LICEUL ORTODOX “EPISCOP ROMAN CIOROGARIU”
Oradea, str. Aluminei, nr. 88
Nr. ______ / 10.09.2018
Avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, ale Legii Educaţiei Naţionale, ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
unităților de învățământ preuniversitar și ale Regulamentului de organizare si functionare a Liceului Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu”
Oradea;
Se incheie prezentul:

Acord cadru de parteneriat
pentru educaţie
I. Părţile semnatare
1. Unitatea de invăţământ: LICEUL ORTODOX “EPISCOP ROMAN CIOROGARIU”, cu sediul in Oradea, str. Aluminei, nr. 88,
reprezentată prin director: Pr. Prof. Radu Rus
2. Beneficiarul indirect – Părintele/reprezentatul legal al elevului, d-na/dl. ___________________________________________________
cu domiciliul în __________________________________________________________________________________________________
3. Beneficiarul direct – elevul ______________________________________________________________________________________
II. Scopul acordului:
Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de invăţământ prin implicarea si responsabilizarea părților in educaţia copiilor /
elevilor
Şcoala işi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
Elevul îşi asumă raspunderea pentru propria educatie.
Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu şcoala spre binele
copilului.
Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voinţa propie, după cum
urmează:
1. Şcoala se angajează:
a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional in condiţii legale;
b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;
c) să asigure securitatea si siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spatiul şcolar, precum şi în deplasările organizate
de unitatea de învăţământ;
d) să coopereze cu toate instituţiile de ale căror servicii beneficiază şcoala si de care depinde bunul mers al procesului de invăţământ;
e) să dea dovadă de respect si consideraţie în relaţiile cu elevul si parinţii acestuia/reprezentaţii legali, într-un raport de egalitate;
f) să nu desfaşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familiară a acestuia;
g) să trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului/copilului;
h) să stabilească, de comun acord cu parinţii, calendarul întâlnirilor periodice si apoi să îl pună în aplicare;
i) să elibereze la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesul elevului;
j) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
k) să răspundă şi să decidă, prompt si responsabil, la orice solicitare din partea parintelui/elevului;
l) să asigure trasparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de şcoală;
m) să ia în considerare, să analizeze si să raspundă, oricarei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;
n) să elaboreze proiectul regulamentul de organizare și funcționare a școlii, după consultarea elevilor (peste 14 ani) şi a
părinţilor/responsabililor legali, anual, în prima lună de şcoală;
o) să solicite implicarea părinţilor şi a elevilor în stabilirea disciplinelor opţionale (CDS);
p) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv si echitabil, rezultatele şi conduita elevului;
q) să stocheze, prelucreze, utilizeze și să publice numai în scop educațional datele personale ale elevului, respectând legislația în vigoare;
r) să explice clar toate prevederile prezentului contract celeilalte părţi semnatare.
2. Beneficiarul indirect – Parintele/reprezentatul legal al elevului se angajează:
a) să işi înscrie copilul la şcoală și să asigure frecvența acestuia la cursuri;
b) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului/copilului a principiilor, valorilor si normelor morale și de conduită,
susţinute și promovate de şcoală;
c) să-şi asume, impreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfasurată în şcoală sau în afara şcolii, dar care ar putea
prejudicia prestigiul acesteia;
d) să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizarea si funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar şi Regulamentul de
organizare si functionare a școlii;

e) să asigure frecvenţa zilnică, conform programului şcolar, în uniformă, a elevului la cursuri, conform Regulamentului de de organizare si
functionare a școlii şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;
f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la imbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale a copilului;
g) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de invăţământ, ori de câte ori este necesar a se lua masuri cu privire la conduita sau situaţia
şcolară a elevului;
h) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe semestru, pentru a discuta cu învățătorul / dirigintele situaţia şcolară a copilului;
i) să îi asigure copilului, în limita posibilităților, condiţiile decente de învăţare (durată şi locaţie) la domiciliu;
j) să suporte repararea sau, după caz, înlocuirea bunurilor şcolii deteriorate de copil;
k) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.
3. Beneficiarul direct – elevul se angajează:
a) să respecte şcoala, insemnele si personalul acesteia, precum şi profesorii, personalul auxiliar şi pe colegii săi;
b) să aibă un comportament demn, civilizat, respectuos, prin care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din
unitatea şcolară;
c) să frecventeze regulat cursurile, conform orarului, şi să se implice activ şi responsabil în activităţile de evidenţiere a identităţii şcolii;
d) să respecte prevederile Regulamentului de de organizare si funcţionare a școlii si ale Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare
a unităţilor de invăţământ preuniversitar;
e) să se pregătească constant pentru orele de curs, potrivit nivelului de studiu si ritmului propriu de invăţare;
f) să se implice direct si să raspundă tuturor solicitărilor profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;
g) să păstreze, în bună stare, bunurile şcolii si să folosească cu grijă manualele transmisibile, puse la dispoziţie, gratuit, de catre şcoală;
deteriorarea bunurilor şcolii impune automat repararea sau, după caz, înlocuirea lor;
h) să poarte ţinuta vestimentară obligatorie pe toată durata programului şcolar, ca şi la alte activităţi şi manifestări organizate de şcoală;
j) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev și să îl prezinte, ori de cîte ori este necesar, învățătorului/profesorului//dirigintelui parintelui.
III. Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ.
IV. Alte clauze
1. Părintele își exprimă acordul ca unitatea școlară să stocheze, prelucreze, utilizeze sau să publice, numai în scop educațional, datele
personale ale elevului, conform legislației în vigoare.
2. Orice neîntelegere dintre parți se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor clasei sau al Consiliului profesoral al
unităţii de invăţământ.
3. Părţile semnatare înteleg că nerespectarea angajamentelor propii poate implica schimbări de atitudine ale celeilalte părţi.
4. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sacţiunilor legale şi la o monitorizare strictă din partea
Inspectoratului Şcolar Județean Bihor.
5. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de invăţământ, răspund
disciplinar conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, pentru incălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract,
Contractului Individual de Muncă, Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru
încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului invăţământului şi prestigiului instituţiei.
6. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal a obligaţiei privind asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în
învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50 lei si 200 lei, in conformitate cu prevederile legale.
7. Nerespectarea, de catre elevi, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta în discuţia
Consiliului elevilor, a Consiliului profesorilor clasei si a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute in
Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de invăţământ și în Regulamentul de organizare si funcţionare a școlii, inclusiv
a transferului disciplinar la o altă unitate de învăţământ.
8. Prezentul acord încetează de drept în urmatoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celalalt părinte al
elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ;
c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
d) în alte cazuri prevazute de lege.
Încheiat azi, _______ 2018, în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte
Unitate scolară,
Pr. Prof. Radu RUS

Beneficiar indirect,
……………………..

Beneficiar direct,
…………………..

