LICEUL TEORETIC „AL.MARGHILOMAN”
CARTIER DOROBANŢI II  0238714902 BUZǍU
e-mail secretariatmarg@yahoo.com

CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţi semnatare:
1. Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”, cu sediul în Buzău, Cart.
Dorobanţi II, reprezentată prin director dna. prof. PÎRLOG LENUŢA.
2. Beneficiarul indirect, părinte/tutore ………………………………………….. în calitate de
reprezentant legal al elevului.
3. Beneficiarul direct, elevul ………………………………………………….
II. Scopul contractului: Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin
implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
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 de
Ordine Interioară al şcolii.
IV. Obligaţiile părţilor : Şcoala îşi asuma principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie. Părintele se declară o persoană responsabilă pentru
educarea şi comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele acestuia.
Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin
voinţa proprie, după cum urmează:
1. Şcoala se angajează:
a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în 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 şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi în spaţiul şcolar,
precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean;
d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde
bunul mers al procesului de învăţământ;
e) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;
f) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor
referitoare la rele practici în şcoală;
g) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;
h) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare.
i) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora,
situându-se într-un raport de egalitate;
j) să nu desfăşoare acţiuni care să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa sa intimă, privată, familială;
k) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului;
l) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului;
m) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu
interzicerea oricărui tip de discriminare;
n) să analizeze şi să decidă prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui / elevului;
2. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:
a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului/copilului a principiilor, a valorilor şi a
normelor de conduită susţinute de şcoala la care este înscris;
b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia, desfăşurată în afara
şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
c) să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unităţii şcolare;
d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta în uniformă a elevului la cursuri, conform Regulamentului de
Ordine Interioară şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;

e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale
a copilului;
f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de cate ori este necesar, de a se lua măsuri
cu privire la conduita sau la situaţia şcolară a elevului;
g) să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a copilului;
h) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.
3. Beneficiarul direct – elevul se angajează:
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;
b) să aibă zilnic ţinuta vestimentară specifică unităţii şcolare, stabilită prin ROI, uniforma şcolară:
sacoul gri, cu însemnele liceului, cămaşă albă/ tricou alb şi pantalon de culoare închisă – băieţii, fustă
neagră plisată/ pantalon de culoare închisă – fetele;
c) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din
unitatea şcolară;
d) să frecventeze regulat cursurile conform programului orar şi să participe la activităţi extracurriculare;
e) să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi ale Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;
f) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului său propriu;
g) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;
h) să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile puse la dispoziţie
gratuit de către şcoală;
i) să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;
j) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev.
V. Durata acordului: Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului in unitatea de învăţământ.
VI. Alte clauze:
1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor
clasei, al Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ.
2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale
celorlalte părţi.
3. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii
de învăţământ răspund disciplinar conform art. 116 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului
contract, a Contractului Individual de Muncă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului şi
prestigiului instituţiei.
4. Nerespectarea de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea în discuţie a abaterilor
săvârşite de către acesta în Consiliului Elevilor, în Consiliul profesorilor clasei şi în Consiliul profesoral,
urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentului de Ordine Interioară.
5. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, 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 învăţământ;
c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
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