MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERICEI
JUDEŢUL SĂLAJ
Pericei nr. 31, Cp. 457265, tel. 0260-672705, www.scoalapericei.ro,
e-mail: pericei_scoala@yahoo.com
Contract nr.......din..................

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr.
5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată,
Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare:
1. Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, cu sediul în com.Pericei, nr.31, reprezentată
prin director, dna. prof. Filip Gyöngyi Ana.
2.
Beneficiarul
indirect,
dna/dl.
_________________________
părinte/tutore/susţinător
legal
al
elevului,
cu
domiciliul
în
_______________________________________________,
3. Beneficiarul direct al educaţiei, ____________________________________
elev.
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de
învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia
beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt
cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii
de învăţământ-Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei.
IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă
şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în
unitatea de învăţământ;
c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite
de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite
de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;
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e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă
cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice
de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică
şi psihică a elevului;
g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în
relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi
să agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii;
j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora;
k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi
care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a
tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi
activităţile de natură politică şi prozelitismul religios;
l) să dea dovadă de respect şi considerație în relaţiile cu elevii şi părinţii
acestora/reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate;
m) să trateze cu professionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de
educaţia elevului;
n) să elibereze , la cerere și în timp util, orice document școlar ce servește interesul
elevului;
să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate /aprobate de şcoală;
o) să solicite implicarea părinților în stabilirea disciplinelor CDS, în funcție de
solicitările beneficiarilor, în accord cu resursele reale de care dispune;
p) să recompenseze/să sancționeze, obiectiv şi echitabil, rezultatele și conduita
elevilor;
r) să prelucreze şi să explice clar toate prevederile Regulamentului de ordine
interioară al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pericei şi a prevederilor prezentului contract
educaţional celorlalte părţi semnatare.
2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are
următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi
de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
b) la înscrierea elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul
legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea
menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de
sănătate a celorlalţi elevi din unitatea de învăţământ;
c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia de a participa la toate
şedinţele cu părinţii organizate la clasa unde copilul său este înscris şi de a se prezenta
la şcoală ori de câte ori este solicitat, în caz contrar să anunţe
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte şi să
stabilească împreună un alt moment oportun pentru întâlnire;
d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată
pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului;
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e) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru
distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
f) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ;
g) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică,
verbală a personalului unităţii de învăţământ;
h)să-și asume responsabilitatea promovării în educația elevului a principiilor,
valorilor și normelor de conduită, susținute de școala noastră;
i)să-și asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului,
desfășurată în afara școlii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
j) să respect prevederile Regulamentului de ordine interioară al Școlii Gimnaziale
Nr. 1 Pericei;
k) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la cursuri, conform
Regulamentului de ordine interioară al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Pericei și să informeze
dirigintele/învățătorul de îndată ce se împune absența acestuia de la program și să
asigure predarea la termenul stabilit în regulament a adeverințelor medicale în vederea
motivării absențelor;
l) să informeze școala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea
situației școlare a elevului;
m) să dea curs solicitării conducerii instituției de învățământ, ori de câte ori este
necesar de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situațiacolară a elevului;
n) să îi asigure elevului , în limita posibilităților , condiții decente de învățare
(durată, locație) la domociliu;
o) să trateze cu respect și considerație instituția colară și reprezentanții ei.
p) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia să achite
contravaloarea semnului distinctiv/ecusonului/uniformei(după caz), personal pentru
elevi, iar în cazul pierderii sau distrugerii acestuia se achiziţionează contracost un
ecuson nou de către părinţi;
r) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia de a se asigura că
copilul său are zilnic asupra lui semnul distinctiv/ecusonul/uniforma;
s) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia de a plăti 25 de lei în
contul Asociaţiei „Pro Schola”, în cazul în care elevul aduce la şcoală telefon mobil;
50 de lei, dacă se repetă abaterea, iar suma aceasta se măreşte de fiecare dată cu 25 de
lei.
ş) obligația de a-și educa, copilul pentru a respecta regulile de circulașie, la venirea
la școală și la plecarea acasă să circule doar pe trotuar;
t) de a repara sau achita valoarea achiziționării obiectului deteriorate sau valoarea
reparării defecțiunii/ deteriorării bunurilor din clasă, școală și incinta acesteia în
termen de 3 zile.
3. Beneficiarul direct-elevul are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a frecventa, zilnic, cursurile;
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare organizată de unitatea de
învăţământ;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de
învăţământ, cât şi în afara ei;
e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ,
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regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de
stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi
matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale
didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar,
mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării,
care cultivă violenţa şi intoleranţa;
i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea
activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în
afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri
de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete
etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin
acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei
şi a personalului unităţii de învăţământ;
l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza
în orice mod imaginea publică a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte;
p) de a nu aduce în şcoală telefoane mobile, miniplayer şi căşti pentru ascultat
muzică;
r) de a purta zilnic asupra lui ecusonul cu însemnele şcolii, de a nu-l deteriora sau
pierde;
Orice acte de indisciplină sau abateri de la prezentul contract educațional se
vor urmări pe înregistrările făcute de camerele video şi vor fi sancţionate
conform prevederilor Regulamentului de ordine interioară în vigoare!
s) de a respecta regulile de circulație, la venirea la școală și la plecarea acasă să se
deplaseze, strict, pe trotuar
ș) de a folosi spațiul sanitar cu respectarea normelor de igienă și curățenie.
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata unui nivel de
învăţământ.
VI. Alte clauze:
-Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul
Consiliului Clasei, al Consiliului Profesoral sau al Consiliului de Administrate al
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pericei;
-Părţile semnatare înţeleg cã nerespectarea angajamentelor proprii poate implica
schimbări de atitudine ale celorlalte părţi;
-Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de unitatea de învăţământ duce la
aplicarea sancţiunilor legale şi la o monitorizare strictă din partea ISJ.Sălaj;
-Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de
conducere din cadrul unităţii de învăţământ, răspund disciplinar pentru încălcarea
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normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului
instituţiei;
-Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului acord atrage după sine
discutarea abaterilor săvârşite de către acesta în cadrul Consiliului Elevilor, al
Consiliului Clasei şi al Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor
disciplinare corespunzătoare, prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentului de Ordine Interioară al
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pericei;
Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
-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;
-în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ;
-în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
-în alte cazuri prevăzute de lege.
Sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar:
1.Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
2.Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a)observaţie individuală;
b)mustrare în faţa clasei şi/sau în Consiliul clasei/Consiliul profesoral;
c)mustrare scrisă;
d)retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e)eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f)mutarea disciplinara la o altă clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g)mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii
primitoare;
3.Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate,
în scris,
părinţilor/reprezentantului legal.
4. Sancţiunile de la punctele b,c,d,e,f, g sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original,
pentru fiecare parte.
Am luat la cunoştinţă,
Director,

Consilier educativ,

Diriginte/
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Părinte/Tutore

