ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUŢI , COMUNA CĂIUŢI, JUDEŢUL BACĂU

CONTRACT EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ – FAMILIE
I. Părți semnatare
1. Unitatea de învățământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUȚI,
cu sediul în comuna Căiuți, județul Bacău, reprezentată prin director, prof.Vișciun Mihaela.
2.Beneficiarul indirect, părinte/tutore ………………………………………….....…
în calitate de reprezentant legal al elevului.
3.Beneficiarul direct, elevul ……………………………………………..........
II. Obiectul acordului
Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților
în educația copiilor/elevilor. Școala își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ. Elevul își asumă
răspunderea pentru propria educație. Părintele se declară o persoana responsabilă pentru educarea și comportamentul
copilului și pentru colaborarea cu școala spre binele copilului. Pentru desfășurarea, la standarde de calitate, a procesului
instructiv-educativ, părțile se angajează, prin voința proprie, după cum urmează:
1. Școala se angajează:
a) să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional în condiții legale;
b) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu/ciclu
de școlarizare;
c) să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în incinta și spațiul școlar, precum și în
deplasările organizate de unitatea de învățământ și aprobate de Inspectoratul Școlar Judeţean;
d) să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care depinde bunul mers al
procesului de învaățământ;
e) să stabilească de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice și apoi să îl pună în aplicare;
f) să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinților referitoare la rele
practici în școală;
g) să elaboreze proiectul regulamentului intern al școlii, după consultarea părinților/reprezentanților legali, anual, în prima
lună de școală;
h) să recompenseze/sancționeze, obiectiv și echitabil, rezultatele și conduita elevilor;
i) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părți semnatare.
2. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:
a) să-și asume responsabilitatea promovării în educația elevului/copilului a principiilor, valorilor și normelor de conduită
susținute de școala la care este înscris;
b) să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfășurată în afara școlii, dar care ar
putea prejudicia prestigiul acesteia;
c) sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității școlare;
d) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la cursuri, conform ROFUIP și Regulamentului de Ordine
Interioară și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la program;
e) să informeze școala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare/sociale a copilului;

f) să dea curs solicitării conducerii instituției de învaățământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la
conduita sau situația școlară a elevului;
g) să se prezinte la școala cel puțin o data pe lună pentru a discuta cu dirigintele/ învăţătorul situația școlară a copilului;
h) să trateze cu respect și considerație instituția școlară și pe reprezentanții ei;
i) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar
prejudicia prestigiul acesteia.
3. Beneficiarul direct – elevul se angajează:
a) să respecte școala, însemnele și personalul acesteia, precum și pe colegii săi;
b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalți din unitate;
c) să frecventeze regulat cursurile conform programului orar și să participe la activități extracurriculare;
d) să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
e) să învețe potrivit nivelului de studiu și ritmului propriu de învățare;
f) să se implice direct și să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;
g) să păstreze în bună stare bunurile școlii și să folosească, cu grijă, manualele transmisibile puse la dispoziție gratuit;
h) să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă și neostentativă;
i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev.
NOTA: Nerespectarea angajamentului din acord, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ și a Regulamentului de
Ordine Interioară se sancționează în conformitate cu art. 118 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ.

III. Durata acordului - Prezentul acord se încheie pe durata școlarizării elevului în unitatea de învățământ.
IV. Alte clauze
1. Orice neîntelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor clasei, al
Consiliului Profesoral al unității de învățământ.
2. Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte
părți.
3. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere din cadrul unității de
învățământ, răspund disciplinar conform art. 280 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, cu modificările și
completările ulterioare, pentru încălcarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractul Individual de
Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, și pentru încălcarea
normelor de comportare care dăunează interesului și prestigiului instituției.
4. Nerespectarea, de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârșite de către acesta, în
discuția Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei și a Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancțiunilor
disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ și a Regulamentului de
Ordine Interioară în conformitate cu procedura specifică în acest sens.
5. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părintești, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt
părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
b) în cazul transferului elevului la altă unitate de învățământ;
c) în situația încetării activității unității de învățământ;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
Unitatea şcolară,
Director,

Încheiat azi,______________________.
Învăţător/Diriginte

Părinte/Reprezentant legal elev,

