Nr…………../………………………………..

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ale Legii
nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare
1. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, cu sediul în CONSTANTA, Bd. Mamaia 284, reprezentată prin director, dna. prof.
ing. Claudia NIŢU
2. Beneficiarul indirect, dna/dl. _______________________________________ părinte/reprezentantul legal al elevului, cu
domiciliul
în
loc.________________________
str._______________________,
nr.
___,
tel.____________________,
e-mail
____________________________________
3. Beneficiarul direct al educaţiei, ____________________________________, elev
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi
responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul Intern al şcolii.
IV. Obligaţiile părţilor :
1.
2.
3.
-

Şcoala se obligă :
Să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECTS pentru fiecare nivel de studiu.
Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional în condiții legale.
Să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul școlar.
Să asigure accesul egal la educație, în limitele planului de școlarizare aprobat, cu interzicerea oricărui tip de
discriminare.
Să colaboreze cu părinții și elevii în vederea organizării și desfășurării activităților extracurriculare planificate la nivel
de școală.
Să pună la dispoziţia părinţilor, inclusiv prin intermediul site-ului școlii, informaţii privind date de interes pentru
părinţi și elevi.
Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă :
Să ia cunoștință și să respecte întocmai prevederile Regulamentului Intern al C.T. Energetic.
Să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu și să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la
finalizarea studiilor.
Să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului, cel puţin o dată pe lună sau să consulte siteul școlii pentru alte anunţuri, cel puţin o dată pe săptămână.
Să sprijine conducerea unităţii de învăţământ şi profesorii prin implicarea activă în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ preuniversitar.
Să răspundă material pentru distrugerile bunurilor ce se constituie în patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
Să dea curs solicitării conducerii instituției de învățământ , profesorului diriginte sau profesorului clasei, ori de câte
ori este necesar, pentru a lua măsuri cu privire la conduita sau situația școlară a elevului.
Să participe și să sprijine activitățile extracurriculare, festive și de promovare a imaginii și prestigiului școlii.
Beneficiarul direct - elevul se obligă :
Să frecventeze regulat cursurile conform programului orar, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să îşi
însuşească cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Să participe la organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare.
Să poarte uniforma școlară și însemnele distincte impuse prin Regulamentul Intern și să aibă permanent asupra sa
carnetul de elev.
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-

Să cunoască și să respecte Regulamentul Intern și R.O.F.U.I.P. (drepturi și obligații).
Să respecte normele de sănătate și securitate prelucrate periodic de profesorul diriginte la clasă.
Să aibă un comportament care să nu afecteze demnitatea și libertatea colegilor și a personalului din unitatea de
învățământ, atât în școală cât și în afara ei, fără a prejudicia în niciun fel imaginea școlii.
Să păstreze patrimoniul școlii.

V. Durata contractului : pe durata școlarizării elevului în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Constanța
VI. Alte clauze:
-

-

-

-

Orice neînțelegere între părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului Profesoral.
Părinții au dreptul de a fi recunoscuți ca educatori ai copiilor lor. Părinții au obligația de a-și crește copiii responsabil,
fără a-i neglija
Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, va fi
sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de
părinte/tutorele legal, aplicarea amenzilor contravenţionale realizându-se de către persoanele împuternicite de
primar în acest scop.
Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte
părți.
Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părintești
b) în alte cazuri prevăzute de lege.
Nerespectarea de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârșite de acesta în discuția
Consiliului Școlar al Elevilor, a Consiliului clasei și a Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancțiunilor
disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ și a Regulamentului
Intern. Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a) Observația individuală
b) Mustrare în fața clasei și/sau în fața Consiliului clasei/Consiliului Profesoral
c) Mustrare scrisă
d) Retragerea temporară sau definitivă a bursei
e) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile
f) Preavizul de exmatriculare
g) Exmatriculare.
Anexa Acord de practică este parte integrantă din prezentul contract și se referă atât la activitatea
desfășurată în școală, cât și la cea desfășurată la agentul economic (dacă e cazul).
Încheiat azi, ______________________________, în 2 (două) exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte.

Colegiul Tehnic Energetic Constanța,
Director,
Prof. Claudia NIŢU

Beneficiar

indirect*),

………………………………………………

Am luat la cunoștință,
Beneficiar direct,,
Elevul ……………………………………………

Părintele/tutorele legal, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul
postliceal
*)
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