LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU
Str. Mihai Eminescu nr. 14
Tel/fax.: 0232/722010
Email: licth.hirlau@yahoo.com
http://www.lic-th.ro
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat între Liceul Tehnologic Hîrlău, reprezentat de profesor diriginte…………………….si reprezentantul
legal…………………………...în calitate de …………………al elevului……….................................
……………, din clasa………….
Beneficiarul indirect-părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:
1. Să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic Hîrlău , Legea nr. 1/2011 şi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin
O.M. 4925/08.09.2005, completat şi modificat de OMECTS 4717/2010.
2. Să respecte deciziile Consilului de Administraţie şi ale Consiliului Profesoral în cazul în care fiica/fiul încalcă
prevederile regulamentelor mai sus menţionate.
3. Să asigure fiicei/fiului ţinută vestimentară decentă, conformă cu cerinţele şcolii(fetele nu vor purta fuste scurte,
pantaloni mulaţi, băieţii nu vor purta pantaloni scurţi; elevii nu vor avea părul strident colorat, unghii lungi sau
neîngrijite, pieptănături necorespunzătoare, pierceing-uri, tatuaje vizibile ori accesorii care nu concordă cu statutul de
elev). Elevul este obligat să poarte semnul distinctiv al şcolii.
4. Să comunice permanent cu dirigintele pentru a urmări evoluţia copilului din punct de vedere al pregătirii profesionale,
frecvenţei şi disciplinei.
5. Să sprijine şcoala, implicându-se în optimizarea procesului instructiv-educativ, în beneficiul copilului, conform
regulamentelor în vigoare.
6. Să ia cunoştinţă de modiul în care fiul/fiica îşi petrece timpul liber, pentru a-i asigura securitatea personală, cunoscând
anturajul copilului şi preocupările acestuia din afara programului şcolar şi, dacă sesizează devieri ale
comportamentului fiului/fiicei, să ceară sprijinul dirigintelui şi al profesorului psihopedagog.
7. Să răspundă la solicitările şcolii în situaţiile în care prezenţa sa este necesară în analiza unor situaţii ori fapte
deosebite şi în activităţile extracurriculare organizate de profesorii şcolii.
8. Să participe la şedinţele cu părinţii. În situaţii deosebite, când nu poate fi prezent, va lua legătura imediat cu profesorul
diriginte pentru a cunoaşte situaţia şcolară.
9. Să asigure motivarea absenţelor(probleme de sănătate), contactând direct dirigintele pentru a-l informa, urmând apoi,
să prezinte în termen de 7 zile de la eliberare, adeverinţa medicală. Pentru situaţii familiale deosebite, părinţii pot face
o cerere, aprobată de director adjunct şi de diriginte(cererea se înregistrează la secretariat, apoi se aprobă de director
adjunct şi de diriginte).Nu se admit decât 3 cereri pe semestru pentru situaţii deosebite .
10. Să informeze dirigintele cu privire la schimbarea numărului de telefon, plecarea la muncă în străinătate.
11.Să asigure şi să controleze prezenţa copilului la orele de curs, determinându-l pe acesta să nu părăsească incinta şcolii
pe timpul programului.
In cazul în care nu voi respecta îndatoririle din prezentul contract, voi saccepta măsurile luate de Consilului de
Administraţie şi Consiliul Profesoral.
Scoala se obligă:
1. Să asigure cadre didactice calificate pentru desfăşurarea procesului educaţional.
2. Să ţină evidenţa implicării părintelui în relaţia cu şcoala şi a evoluţiei elevului prin întocmirea unor dosare personale
de către profesorii diriginţi.
3. Să respecte obligaţiile menţionate în ROI.
4. Să asigure comunicarea şcoală-familie.
5. Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic în condiţiile prevăzute de lege;
6. Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile ce sunt implicate în procesul de învăţământ
7. Să asigure dreptul la educaţie şi nediscriminare de nici un fel a elevilor;
8. Să asigure securitatea, siguranţa şi confortul acestora pe perioada prezenţei în incinta şcolii, precum şi în deplasările
organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de I.S.J.

Profesor,
………………………………..

Reprezentant legal al elevului,
………………………………………………

