Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, ale Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
se incheie prezentul
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I.
Părţile semnatare
1.
Unitatea de învăţământ, Liceul Teoretic ,, Petofi Sandor” , cu sediul în localitatea Săcueni, str. Dunării, nr. 57,
judeţul Bihor, reprezentat prin director, prof. Barta Imre
2.
Beneficiarul indirect, doamna/domnul .........................................., parinte/tutore/sustinator legal al elevului, cu
domiciliul in ...............................................................
3.
Beneficiarul direct al educatiei, ............................ elev
II.
Scopul contractului
Scopul prezentului contract este asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin implicarea si
responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei.
III. Drepturile părţilor
Drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatii de
invatamant.
IV. Obligaţiile părţilor
1. Liceul Teoretic ,, Petofi Sandor” Săcueni se obligă
a. sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant;
b. sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a
muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant;
c. sa se asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei in
vigoare;
d. sa se asigure ca toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei
specifice in vigoare;
e. ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale
pe care le transmite elevilor, si un comportament responsabil;
f. sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia
generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea,
integritatea fizica si psihica a elevului/copilului;
g. sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de natura sa afecteze imaginea
publica a copilului/elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia;
h. sa se asigure ca personalul din invatamant nu aplica pedepse corporale si nu agreseaza verbal sau fizic
elevii;
i. sa se asigure ca personalul didactic evalueaza elevii direct, corect si transparent si nu conditioneaza
aceasta evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje;
j. sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in
niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor/elevilor, respectiv a
personalului unitatii de invatamant;
k. sa se asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura politica si prozelitism
religios.
2. Parintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are urmatoarele obligatii:
a) asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si ia masuri pentru scolarizarea elevului pana
la finalizarea studiilor;
b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, in vederea
mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa, pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti
copii/elevi din colectivitate/unitatea de invatamant;
c) trimite copilul in colectivitate numai daca nu prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios
(febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree etc.);
d) ia legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/profesorul pentru
invatamantul primar/profesorul diriginte, cel putin o data pe luna, pentru a cunoaste evolutia
copilului/elevului;
e) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev;
f) respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant;

g) prezinta un comportament civilizat in raport cu intregul personal al unitatii de invatamant.
3. Elevul are următoarele obligații:
a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si insusi
cunostintele prevazute de programele scolare;
b) de a frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul de stat, particular si
confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizata de unitatea de invatamant,
in cazul elevilor din invatamantul obligatoriu, inscrisi la cursuri cu frecventa redusa;
d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta in unitatea de invatamant;
e) de a respecta regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, regulile de circulatie,
normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de
protectie a mediului;
f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliul educational etc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si mijloace de
invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant etc.);
h) de a nu aduce sau difuza in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor, atenteaza la
independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest altfel decat este prevazut in Statutul elevului;
j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, droguri, substante
etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari;
k) de a nu introduce si/sau a face uz, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a
beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitatii de invatamant;
l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de
personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod imaginea publica a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenta in unitatea de invatamant si in proximitatea acesteia;
o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor fara avizul profesorului de
serviciu sau al invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte.
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata unui nivel de învățământ.
VI: Alte clauze: Vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Încheiat astăzi 24.09.2020, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea de învăţământ,
Liceul Teoretic ”Petőfi Sándor”

Beneficiar indirect,
...................................................

Director,
prof. Barta Imre
Am luat la cunoștință,
Beneficiar direct, elevul
(în vârstă de cel puţin 14 ani)
........................................................

