Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU”
Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 25
Tel/fax: 0264 596028, cod fiscal 4847530
www.avramiancucluj.ro, e-mail: liceulavramiancu@yahoo.com

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 şi ale Regulamentului Intern,
Se încheie prezentul:
ACORD DE PARTENERIAT ŞCOALĂ – FAMILIE

I.

II.

PĂRŢILE SEMNATARE:
1) Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic "Avram Iancu", reprezentată prin doamna director prof.
Adina Claudia Turcu
2) Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului, d-na/d-l ………………
………………………………………………… cu domiciliul în ………………………
…………………………………………………………………………………………...
3) Beneficiarul direct – elevul ……………………………………………………………..
– clasa ……………………………………………………………..
OBIECTUL ACORDULUI:
Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi
responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor.
Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv – educativ derulat în şcoală.
Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie.
Părintele sau tutorele legal se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul
elevului şi se obligă să colaboreze 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 respecte legile şi actele normative în vigoare în organizarea procesului instructiveducativ.
b) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului
educaţional în condiţii legale.
c) să ofere servicii educaţionale de calitate elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării,
Tineretului şi Sportului pentru fiecare nivel de studiu sau ciclu de şcolarizare.
d) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi
spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
e) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi
de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ.
f) să desfăşoare activităţi care să contribuie la educarea în spiritul respectării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de
opinii.
g) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă,
privată şi familială a acestuia.
h) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia
elevului.
i) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice.
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

să elibereze la cerere şi în timp util orice document şcolar ce serveşte interesului
elevului.
să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor
aprobate, cu interzicerea oricărui tip de discriminare.
să analizeze şi să decidă prompt şi responsabil, orice solicitare din partea părintelui sau
elevului.
să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate şi/sau aprobate de
şcoală.
să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau părinţilor referitoare
la rele practici în şcoală.
să solicite implicarea părţilor în stabilirea disciplinelor opţionale de examen şi să
stabilească CDS (curriculum-ul la decizia şcolii) în funcţie de solicitările beneficiarilor.
să recompenseze/sancţioneze obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor.
să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare.

2) Părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:
a) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului, a principiilor, valorilor şi
normelor de conduită susţinute de şcoală.
b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului,
desfăşurată în afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia.
c) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (ROFUIP) şi ale Regulamentului Intern.
d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform ROFUIP şi
Regulamentului Intern şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa elevului de
la cursuri.
e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea
situaţiei şcolare sau sociale a elevului.
f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de
a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului.
g) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe lună, în timpul programului de audienţă,
pentru a discuta cu dirigintele/învăţătorul evoluţia elevului (situaţia la învăţătură şi
purtare, frecvenţa la şcoală).
h) să îi asigure copilului, la domiciliu, condiţii decente de învăţare.
i) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii acesteia.
j) să respecte decizia şcolii referitoare la schema orară, la încadrarea profesorilor la clasă,
la programul de desfăşurare a cursurilor.
3) Elevul se angajează:
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi.
b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi
libertatea celorlalţi elevi din Liceul Teoretic „Avram Iancu”.
c) să frecventeze regulat cursurile, conform orarului şi să participe la activităţile
extracurriculare.
d) să respecte prevederile ROFUIP şi ale Regulamentului Intern.
e) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare.
f) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa
ca personalitate.
g) să manifeste grijă faţă de bunurile şcolii, să folosească cu grijă manualele transmisibile,
puse la dispoziţie gratuit de către şcoală.
h) să repare/înlocuiască prin implicare proprie sau să suporte contravaloarea bunurilor
deteriorate.
i) să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă, neprovocatoare şi neostentativă,
conform cerinţelor Regulamentului Intern.
j) să prezinte în termen de 7 zile de la reluarea activităţii actele pe baza cărora se face
motivarea absenţelor; toate adeverinţele medicale trebuie să fie vizate de medicul
şcolar.
k) să nu utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a
concursurilor (acestea să fie închise).
l) să nu introducă în perimetrul şcolii arme, muniţii, petarde etc.
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m) să nu deţină şi să nu consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia droguri, băuturi
alcoolice, ţigări şi să nu participe la jocuri de noroc.
n) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte, ori de câte ori este necesar sau
îi este solicitat de către profesor, părinte sau diriginte.
o) să aibă zilnic asupra sa însemnele specifice școlii pe care să le poarte pe toată durata
programului școlar.
p) să respecte cu stricteţe regulile orare ale şcolii.
q) să respecte deciziile interne ale şcolii validate de director, Consiliul Profesoral şi/sau
Consiliul de Administraţie, indiferent de natura lor.
III. DURATA ACORDULUI:
Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în Liceul Teoretic ”Avram Iancu”,
începând cu anul şcolar 2016 – 2017.
IV. ALTE CLAUZE:
1) Orice neînţelegere dintre părţile semnatare se poate soluţiona pe cale amiabilă în cadrul
Consiliului Clasei sau al Consiliului Profesoral al şcolii.
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
răspund disciplinar, conform art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, pentru
încălcarea prevederilor ce le revin, potrivit prezentului contract, contractului individual de
muncă, ROFUIP, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează
interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
4) Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului acord de parteneriat atrage după sine
punerea abaterilor săvârşite de acesta în discuţia Consiliului Şcolar al Elevilor, a Consiliului
Clasei şi a Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în
ROFUIP şi în Regulamentul Intern.
5) Prezentul acord încetează de drept în următoarele situaţii:
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 o altă unitate de învăţământ.
c) În situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ.
d) În alte situaţii prevăzute de lege.
Încheiat azi, 16.09.2016, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Părinte,

Director,
Prof. ADINA CLAUDIA TURCU
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Elev/ă,

