minis“terului, pentru conducerea şcolii, un

director

sau

împlinească

o

directoare

condiţiile acestvi

care

legi.

să

Directorul
ponsabili

sau

directorii sunt res--

pentru

şcolii şi pentru
regulamentelor.

buna

conducere

a-

pizirea legilor şi a:
Dacă şcoala are mai

mulţi directori, responsabilitatea loreste solidară, întru tot ce priveşte

conducerea

gere a

şcolii, şi în caz de retra-:

autorizaţiei, măsura 'aceasta.

îi va privi pe toţi de o potrivă.
Şcolile private de băeţi. vor avea:
numai directori bărbaţi, iar cele defete numai dirertoare femei.
.
.,.
„_
Pentru şeolile mixte prevăzute lă.
ant. 3 al. II, va fi o directoare fe-.
mee, afară de azilurile confesionale
cari vor putea avea directori bărbaţi..
Dacă directoarea unei 'şcoli pri:
"vate este căsătorită, şi dacă şoţul ei
împlineşte condiţiile de vîrstă şi na-.
ționalitate cerute de această lege; soul va putea îi autorizat ca asociatla direcţie, însă numai pentru chestiile de natură curat administrativă;.
în acest -caz și pentru asemenea.
”

- chestii,

ambii

soţi

vor fi solidar

res-

ponsabil. Ministerul
are însă dreptul:
a revoca şi numai autorizaţia “dată:
soțului, cind va crede de cuviinţă.
„Art, 6..— Directorul sau directoa-rea unei şcoli private trebue să ai-

bă etatea de 25 de ani împliniţi,

să

:

7
aibă diplome sau certificate valabile,
cari să constate că posedă studii de
acelaş fel şi de un grad cel puţin

egal cu acele cari vor aveaa se face
în şcoala pe care are să o dirigă.
Pentru şcolile primare cu programa Statului în cari vor îiadmişi co-.
pii de cetăţeni romîni, directorul sau
directoarea va mai trebui să poseadă şi diploma de absolvirea unei
şcoli normale primare, sau cartificatul de absolvire al liceului,
sau să
fi trecut cu succes examenul de capacitate pentru postul de învăţător
de cătun.
Directorul sau directoara va mai
trebui

să

aibă

purtare

bună

şi de

o deplină moralitate, atît privată, cît
şi în societate, şi să
nu fi suferit
nici o condamnare pentru falş, furt,
înşelăciune, abuz de încredere, mărturie mincinoasă, atentat la . bunele
„ moravuri în cazurile prevăzute: şi
pedepsite de codul penal, delapidare de bani publici, mituire, percepere
de taze ilegale, spargere. de . sigilii,
sustragere de acte în cazul art. 204
din codul penal. Pe jîagă acestea,,
directorul unui azil confesional. va
trebui să: aibă şi un certificat de ca-.
pacitate din partea preotului, pasto-

8

.rului, rabinului sau

muftiului

reli-

giei căreia rparţine el, din localitatea unde are să funcţioneze şcoala.
:» Pe lingă condiţiile prevăzuta în
acest articol, dacă şcoala este autorizată să primească şi copii de cetățeni romîni, directorul sau direotoa:

rea va trebui.să justifice

şi ounoş-

tinţa limbei romine în mod suficient,
pentru a o înţelege şi a fi înţeleși
bine.

Daca

şcoala

primeşte

numai

copii de străini, directorul sau directoara va putza fi dispensat de cunoaşterea limbei romîne ; în acest
caz însă, va trebui ca şcoala să aibă
un subdirector sau o subdirectoară
care să împlinească această condiţie,
“Tot aşa se va face şi în cazul cînd directorul ar fi un străin recomandat
de către reprezentanța diplomatică
sau consulară a ţării lor de origine,
aşa cum se prevede la art. 6 al.l1.
Directorul care, în urma căpătării
autorizaţiei, va cădea în vreunul din
“cazurile
de incapacitate prevăzute
prin acest articol, va perde de drept
autorizaţia.
.
:
-

Art. 6. Străinii, pentru ca să poa-

tă funcţiona ca directori într'o şcoală
privată de orice fel, vor trebui să
împlinească: condiţia de a îi avut re-

şedinţa în -ţară timp de cel puţin trei
ani, şi de a prezenta: certificate de
Dună purtare de la autorităţile locaJităţilor unde au avut această rege.
dinţă. Ministerul va putea însă acorda
-dispensă pentru aceste condiţii străinilor recomandaţi de către reprezentanţa diplomutică sau consulară a ţării lor de origină.
Nici un străin nu va putea func:
ționa în învățămîntul privat oa director, iustitutor, profesur sau maestru, decit în puterea
unei autori“zaţii a Ministerului.
- Art, 7.—lIn şcolile private unăe se
admit copii: de cetăţeni romini în etate de la 7: pină la 14 ani, cari nu
au absolvit cursul primar
conform
programului oficial, se va preda a_. cestor copii, în mod obligator, învăţămîntul primar după: ; rograma oficială, fără nici o reducere sau modificare, nici ca întindere de mate:
rii, nici ca număr de ore,Cursul de.
limba romînă, istorie şi geografie, şi
pentru cei creştini ortodoxi şi ' cursul de religie, se vor preda exclusiv.
_ în limba romînă ; celelalte materii
'se vor putea preda şi în altă limbă.

Pe lingă

programa

materiile

oficială, se

prevăzute

îu

vor

a-

putea

10

__dăogi

şi alte materii,

cererea.

după

direcţiei ; în acest caz, Ministerul va
putea admite ca materia. de cursprimar să fie repartizată
sau cel mult pe șase ani.

Art. 8.—In

pe

cinci,

şcolile private da curs.

,

diferit de cel primar, cari sunt auturizate să admită copii de cetăţeni
romîni, se va preda acestor copii, în

cursul

mod obligator,

mînă, de istorie şi
pentru cri creştini
de religie, exclusiv
şi după programa

de limba ro-

de geografie, iar
ortodoxi şi cursul
în limba romînă
oficială a şcolilor:

Statului, cari.sunt de

acelaş fel

cu

şcoala privată în chestie, fără nici oreducere sau: moditicare, : nici ca în„ tindere de materii, nici ca număr:
de ore.

„Art. 9. — Străinii aşezaţi în ţară
pot avea şcoli de ori-c2 grad, cu ori-

ce organizaţie şi cu ori-ce programă,
pentru a da învăţătura copiilor lor,

cu rezervele prevăzute la art 2 şila
art. 3 din aocastă lege. Ori care ar
fi programa

să coprindă

adoptată,

ea

va! trebui

şi învățămîntul

obliga-

pentru

cel pu-

tor al limbei

romîna

ţin două ore pe săptămînă în îiecare clasă, care se va da'de proiesori autorizeţi

de minister

pentru

2

|

1:

preda . acest învăţămînt în şcolile:
private.
"Dacă însă şcoala va fi autorizată
a primi şi copii de.cetăţeni romiri,.
ea va fi obligată a respecta, pentru
s ceşti copii, art. 7 şi 8 din această:
lege ; în caz de abatere, i se va retrage dreptul de a admite copii decetăţeni romîni.
Sa
Art. 10. — Se pot înfiinţa şcoli:
confesionale de orice! rit religios.
deosebit de acel. creştin ortodox, cu
scop do a da un
învăţămînt
religios ; într'insele nu se vor admite.
copii de cetăţeni .ron.îni de
ritul
şcoli:
creştin ortodox. In asemenea
va trebui să se predea în mod obligator limba romînă cîte cel puțin două ore pe săptămînă în fie-.
care clasă, de profesori autorizaţi:

-

dk minister pentru aceasta.
!
Ca director al ucei şcoli confesio--

nale va putea funcţiona preotul, pa“ storul, rabinul sau-imamui religiei:
respectize din . localitate ;: în acest.
caz el va fi dispensat de condiţia

de reşedinţă prevăzută la art. 6.

Art. 11. — In cazurile prevăzute.
la art. 7, 8, 9 şi 10, dacă numărul:
elevilor din unela clase ar fi prea

mio, numărul de ore fixate în acele:

.

"419

articole
pentru învățămîntul
religiei, limbei romîne, istoriei şi geo:grafiei se va putea aplica pentru
două

clase

reunite,

cu

condiţie

ca

: aceste c'ase să fie consecutive şi ca
numărul total al: elevilor claselor
“reunite să nu treacă peste 25. :
Ari. 12. — In toate şcolile private,
"fără excepţie, este cu desăvirşire in"terzisă orice încercare de a se exer-cită vre o influenţă, în ori:ce
sens
ar fi, asupra credinţei
religioase a
“copiilor de cetăţeni romîni, precum
-şi de a li se impune
sau permite
vra-o practică religioasă străină
de
-a religiei lor.
Direcţia şcolii este îndatorată
să
“privegheze ca aceşti copii să împli“nească în mod strict datoriile reli„iei lor, conform regulamentelor şco„lor publice analoge.
!

ÎInvăţămîntul

religios

li

sa

va.

preda în mod obligator după
pro-grama oficială, şi numai de profesori cari să
aparţină
religiei
lor.
Dacă se va constata că învăţămiîn“tul religios al copiilor de cetăţeni

“romiîni se dă în moâ

defectuos sau

:nesuficient, ministerul va: putea im.
şpune ca predarea religiei să se facă

13:

de.un profesor, numit de dînsul, în:
comptul

şcolii. . .

Ari. 13.
— In

:

.

|

şcolile

private

în,

cari sunt admişi copiii de cetăţeni:
- romîni, limba romînă,
istoria, geo-.
“ .rafia şi religia ortodoxă în cursul:
primar vor îi predate
de
Romini,
absolvenţi

cu

diplomă

ai unei

şcoli:

normale primare, sau în lipsă de a-,
ceştia, de romîni absolvenţi ailiceu-

lui, sau cari să fi trecut cu succes.

examenul de capacitate pentru postul de învăţător de cătun; iar limba.

romînă, istoria, geografia . şi religia.
da curs secundar, de romîni cari să:
îi trecut cu succes examenul de ca-

şi, în lipsă derespectiv - licen-.

pacitatea respectiv,
aceştia, de romîni

liaţi în litere, în ştiinţe sau în teo-lopie.
ie
N
Ma
„Religia

se

va

preoţi ortodozi,

putea

preda şi d2-

licenţiaţi în teologie -

sau absolveuţi ai unui seminar comaa
a
DR
plect.
Salariul. institutorilor şi - profeso-:
rilor prevăzuţi în acest articol va îi:
egal cu cel puţin a treia parte din.
acela care este prevăzut prin .legile:
sau
institutorii
pentru
respective

“ protesorii. de acelaş
Statului

fel

din şcolile:

de acelaş grad din localitate,.

“14

Ministerul are dreptul a interzice
“funcţionarea în. învățămîntul privat
a oricărei persoane, romîn sau stră“in, care va îi în vre-unul din cazu-

rile prevăzute la art. 5 alin. III din

-această

“vedit

că

lege, sau

care

se va îi

do:

propagă idei contrarii or-

-dinei publice, bunelor moravuri,
-gilor şi instituţiilor ţerii.

le-

Art. 14. — In şcolile .private. în
cari se admit copii de cetăţeni romîni, profesorii, institutorii, repeti“torii. şi pedagogii şcolilor private
vor îi
prin

angajaţi

o învoială

de

direcţia

scrisă,

care

şcolii
se

va

“face în dublu exemplar, şi care
“fixa în mod lămurit condiţiile
'viciului lor şi plata lunară.
Direcţia este datoare să achite
:lariul personalului de ori-ce fel

va
sersacel

- mult pînă într'o lună după împlini“rea fie-cărei luni servite;

ea

va fi

datoare a ţine un registru în re-gulă pentru achitarea personalului,

-Neîmgplinirea
acestor îndatoriri va
putea aduce închiderea școlii,
Pentru a se garanta plata perso-!
“nalului, direcţia fie-cărei şcoli
pri-

vate va fi datoare

a

consemna

-la

"Casa şceoalelor, pe fie-care lună, cîte.
-0 sumă egală cu a 12a
parte din.

15

“salariul lunar al întregului său per-

-sonal, pînă la complectarea
acestui
salariu pentru
două
luni. Această
sumă este neurmăribilă şi
necesio-

nabilă, fiind - exclusiv . afectată pen-

tru scopul arătat în această
ege,
puva
se
formată,
astfel
- Suma,
tea pune în efecte publice ale căror
direcţiei la
libera
cupoane se vor

scadenţa lor.
- Din suma

ast-fel formată,

de reclamaţiuni recunoscute

în

caz

drepte,

şi dişi după co se va asculta
dispune
- recţia şcolii, ministerul.va
a se achita lefile neplătite ale per-sonalului, Iu acest caz, direcţia şco-

lii va fi. obligată

să

îndeplinească

suma plătită, prin noui plăţi lunare,
-ca mai sus.
”
In caz de închidere a şcolii, suma
rămasă netatrebuinţată se va resti|
tui întreagă direcţiei şcolii.

Ministerul va putea : dispensa

de

obligaţia impusă prin al. ITI, IV, V
şi VI din acest articol pe acele şcoli.

cari ar prezenta în

ţii

suficiente

de

ochii lui garan-

solvabilitate,

Dis-

pensa însă se va retrage, şi nu va
mai putea fi acordată din nou şeoilor cari ar da loc la reclamaţii în-

16

temeiate de neachitare a soldelor pere
sonalului lor,
dr. 15.—In şcolile private nu'se
va putea întrebuința nici o carte
țipărită şi nici o hartă care nu.
va îi „fost aprobată de Minister. Minis
te-:
rul va putea interzica în mod absolut întrebuinţarea cărţilor şi a hărților pe cari le va socoti vătămătoa- |
re, sau va putea impune a se aduce

modificări

acelora

cari ar

prezenta

numai defecte parţiale, Intrebuinţ
a-,
"rea manuscriselor este interzisă,

In ori-ce caz, -limba romînă,

isto-.
rio, geografia şi religia în
cursul
primar, secundar şi în celelalte
cur- :
auri, se vor preda copiilor de
cetă.
țeni romîni numai după „cărţi
romtne aprobate de Minister, Pent
ru ce- :
lelalte cursuri se vor putea
admi
ori-ca cărţi, romîne sau străine, te
cari
vor fi fost aprobate conform artic
olului de faţă.
“Cărţile şi hărţile neautorizate, pre-

cumşi manuscrisele cari se vor găsi
într

ebuințate într'o şcoală privată, .
se vor confisca, iar direcţia
va fi

pedepsită

cu amendă de la 100 pînă

la 1000 lei. Dacă amenda nu
va îi
achitată pînă îu termen de
o lună

fA22

SI
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ea se va putea înlocui prin
rea gcoalei.
Ari. 10. Admisiunea

închide-

copiilor

de

cetățeni romîni într'o gcoală privată

În care se admit
va faca printr'o

asemeni
învoială

copii, se
scrisă pe

hîrtie simplă în două exemplare, încheiate între direcţia şcoalei şi părintele sau tutorul elevului ; într'insa

se vor arăta în mod lămurit condi-

țiile şi obligaţiile respective, şi în
special condiţiile de plată; se va
stabili de asemenea coimpetinţa instanţei do judecată a locului unde
se păseşte şcoala, pentru cazul eventual al veri-unui litigiu între părţi,
Se va putea face excepţie la această dispoziţie pentru copiii admişi
gratuit cu scop de bine-facere.
Plata datorată de părinte sau tutori în puterea învoclei prevăzute la
aliniatele precedente, se va considera
ca datorie privilegiată de subsistenţă,

potrivit

art. 1729, alin. V din codul

civil. Judecarea

provenind

citarea ei, precum

şi

din

nea-

formalităţile

do urmărire, în caz cînd va interveni o nentinţă de plată, se vor face
de urgenţă şi cu precădere,
Dacă plata cuvenită direcţiei nua

fost achitată pe deplin, şi dacă drep£

18
tul ei este stabilit prin o sentinţă rămasă definitivă, direcţia are dreptul a

nu libera elevului certificatele relative

la studiile făcute de dînsul în şcoală,
pînă ce nu se va îi achitat datoria;
ea însă nu va putea reţina alte acte
sau certificate ale elevului.
Art. 17.— Pentru copiii de cetăţeni
romîni din cursul primar, promoţiunea se va face după un regulament
special făcut de Minister. Tot asemenea se va face promaţiunea şi
pentru şcoalele de ori-ce alt grad de
cît cel primar, pentru cu certificatele de promoţiune să poată fi echivaiente cu acelea din şcolile similare
ale Statului.
-

Ari. 18. —

Se vor

bucura de un

tratament special şcolile private de
învăţămînt primar, secundar sau comercial cari, pe lîngă celelalte condiţii prevăzute prin această lege, vor
împlini şi pe cele următoare:
" 4) să aplice programele respective
ale şcolilor Statului de acelaş fel,
tără nici o reducere sau modificare,
nici ca întindere de materii, nici ca
număr de ore;
b) să aplice întocmai regulamentele respective ale-şeolilor Statului
de acelaşi fel, întru tot ce priveşte

13
“epoca înscrierii elevilor, îrecuentarea, disciplina,
notarea asiduităţii
lor, lucrările şi exerciţiile lor; -

c) să aibă în cea mai deplină

or-

-dine şi curăţenie toate matriculele,
-cataloagele, dosarele şi registrele cerute de regulamentele şcolilor Statului de acelaș fel;
d) ca directorul şcolii să aibă ti“tluri identice cu directorii şcolilor
“similare ale Statului.
e) Să aibă un personal didaetio în
număr suficient, şi întregul perso-

nal didactic să fie luat pentru cursul

primar,

numai

dintre

«diplomă ai unei şcoli

absolvenţii

cu

normale pri-

nare din ţară, sau dintre institutorii
„sau învățătorii în exerciţiu în şco-

lile primare ale Statului ; pentru cel

-secundar, numai dintre persoane cari
să figureze pe tabelele de capacitate
respective ale învăţămîntului secuu-

-dar, sau din

personalul

didactic al

liceelor, gimnaziilor sau şcolilor secundare de fete ale Statului, iar pentru şcolile secundare de fete şi din:
“tre licenţiatele în filosofie şi litere
sau în ştiinţe; pentru cel comercial,
dintre persoane cari să împlinească
condiţiile prevăzute prin legea învățămiîntului profesional, pentru nu-

20

mirea ca profesori sau maeştri înşcolile comerciale ale Statului, sau:

din

personalul

didactice

al

acestor:

şcoli.
f) ca plata personalului didactiepentru fie care curs să fie egală cu
cel puţin jumătate din acea prevăzută prin legile respective pentru:
personalul de acelaşi grad din şco-

lile Statului.

N

In şcolile cari vor împlini acestecondiţii, promoţiunea elevilor se va
face după notele: obţinute da dînşii:
în şcoală: în cursul anului, combinate cu notele obținute la un examen de fine de an făcut de profesorii

şcolii

sub controlul

delegaților mi--

nisterului după regule cari
fixa prin regulament.

In fiecare

ss vor

din aceste şcoli, matri:

culele se var ţine în două exemplare,.
dintre care unul se va trimite la
minister după încheerea fiecărui an
Şcolar. !
A.
Ministerul va exercita controlu
său pentru a se convinge că tcate
condiţiile impuse prin acest articol:
sînt împlinite fără întrerupere, şi că
notele elevilor sînt date potrivit meritului lor, Certificatele de promoțiune vor îi vizate de minister, sau.

2
-de un delegat autorizat de dînsul,
-şi vor fi echivalente cu acele eliberate de şcolile Statului de acelaş fel,
Dacă inspectorii sau delegaţii în-sărcinaţi de Minister vor constata
“mneregule sau parţialitate în darea
notelor, Ministerul
va .putea
lua .
“măsuri de îndreptare a notelor sau
-de represiune contra şcolii, mergînd
pînă la retragerea dreptului dea
“beneficia de tratamentul special.
Dispuziţiile prevăcute în acest ar“ticol pu se vor aplica examenelor de
“absolvire pentru cursul primar, se-

cundar

inferior,

secundar, superior

-şi comercial, cari se vor face numai!
de către comisiile numite în acest
scop de către minister şi numai în
-şcolile

publice

fixate

de

dînsul

“iorm lepii şi regulamentelor

'tive,

.

"Art. 19. — Cind

con-

respec-

o persoană

în-

scrisă în tabelele de capacitate

pen-

“tru învățămîntul primar

sau secua-

dar, prevăzute la arţ. 52 din legea
“învăţămîntului
primar şi normal-

«primar

şi la art. 26 din legea

ţămîntului

secundar

învă-

şi superior,

va

servi în învățămîntul privat, în şcoli
-de acelaş grad, cari vor
-cu' programa Statului în

îunnţiona
conformi-
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"tate ou această lege, timpul ast-fel:
servit i se va adăogi la termenul de.
şease ani, cît este valabilă însorierea în tabelă. Termenul de înscriere.
ast fel prelungit nu va putea însă:
trece peste nouă ani,

Ari, 20. — Şcolile private nu

au:

dreptul a libera nici un fel de âiplomă ; ele nu pot libera de cît cer-.
tificate cari să constate studiile îăcute în' şcoală, Forma 'şi cuprinsul
acestor certificate vor fi "fixate de.
Minister pentru fie-care fel de şcoălă
în parte.

Ari. 21. — Ori-ce

şcoală

privată

este datoare să ţină în cea mai de-.
plină regulă, şi să prezinte la orica cerere a personalului de controi,.
cataloagele,
mstriculele, statele deplata personalului, registre de numele, locuinţa şi naționalitatea ele-'
vilor şi a părinţilor lor, precum şi.

ori-ve

alte

acte, registre sau docu-.

mente s'ar impune prin regulamentele speciale privitoare pe
gcolileprivate.
Ori-ce şcoală privată este obligată.
că în fiecare an, între1 şi 15 Oe.-.
tomvrie, să înainteze inspectorului:
sau revizorului respectiv lista elevilorsăi, cu arătarea etăţii, naţionalităţi:

-

za
a
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şi clasei în care urmează îiecare,
precum şi a numelui
gi locuinţei
obişnuitea. părinţilor sau tutorilor

lor. Schimbările supravenite în cursul
anului se vor comunica inspectorului

sau revizorului între 15 şi 30 Aprilie, Indicaţiunile neexacte sau necomplete din partea unei şcoli se vor
„ pedepsi. In caz de recidivă, şi după
gravitatea cazului, i se va putea re:

trage dreptul de a mai primi elevi fii
de cetăţeni romini, sau se va amenda
cu 100 pînă Ja 1.000 lei în folosul

Casei Şcoalelor.
E
Art. 22, — Inspectorii şi revizorii

învăţămîntului privat sunt datori ca,
în fie care an, să prezinte ministe-

rului rapoarte asupra

mersului

îie-

cărei-şcoli private din circumscripţia lor. Aceste rapoarte, împreună cu
rezultatele promoţiunilor şcolilor cari
se vor fi bucurind de tratamentul
“special, în virtutea art. 18 din această lege, se vor publica.
Art. 23. — In oraşele unde şcolile publice posedă coleoţii, laboratorii, biblioteci şi instalaţii didactice
de orice fel, elevii şcolilor private
din oraş sau din apropriere vor putea fi autorizaţi de minister să uzeze

.
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de dînsele,
după cererea direcţiei
şcolii şi în limita posibilităţii,
„In acest 'caz se va percepe, în fo" losul Casei Şcoalelor, o taxă Propor"țională cu numărul elevilor admişi,
şi care se va fixa în fie care caz
particular,
„Ari, 24. — Fie-cara şcoală privată
va plăti pentru fie-care elev al său,
de orice sex sau naţionalitate, o taxă
anuală după cum urmează:
1 leu pe an pentru elevii grădini-

lor de copii şi ai azilelor
nale ;

4 lei pe an pentru

primar,
meserii,
plicată;
„1 leu
primar,

în mod

confesio-

elevii de curs

comercial elementar sau
ori care ar îi programa

de
a-

pe an pentru elevii de cura
cari sunt admişi în şgeoală

gratuit;

|

O lei pe an pentru elevii de curs
Bedundar,
comercial superior, sau
orize alt curs afară de cele menţionate mai sus,
.
Venitul acestor taxe se. va întrebuinţa la plata persovalului de
in.
spectori, revizori şi delegaţi,
însăr.
cinaţi în special cu cont:olul
şi inspecia şcolilor private,
„Afară
de aceste tuxe, orice elev

-
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pregătit în familie sau

privată care va

voi

îatr'o

şcoală

să obţină pen-

tru veri-o clasă certijicat de. promo-

țiune valabil în şcolile. Statului, va
plăti o-taxă de examen după cum
urmează, oricare ar îi sexul sau
ționalitatea elevului:
15 lei pentru elavii de curs
mar sau comercial-elementar ;
5 lei pentru elevii de aeeleaşi
suri cari sunt admişi în mod
tuit în şcolile private
înfiinţate
scop de bine-facere ;

napricurgraîn

50 lei pentru elevii de curs secun-

dar inferior ;
"40 lei pentru elevii
mercial superior ;

|
da: curs

co-

80 lei pentru elevii de curs secundar superior ;
o
"25 lei pentru examenul de - cori-

genţă de curs secundar, inierior sau
superior, ori de cel comercial superior ; : :
îi
:

80

lei pentru examenul

de absol-

vire a cursului secundar inferior sau
a celui comercial superior ;

- 40 lei pentru examenul de

absol:

vire a cursului secundar superior;
20 lei pentru un examen de dife-

rență de curs secundar
comercial superior,

sau

de curs

20

Se vor stabili prin
regulamente.
taxele ce vor fi de plătit pentru examenele cari nu ar fi prevăzute în.
acest articol ; aceste taxe însă
nu
vor fi mai mari
de cît acele cari
vor fi plătite de elevii din scolile..
similare ale Statului pentru exame- .
nele corespunzătoare.
Taxele de examen vor servi pen-tru plata delegaților la examene, a.
inspectorilor şi revizorilor învăţămîntului privat şi pentru fondul de.
ajutoare al Cassei de economie, credit şi ajutor:a corpului didactio,.

conform legei acestei

va rămîne

lelor.

în

Case;

folosul

Casei

restul
Şcoa-

Pentru şcolile de curs primar în.
liinţate în scop de binefacere, cu e-.
levi gratuiţi sau admişi cu o taxă minimă, taxele prevăzute în acest:
articol vor putea îi reduse de Casa
şcoalelor, după aprecierea
sa; nici:
întrun caz însă toxele de examen.
nu vor putea fi mai
mici
e
cît:
suma necesară pentru plata delega-

ților însărcinaţi cu

facerea

exame-.

nului,
In acest caz, partea cuvenită Gas.
Sei de economie şi. Casei - şcoale
lor-

|

9:

se va micşora în proporţie cu reduE
cerea făcută.
“Poate taxele prevăzute în acest ar-țicol se vor vărsa la Casa Şcoalelor:
car le va îvtrebuinţa la destinaţia
lor conform dispoziţiunilor de-faţă..

Ayt, 25. —

Pentru

abaterile

co-

mise de o şeoal: privată, autorizată,.
se vor putea aplica următoarele pe: :
depse:

a) avertismentul secret;
prin
dat
public,
l
b) avertismentu

Ilonitorul Oficial şi prin Buletinul”
ministerului instrucției şi al cultelor;.
c) amenda în folosul Casei şeca:

lelor cu o sumă

da 50-pînă la 3.000: .

lei;
d) pentru şcolile ţinute de străini,.
e:
interdicţia de a mai putea primi

levi fii da cetăţeni romiîni ;

e) închiderea şcolii.
în.
Aceste pedepse se vor aplica
"
:
r
următo
modul
avertismentul seoret şi cel public,.

de ministru ;

|

|

amenda pentru prima oară întrun
ce va
an şcolar, de ministru, după
de-

lua avizul consiliului

permanent

lar, interdicţia de a

elevi
pri-mi

instrucţie ;
an Şco-- repetarea amendei în ucelaş
fii:

-
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-de cetăţeni romîni şi închiderea gcolii, de ministru, cu avizul contorm
:al consiliului permanent,
:
„ Pedepsele de sub lit. c, d şi e se
vor aplica după ce inculpatul îşi va
“face apărarea în persoană, în soris
-sau verbal, ori prin apărător ales de
-dînsul dintre membrii corpului di-

dactie al Statului,

Dacă pedeapsa pronunţată este amenda, şi dacă ea nu va fi uchitată
“pînă ia termenul fixat prin sentinţa
de condamnare, ea se va putea înlocui prin închiderea şcolii. -

Art. 26. —

Se va

închide

orice

:şeoală privată care din lipsă de su-praveghere, din neîngrijire sau din
'incapacitata a direcţiei, din rea or-:
-ganizare, sau din orice altă cauză,
ar compromite moralitatea sau să-

nătatea copiilor, sau ar contribui să
propage
moralei,

“țărei,

idei . contrarii
religiunei,
legilor
şi
instituţiunilor
|

Se va închide de asemenea ori-ce
-şeoală privată care sar
dovedi că
lucrează în contra desvoltărei
sen.“timentelor de iubire şi de respect pen- :
“tru ţară, în care nu -s'ar respesta

credinţele religioase ale copiilor, sau:

99S'ar lace încercări
aceste credinţe.

de-ai abate

In caz de îlagrant delict

de la

sau

de:

urgenţă, şcoala se va putea închideimediat în mod provizoriu, pînă ce:
să se pronunţe consiliul permanent,.
conform articolului 25, cînd
atunci
închiderea va putea să rămînă deîiniţivă,
Art. 27, — Cînd închiderea unei:
şcoli private a fost pronunţată, au-

torităţile administrative sunt datoare-

să ia măsuri pentru închiderea
şi, eventual, pentru a împedica

ei
re-

deschiderea. Funcţionarii în a căroratribuţie ar cădea această îndatorire-

şi nu ar îndeplini-o,
pentru

refuz de

vor

fi pedepsiţi

serviciu datorat

con-

o
iorm legii.
Directorul unei şcoli private închise care ar redeschide-o fără a fi
căpătat o nouă autorizaţie, va fi condamnat la amendă în folosul Case:

Scoalelor de

50 pînă

iar în caz de recidivă,

la 3.000 'lei;"
la închisoare

de 5 zile pînă la 3.luni. In ambelecazuri, afacerea se va judeca de tribunalul corecţional, căruia ministe-rul îi va înainta actele. .
--.
Art. 28— Ministerul instrucţiunii
şi al cultelor va elabora regulamen-.-

:30
“tele necesare pentru punerea
-plicare a legii de faţă.

în a-

Art. 29. — Directorii şcolilor private, cari actualmente funcţionează
“în virtutea unei autorizări date de
minister înainte de promulgarea legii
-de faţă, vor continua a se bucura
de efectele autorizării dobîndite, cu
“condiţie de a se conforma, pînă
la

1 Septembrie 1911 dispoziţiunilor din

legea de faţă în tot ce priveşte per“sonalul didactic şi supraveghetor, lo-calul și organizarea.
Institutorii, profesorii şi maeştrii

“cari se vor găsi

funoţionînd

în în-

“văţămîntul privat la punerea în a'plicare a acestei legi, cari vor fi avind atunci şease ani de exerciţiu în
„învățămîntul public sau privat şi
-cari vor fi absolvit cel puţin patru
clase de gimnaziu, liceu, seminar,
-şcoală normală sau şcoală seoundară

de fete, vor

fi autorizaţi a continua

să iuncţioneze în aceeaşi calitate în
învățămîntul privat, însă numai pînă
la a doua clasă inclusiv mai jos de
-cit aceea pentru care posedă certifi-cate de studii,

Art. 80.—Această lege se va pune
“în aplicare

de la 1 Septembrie

1911

Se abrogă dispoziţiunile privitoare

3t
la învățămîntul. privat

coprinse

în

legea de la 5 Decembrie 1864, Se abrogă de asemenea toate regulamentele şi dispoziţiile anterioare cari vor -

îi contrarii legii de faţă.
Ministrul Instrucțiunii

şi al Cultelor
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