COLEGIUL NAŢIONAL
ECONOMIC ,,THEODOR COSTESCU”

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011,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 Naţional Economic ,,Theodor Costescu”, cu sediul în Dr. Tr. Severin, reprezentată prin director doamna Nănuţi
Claudia,
2. Beneficiarul indirect, dna / dl. ................................................................................... părinte / reprezentant legal al elevului,
cu domiciliul în ............................................................................................................................... .............
3. Beneficiarul direct, ......................................................................................... elev în clasa a ....................
II. Obiectul acordului: 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 de stat şi în Regulamentul intern al şcolii.
IV. Obligaţiile părţilor:
1. Şcoala se obligă:
- să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale şi de siguranţă
şi să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor eleborate de MEN;
- să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depind de bunul mers al
procesului de învăţământ;
- să asigure transparenţa tuturor acţiunilor derulate, organizate şi aprobate de şcoală, respectându-se legalitatea acestora;
- să asigure accesul liber la educaţie, în limita efectivelor aprobate, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
- să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora, să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze
imaginea publică, viaţa privată şi familială a elevului;
- să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului, să analizeze şi să răspundă
prompt referitor la solicitările părintelui legate de evoluţia şcolară a elevului;
- să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi să-l pună în aplicare;
- să elaboreze regulamentul de ordine internă al şcolii, să solicite implicarea părinţilor şi elevilor în stabilirea CDS, în derularea
activităţilor extraşcolare;
- să recompenseze şi să sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor.

2. Beneficiarul indirect – Părintele / reprezentantul legal al elevului se obligă:
- să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului a principiilor . valorilor şi normelor de conduită promovate în
ănvăţământ şi societate;
- să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia, desfăşurată în şcoală şi în afara acesteia, care
ar putea prejudicia prestigiul şcolii;
- să respecte prevederile Reglamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în
regulamentul Intern al şcolii;
- să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta vestimentară îngrijită, neprovocatoare, neostentativă, în limita decenţei (pantalon lung sau
fustă de lungime potrivită, bluză sau tricou cu mînecă lungă sau scurtă, bijuterii şi machiaj discret pentru fete, fără tatuaje vizibile,
servietă sau mapă pentru cărţi şi caiete) şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa elevului de la program;
- să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevului;
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- să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a lua măsuri cu
privire loa conduita sau situaţia şcolară a elevului;
- să se prezinte la şcoală, cel puţin de două ori pe semestru, pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a elevului;
- să trateze cu respect şi consideraţie instutuţia şcolară, reprezentanţii acesteia, cadrele didactice şi personalul unităţii.
3. Beneficiarul direct – elevul se obligă:
- să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
Regulamentului intern al şcolii;
- să se implice direct şi să răspundă solicitărilor profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;
- să respecte şcoala, reprezentanţii acesteia, cadrele didactice, personalul şcolii, precum şi pe ceilalţi elevi;
- să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea tuturor persoanelor din şcoală;
- să frecventeze regulat cursurile, conform programului şi să participe la acţiunile organizate de şcoală;
- să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;
- să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi manualele şcolare ce au fost distribuite.
V. Durata acordului: prezentul acord se încheie pe perioada ...................................................................................

VI. Alte clauze:
Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă. fiecare având obligaţia respectării celor stipulate în acest
contract.
Prezentul contract încetează de drept în situaţia transferului elevului la o altă unitate şcolară şi a altor cazuri prevăzute de lege.
Încheiat azi, ........................ 20........, în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitate şcolară,

Beneficiar indirect,

Beneficiar direct, elevul

