Liceul Teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail:ltjeanmonnet@gmail.com

CONTRACT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ – FAMILIE
în cadrul Programului "Şcoala după şcoală"
- învăţământ primar I. Părţile semnatare:
1. Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic Jean Monnet, denumită în continuare şcoala, cu
sediul înBucureşti, str. Jean Monnet nr. 2, reprezentată prin director, prof. Tudoriţa Codreanu
şi
2.

Părintele/Reprezentantul
eprezentantul

legal

al

elevului…………………………………………..

doamna/domnul .........................................
................................................................., cu domiciliul
iul în .............................,
str. ............................................ nr. .............., telefon .................................., e-mail………..
mail………...............
II. Scopul contractului:
1. Asigurarea condiţiilor optime de derulare a pprocesului
rocesului de învăţământ în cadrul Programului
"Şcoala după şcoală" prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
2. Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv
instructiv-educativ.
3. Părintele se declară responsabil pentru educarea şi comportamentul copilului, precum şi
pentru colaborarea cu şcoala în scopul atingerii obiectivelor educaţionale.
4. Reglementarea modului în care sunt furnizate serviciile din Programul Şcoala după şcoală:
- supravegherea copiilor în intervalul orar 12.00
12.00-18.00
- îndrumare de specialitate pentru efectuarea temelor
- alte activităţi educative şi recreative
- supraveghere în timpul servirii mesei de prânz, asigurarea mesei de prânz şi a gustării de după
dupăamiază, asigurarea produselor
oduselor pentru igiena personală precum şi a consumabilelor
- posibilitatea de a participa contra cost la diferite cursuri opţionale

III. Obligaţiile părţilor:
Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv
instructiv-educativ,
educativ, părţile se
angajează, prin voinţa proprie, după cum urmează:
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1. Şcoala se obligă:

a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală",
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi ssportului
portului nr. 5.349/2011;
b) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional
din cadrul Programului "Şcoala după şcoală", conform prevederilor legale;
c) să informeze părintele, în timp util, despre to
toate
ate schimbările care se produc în structura
Programului "Şcoala după şcoală" (orar, resurse umane implicate etc.), precu
precum şi despre
absenţele elevului;
d) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de Ministerul
Educaţiei,
iei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;
e) să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidenţă evoluţia
acestuia, precum şi măsurile concrete care se iau pentru remedie
remedierea
rea dificultăţilor de învăţare;
f) să asigure funcţionarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educaţia elevului;
g) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în spaţiul în care se
derulează Programul "Şcoala după
upă şcoală" (săli de curs, sală pentru serv
servirea
irea mesei, curtea şcolii
etc.) precum şi pe durata deplasărilor organizate;
h) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de
care depinde bunul mers al activităţii din cadrul Programului "Şcoala după şcoală";
i) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii
acestora/reprezentanţii lor legali, într
într-un raport de egalitate;
j) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecte
afecteze
ze imaginea publică a elevului, viaţa intimă,
privată şi familială a elevului;
k) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia
elevului/copilului;
l) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calenda
calendarul
rul întâlnirilor periodice şi să îl pună în
aplicare;
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m) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar care serveşte interesului
elevului;
n) să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi copiii, cu interzicerea oricărui tip de
discriminare;
o) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, în legătură cu orice solicitare din partea
părintelui/elevului;
p) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de şcoală;
q) să ia în considerare, săă analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a
părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;
r) să aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile regulamentului intern al şcolii şi ale
regulamentului intern al Programului
amului „Şcoala după şcoală”
şcoală”;
s) să încheie contracte de colaborare cu instituţii/personal calificat care pot/poate contribui la
desfăşurarea unor activităţi cuprinse în Programul "Şcoala după şcoală";
ş) să explice clar toate prevederile prezentului ccontract
ontract celeilalte părţi semnatare.

2. Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se
obligă:
a) să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală",
aprobate prin O.M. nr. 5.349/2011;
b) să îşi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului/copilului a principiilor,
valorilor şi normelor de conduită susţinute de şcoală;
c) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desf
desfăşurată în
afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
d) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, ale regulamentului intern al şcolii şi ale regulamentului intern al
a Programului
“Şcoala după şcoală;
e) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la activităţile desfăşurate în cadrul
Programului "Şcoala după şcoală" şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia
de la program;
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f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare a copilului;
g) să dea curs solicitării conducerii şcolii, ori de câte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire
la conduita sau situaţia şcolară a elev
elevului;
h) să se prezinte la şcoală, cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic despre
modul de implicare în activitatea, progresul şi comportamentul propriului copil;
i) să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, materialel
materialelee necesare bunei desfăşurări a
activităţilor şcolare;
j) să trateze cu respect şi consideraţie şcoala şi pe reprezentanţii acesteia;
k) să informeze, în scris, conducerea şcolii în cazul retragerii copilului din Programul "Şcoala
după şcoală".
te taxa lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, reprezentând contravalo
contravaloarea
l) să achite
mesei în sistem catering, a serviciilor educative asigurate de unitatea şcolară în cadrul
Programului „Şcoala după şcoală” şi a cursurilor opţionale alese de părinte
părint din pachetele
educaţionale oferite de şcoală.
IV. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pe durata anului şcolar 2013-2014.
2014. In vacanţele şcolare programul
funcţionează numai la solicitarea majorităţii părinţilor.
V. Valoarea contractului
actului şi condiţii de plată:
a) Valoarea contractului pentru serviciile educative prestate este de…………….RON/lună
b) Contarvaloarea mesei de prânz şi a gustării de după
după-amiază
amiază este de…………..RON/zi
c) Contravaloarea opţionalelor alese de părinte din oferta educaţională a şcolii, este după cum
urmează:
oră
1. (titlul opţionalului) ………………………………………, ………RON/oră
2. (titlul opţionalului) ………………………………………, ………RON/oră
3. (titlul opţionalului) ………………………………………, ………RON/oră
4. (titlul opţionalului) ……………………………
………………………………………, ………RON/oră
d)) Plata valorii contractului şi a mesei se va face numerar în lei sa
sauu prin virament bancar în
contul RO38BACX000000094054500, deschis la UniCredit Ţiriac , Sucursala
cursala Charles de Gaulle
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”, în primele 5 zile
cu menţiunea : pentru serviciile din cadrul programului “Şcoala după şcoală”,
lucrătoare ale fiecărei luni.
e)) În cazul în care copilul absentează de la program
program, din sumele de plată se vor scădea cele
aferente mesei şi opţionalelor
f)) Orice modificare a contractului se poate realiza numai cu acordul ambelor părţi contractante,
prin încheierea unui act adiţional
g)) În cazuri speciale, plata se poate face în altă perioadă a lunii, comunicată în prealabil de către
părinte unităţii şcolare şi acceptată de aceasta
aceasta.
VI. Condiţii de încetare a contractului:
a) Prin ajungerea la termen
b) Prin acordul părţilor, înainte de termen
c) La solicitarea uneia dintre părţi, în acord cu Regulamentul Intern de funcţionare a
programului
contractuale, după 10 zile de la termenul
nul limită stabilit prin
d) Prin neplata obligaţiilor contractuale
prezentul contract
e) Încetarea contractului nu produce niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi

VII. Alte clauze:
a) Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Termenul
de notificare,
otificare, în scris, este de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.
b) Eventualele litigii între părţi, de orice natură, decurgând din executarea prezentului
contract, se vor solutionaa pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate de soluţionare, de
către instanţele judecătoreşti competente.
c) Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai cu acordul părţilor, prin act
aditional
Prezentul contract a fost redactat şi semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
la data de……………………….
Director Liceul Teoretic Jean Monnet,

Beneficiar,

