Şcoala Gimnazială Ion Simionescu Iaşi
Str. Calea Galata, nr. 4
Tel./ fax: 0232 227496
E-mail: scoala34_iasi@yahoo.com
Website: http://scis.ro

Nr. 1786 / 06.09.2019
Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educației Naționale nr.1/2011
modificată şi completată, ale Legii nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificată şi
completată, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ
preuniversitar, ale Legii nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Se încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT
PENTRU EDUCAȚIE
I. Părţile semnatare
1.Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, cu sediul în Iași., Str. Calea
Galata Nr.4, reprezentată prin director, prof. Virginia Arghiropol
2.Beneficiarul indirect , dna/dl. ………...................…........................….............…....părinte /
reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în ..................................................................................,
3.Beneficiarul direct , ………................................................................................….elev
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 (OMEN
nr.5079/2016) şi în Regulamentul Intern al şcolii.
IV. Obligaţiile părţilor:
1.
Şcoala se obligă:
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 si 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;
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 dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora / reprezentanţii lor
legali, într-un raport de egalitate ;
f) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi
familială a elevului;
h) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situatie specială legată de educaţia elevului /
copilului ;
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i) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în
aplicare;
j) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului;
k) să asigure accesul la educatie, în limitele planului de școlarizare şi a efectivelor aprobate, cu
interzicerea oricărui tip de discriminare ;
l) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil referitor la orice solicitare pertinentă din partea
părintelui / elevului ;
m) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate / aprobate de şcoală;
n) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor
referitoare la eventuale evenimente nedorite din şcoală;
o) să elaboreze proiectul regulamentului intern al şcolii, după consultarea elevilor (peste 14 ani) şi a
părinţilor / reprezentanţilor legali, anual, în prima lună de şcoală;
p) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale de examen şi să stabilească
CDS în funcţie de solicitările beneficiarilor ținând cont de condițiile obiective din școală;
r) să recompenseze / sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor ;
s) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare.
t) școala își rezervă dreptul de a interveni în interesul elevului, în toată perioada activității școlare și
extrașcolare în relații cu terți care pot aduce prejudicii de orice natură educabililor.
2.
Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:
a) să îşi înscrie copilul la şcoala; pentru clasele 0 –VIII înscrierea se face cu prioritate la şcoala în
raza căreia domiciliază;
b) să respecte și să-și asume programul de funcționare al claselor primare, în sensul că, datorită unor
condiții obiective din școala noastră, clasele a III a vor învăța după-amiază, între orele 13:00-16:50,
iar clasele a V - VII să învețe în program de după amiază, adică între orele 14:00 – 19:50;
c) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului / copilului a principiilor, valorilor şi
normelor de conduită, susţinute de şcoala noastră;
d) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în
afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
e) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare a Școlii Gimnaziale „Ion
Simionescu”;
f) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului Intern,
şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program ;
g) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate influența situaţia şcolară / socială a
copilului;
h) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de căte ori este necesar, de a se lua
măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului ;
i) să se prezinte la şcoală la ședințele cu părinții, consultații sau cel puţin, o dată pe semestru, pentru
a discuta cu dirigintele / învățătorul situaţia şcolară a copilului;
j) să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durată şi locaţie) la
domiciliu;
k) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei;
3.
Beneficiarul direct - elevul se obligă:
a) să aibă un comportament, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea
celorlalţi din unitatea şcolară ;
b) să frecventeze regulat cursurile, conform programului orar stabilit de Consiliul de administrație în
funcție de condițiile obiective existente la nivelul unității școlare (de dimineață sau de după amiază)
şi să participe la activităţile de evidenţiere a identităţii şcolii (extrașcolare);
c) să respecte prevederile Regulamentului Intern şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu”;
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d) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare;
e) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca
personalitate;
f) să păstreze, în bună stare, bunurile şcolii şi să folosească, cu grijă, manualele transmisibile, puse la
dispoziție, gratuit, de către şcoală;
g) să aibă o ţinuta vestimentară / personală şi o conduita decentă, neprovocatoare, neagresivă şi
neostentativă;
h) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului /
părintelui / dirigintelui.
V. Durata acordului: prezentul acord se încheie pe durata învăţământului obligatoriu.
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. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale şi
la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar.
4. 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, Contractului Individual de Muncă, Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi pentru încălcarea normelor de comportare,
care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
5. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind asigurarea
frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi se sancţionează
conform art. 16 alin.3, Art.360 alin.1 litera a și alin.2 din Legea Educației Naționale (Legea 1/2011).
6. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea
abaterilor săvârşite de acesta, în discuţia Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei şi a
Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ.
7. 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 o altă unitate de învăţământ;
c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
d) alte cazuri prevăzute de lege.
Încheiat astăzi, ................... 2019, în 2(două) exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Școala Gimnazială „Ion Simionescu”,
Director, prof. Virginia Arghiropol

Beneficiar indirect,
Părinte/Tutore,
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