Grupul Şcolar Tehnic Hîrlău
Str. M. Eminescu nr. 14
Tel/fax 0232/722010
e-mail: sam_hirlau@yahoo.com

CONVENŢIE
În conformitate cu prevederile Constituţiei Românie, ale LEN 1/2011, ale Legii nr. 128/1997
privind Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, ale ROFUIP nr. 4925/2005, modificat de
OMECTS 4717/23.10.2010, ale Legii nr. 272/2004 privind depturile copilului, s-a încheiat prezenta
convenţie.
Părţile semnatare:
1. Grupul Şcolar Tehnic Hîrlău, reprezentată prin director, prof. Iancu Lorela Paula şi dirig. Clasei
............., prof./maistr.............................................................................................................
2. Părintele/susţinătorul
legal/tutorele
elevului,
d-na/d-nul
.................................................................................................
cu
domiciliul
în
.....................................................................................................................................................................
3. Elevul ..................................................................................
Scopul parteneriatului/convenţiei:
Asigurarea condiţiilor optime privind desfăşurarea procesului de învăţământ prin implicarea şi
responsabilitzarea
părţilor semnatare în ceea ce priveşte actul educaţional, precum şi îmbunătăţirea relaţionării şi
comunicării şcoală-părinţă-elevi-comunitate. Părţile se angajează în realizarea şi desfăşurarea unui
proces instructiv-educativ la standardele de calitate.
1. Şcoala se obligă:
- Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic în condiţiile prevăzute de lege;
- Să ofere servicii de calitate, la nivelul standardelor elaborate de minister;
- Să asigure dreptul la educaţie şi nediscriminare de nici un fel a elevilor;
- 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.;
- Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile ce sunt implicate în procesul de învăţământ;
- Să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora, să asigure dreptul la
liberă exprimare, să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea elevului, să asigure
confidenţialitatea şi protejarea intimităţii elevului;
- Să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţiei legată de educaţia elevului, să intervină
când se constantă regresul, descreşterea motivaţiei, urmărind ameliorarea rezultatelor procesului
educativ, să aducă la cunoştinţa părinţilor programul de pregătire suplimentară, precum şi
calendarul întâlnirilor periodice semestriale/anuale;
- Să recompenseze/sancţioneze, obiectiv, rezultatele/comportamentul elevilor, măsurile corective să
fie eficiente şi cu impact de lungă durată, să rezolve orice problemă apărută manifestând exigenţă
şi corectitudine în decizii;
- Să asigura confortul psihic al elvului, să urmărească şi stare de sănătate a acestuia şi să informeze
permanent familia cu privire la situaţia la învăţătură şi comportamentul elevului;
- Să analizeze şi să decidă promt şi responsabil cu privire la orice solicitare din partea
elevului/părintelui, să elibereze la cerere şi în timp util orice document şcolar ce serveşte intereselor
elevului/părintelui;
- Să asigure transparenţa tuturor activităţilor desfăşurate în şcoală, să răspunde oricărei sesizări privind
unele practici nedidactice
- Să elaboreze proiectulregulamentului de ordine interioară al şcolii, după consultarea părinţilor şi
elevilor, anual, în prima lună de şcoală, să solicite implicarea părinţilor şi elevilor în stabilirea C.D.Ş.,
dar şi în luarea unor decizii importante privind actul educativ.
2. Părinţii au următoarele obligaţii:
- Să işi înscrie copilul la şcoală să-şi asume responsabilitatea promovării principiilor, valorilor şi normelor
de conduită susţinute de şcoala la care este înscris acesta, dar şi răspunderea pentru orice faptă a
elevului care aduce prejudicii prestigiului şcolii;
- Să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ,
precum şi ale Regulamentului de ordine interioară a şcolii;
- Să se informeze permanent în legătură cu deciziile şcolii privind educaţiq elevilor, să asigure
frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, să informeze imediat şcoala cu privire la
motivele absentării acestuia de la ore;

- Să dea curs solicitărilor şcolii, ori de către ori ete necesar, pentru clarificarea şi îmbunătăţirea situaţiei
şa învăţătură şi comportament;
- Să asigure copilului condiţii decente de învăţăţare, accesul la educaţie, să susţină şcoala, să trateze
cu respect instituţia şcolară şi reprezentaţii ei;
- Să asigure siguranţa elevilor de acasă până la şcoală şi de la şcoală până acasă, să propună
metode eficiente de rezolvare a situaţiilor deosebite luate de reprezentanţii şcolii în privinţa elevilor
sunt legale şi nu afectează integritatea fizică sau morală a acestora;
- Se legitimează la intrarea in şcoală şi nu urcăla etaj decât însoţiţi, iar pentru situaţii urgente se ia
legătura cu Serviciul secretariat sau directori, nederanjându-se orele de curs;
- Să cunoască orarul elevilor, să supravegheze efectuarea temelor şi pregătirea lecţiilor;
- Se interesează şi răspund de păstrarea şi întreţinerea bunurilor din inventarul clasei şi al şcolii folosite
de elevi;
- Să se implice activ în îmbunătăţirea actului educativ, a ambietului clasei, să propună parteneri
eficienţi în educaţia elevilor;
- Să nu pună în aplicare hotîrâri proprii, nu intervin singuri în rezolvarea unor probleme deosebite în
şcoală cu privire la elevi, nu aduc atingerea imaginii şcolii, iau act şi respectă hotărârile
reprezentanţilor şcolii.
3. Elevii sunt obligaţi:
- Să respecte şcola, reprezentanţii acesteia şi pe colegii săi;
- Să aibă un comportament care să nu afecteze securitatea, demnitatea şi libertatea celor implicaţi în
actul educaţional, să nu i a decizii care să lezeze integritatea fizică sau morală a acestora;
- Să frecventeze cursurile conform orarului şi să participe la activităţile extraţcolare şi extracurriculare,
absenţele să fie anunţate în prealabil, cu acordul scris al părinţilor;
- Să respecte regulamentele şcolare generale şi de ordine interioară, să se implice direct şi să
răspundă solicitărilor profesorilor, să solicite ajutorul acestora ori de câte ori au nevoie;
- Să comunice permanent părinţilor despre activităţile în care sunt implicaţi pentru a primi acordul
acestora;
- Să păstreze în bună stare dotările şcolii şi să folosească cu rijă manualele puse la dispoziţie gratuit sau
să anunţe şi să recupereze în cel mai scurt timp dauna provocată;
- Să aibă o ţinută şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă, să nu
deranjeze orele de curs, să respecte orice partener în comunicare;
- Să nu implice persoanele străine în acţiunile şcolii, să nu primească vizite ale persoanelor străine şcolii,
să nu părăsească incinta şcolii fără a anunţa profesorii şcolii;
- Să aibă zilnic asupra sa carnetul de note şi să-l prezinte ori de câte ori este nevoie profesorilor şi
părinţilor;
- Să anunţe orice situaţie deosebită, să nu folosească obiecte care să perturbeze liniştea.
Durata acordului:
Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ.
Dispoziţii finale:
- La preverile prezentului acord, reprezentaţii şcolii, părinţii sau elevii pot adăuga alte reguli,
individuale sau de grup, specifice fiecărui colectiv;
- Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabială în cadrul Consiliul profesoral al
clasei sau al şcolii;
- Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajentelor poate implica schimbări de atitudine ale
celorlalte părţi, nerespectarea ducând la aplicarea de sancţiuni;
- Reprezentanţii şcolii răspund disciplinar conform prevederilor din Legea privind statutul personalului
didactic, Contractul colectiv şi individual de muncă, regulamentul de Organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, părinţii răspund conform prevederilor din Legea nr. 84/1995,
cu modificările şi completările ulterioare, iar elevii în faţa Consiliului profesoral al clasei sai al clasei
sau al şcolii şi conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a inităţilor şcolare;
- Prezentul acord încetează de dreptul în cazul în care părintele a fost decăzut din drepturi, în cazul
transferului elevului la o şcoală, în situaţia încetării activităţii unităţii şcolare, în alte cazuri prevăzute
de lege;
- De la data intrării în vigoare documentul constituie anexa Regulamentului de ordine interioară a
şcolii şi va fi respectat întocmai până la modificarea complementarea sau anularea sa.
Grupul Şcolar Tehnic Hîrlău
Părinte
Elev
…………………………………..
…………………..
………………………

