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ASOCIATIA SCOALA EUROPEANA BUCURESTI
LICEUL TEORETIC “SCOALA EUROPEANA BUCURESTI”

CONTRACT EDUCATIONAL
Preambul
Tinand seama de prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul Ordinului nr.5.079/2016 emis de Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar;
In conformitate cu prevederile Statutului Elevului aprobat prin Ordinul nr.4742/2016 emis de
Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice pentru aprobarea Statutului Elevului;
Avand in vedere Regulamentul intern al Liceului Teoretic “Scoala Europeana Bucuresti,”
CAPITOLUL I. Părţile semnatare
1. ASOCIATIA SCOALA EUROPEANA BUCURESTI - LICEUL TEORETIC “SCOALA
EUROPEANA BUCURESTI” unitate de invatamant preuniversitar particular,cu sediul în Bucuresti
Str. Băiculeşti, nr. 33, Sector 1, reprezentată de d-na Ileana Bivolaru în calitate de Presedinte,
denumita in continuare prescurtat scoala,
2. BENEFICIARII SECUNDARI AI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR definiti,conform legii,
drept familia elevului, reprezentata prin doamna/domnul …………………….…….……..
parinte/tutore/sustinator legal al elevului……………..………………….…….cu domiciliul in
………………..…………………denumiti in continuare prescurtat parintele;
3. BENEFICIARUL PRIMAR AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR definit conform legii,
drept elevul………………………………….…………denumit in continuare precurtat elevul;
Se incheie prezentul
CONTRACT EDUCATIONAL
CAPITOLUL II. Scopul contractului
(1) Scopul contractului constă în asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de
învăţământ, prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate in educatia elevului.
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(2) Drepturile si obligatiile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in
Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar
si in Regulamentul Intern al scolii.
(3) Scoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
(4) Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie.
(5) Părintele se declară persoana responsabilă prin educarea şi comportamentul copilului şi pentru
colaborarea cu şcoala spre binele acestuia.
Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează,
prin voinţă proprie, după cum urmează:
CAPITOLUL III. Obligatiile partilor
A. Scoala se obliga:
a) să asigure conditii optime de derulare a procesului de invatamant punand la dispozitie spaţiul,
asigurand totodata cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în
condiţii legale;
b) sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara,de protectie a
muncii,de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant;
c) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de Ministerul Educatiei
Nationale pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;
d) să asigure securitatea si siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi în spaţiul
şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ;
e) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şi de care depinde
bunul mers al procesului de învăţământ;
f) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/ reprezentanţii lor
legali, într-un raport de egalitate;
g) 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;
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 egal la educatie, in limitele planului de scolarizare, ale efectivelor planificate si
ale procedurilor de inscriere precizate in Regulamentul intern al scolii;
l) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui
elevului;
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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 rele practici în şcoală;
o) să recompenseze/ sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;
p) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare;
r) sa desfasoare in scoala activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in nici un moment
in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a elevului,respectiv a personalului unitatii de
invatamant;
s) ca personalul scolii sa aiba o tinuta morala demna,un comportament responsabil,in concordanta
cu valorile educationale ,pe care sa le transmita elevului;
B. Părintele se obliga:
a) să îşi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului a principiilor,valorilor şi normelor
de conduită susţinute de scoala;
b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în
afara şcolii, care ar putea prejudicia imaginea acesteia;
c) sa prezinte documentele medicale solicitate la inscrierea elevului in scoala,in vederea mentinerii
unui climat sanatos la nivel de clasa,pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi;
d) să asigure frecvenţa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si sa ia masuri pentru
scolarizarea acestuia,pana la finalizarea studiilor;
e) sa asigure frecventa zilnica a elevului precum si ţinuta decentă a acestuia la cursuri şi să
informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;
f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare/ sociale a elevului;
g) să dea curs solicitării conducerii unitatii de învăţământ, ori de căte ori este necesar, de a se lua
măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;
h) să solicite, cel puţin o dată pe semestru, o întâlnire în cadrul scolii pentru a discuta cu învăţătorul/
dirigintele situaţia şcolară a elevului;
i) să comunice permanent cu şcoala, folosind toate mijloacele proprii scolii;
j) să se integreze în comunitatea educaţională a scolii şi să contribuie la creşterea prestigiului
acestei unitati de invatamant preuniversitar particular în sistemul de învăţămant;
k) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii acesteia;
l) sa nu agreseze fizic,psihic,verbal personalul scolii;
m) sa onoreze toate obligaţiile financiare, asa cum sunt descrise în cererea de (re)înscriere, precum
si in Acordul financiar.
n) sa respecte Regulamentul intern al scolii;
o) sa raspunda material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii,cauzate de elev.
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C. Elevul se obliga:
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;
b) sa se pregateasca la fiecare disciplina/modul de studiu,de a dobandi competentele si de a-si insusi
cunostintele prevazute de programele scolare;
c) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea
celorlalţi colegi din unitatea şcolară;
d) să frecventeze regulat cursurile, conform programului orar şi să participe la activităţile şcolii;
e) să respecte prevederile Regulamentului intern al scolii,
f) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare;
g) să se implice direct în activităţile şcolare şi să răspundă solicitărilor profesorilor legate de
procesul educaţional;
h) să păstreze în bună stare bunurile şcolii, manualele şi materialele auxiliare puse la dispozitie de
către şcoală;
i) să aibă o ţinuta vestimentară decenta si sa manifeste o conduita respectuoasa, neprovocatoare,
neagresiva si neostentativa;
j) sa nu distruga documentele scolare,precum cataloage,carnete de elev,foi matricole,documente din
portofoliu educational;
k) sa nu deterioreze bunurile din patrimoniul scolii (materiale didactice,mobilier,spatii de
invatamant,etc)
l) sa nu aduca sau difuzeze in scoala,materiale care prin continutul lor,atenteaza la independenta,
suveranitatea si integritatea nationala a tarii,care cultiva violenta si intoleranta;
m) sa nu organizeze/participe la actiuni de protest,altfel decat este prevazut in Statutul elevului;
n) sa nu detina/consume/comercializeze in perimetrul scolii,droguri,substante etnobotanice,bauturi
alcoolice ,tigari;
o) sa nu posede si/sau difuzeze materiale care au caracter obscen sau pornografic;
p) sa nu manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul scolii
si sa nu lezeze in orice mod imaginea publica a acestora.
r) sa nu provoace,sa nu instige si sa nu participe, la acte de violenta in scoala,in proximitatea
acesteia sau la actiunile organízate de scoala;
s) sa nu paraseasca incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor fara aprobarea
profesorului de serviciu/invatatorului/profesorului diriginte;
t) sa nu introduca si sa nu faca uz,in perimetrul scolii,de orice tipuri de arme sau alte produce
pirotehnice cum ar fi munitie,petarde,pocnitoribrichete,etc,precum si spray-uri
lacrimogene,paralizante sau alte asemenea care,prin actiunea lor,pot afecta integritatea fizica si
psihica a elevilor si a personalului scolii.
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CAPITOLUL IV. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe durata şcolarizării elevului la ASOCIATIA SCOALA EUROPEANA
BUCURESTI - LICEUL TEORETIC “SCOALA EUROPEANA BUCURESTI”.
CAPITOLUL V. Dispozitii speciale
1.Nerespectarea obligatiilor asumate implica schimbări de decizie ale celorlalte părţi care pot
ajunge pana la desfiintarea de plin drept a prezentului contract potrivit CAPITOLULUI VI,
alin.1lit.g) coroborat cu pct.(4) al acestui capitol.
2.In cazul nerespectarii obligatiilor asumate de către scoala se vor aplica sancţiunile prevazute in
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar şi in Regulamentul intern
al scolii.
3.In cazul nerespectarii de catre elev a obligatiilor asumate conform prezentului contract,scoala va
aplica sanctiunile prevazute in Regulamentul intern.
4.Prezentul Contract educational inceteaza de plin drept fara indeplinirea vreunei formalitati si fara
interventia instantei de judecata in urmatoarele situatii:
a) nerespectarea de catre parintele/reprezentantul legal al elevului a obligatiilor prevazute la lit.B
din acest contract si nesolutionarea pe cale amiabila a problemelor ivite;
b) parintele/reprezentantul legal al elevului manifesta o atitudine care denota lipsa de respect fata de
reprezentantii legali ai asociatiei,conducerea si personalul scolii;
c) parintele/reprezentantul legal al elevului manifesta o atitudine care denota lipsa de respect si
incredere fata de principiile educationale ale scolii,fata de valorile promovate de scoala precum si
fata de deciziile conducerii scolii.
(5) Incetarea de plin drept a prezentului contract are drept consecinta obligatia
parintelui/reprezentantului legal de a proceda de indata la transferul elevului la o alta unitate
scolara,in conditiile legii.
CAPITOLULUI VI. Incetarea contractului educational
1. Prezentul contract încetează de drept în următoarele cazuri:
a) acordul partilor;
b) încheierea perioadei de scolarizare;
c) părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu
celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
d) transferul elevului la o altă unitate de învăţământ;
e) încetarea activităţii unităţii de învăţământ;
f) in situatiile prevazute la Cap.V
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g) rezilierea pentru neexecutarea obligatiilor asumate; creditorul obligatiei neexecutate va notifica
partea in culpa sa-si execute obligatiile intermen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
In cazul in care partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile nici in termenul de gratie stabilit in
notificare, atunci creditorul obligatiei neexecutate considera contractul reziliat de drept, fara vreo
alta formalitate si fara interventia instantei de judecata;
h) in orice alte situatii prevazute de lege sau de prezentul contract.
(2) In urma incetarii contractului educational, parintele/reprezentantul legal se obliga, sa transfere
de îndata elevul la alta unitate de învatamânt pentru asigurarea scolarizarii acestuia pana la
finalizarea studiilor.
Încheiat astăzi, ..................., în doua exemplare, ambele cu valoare de original.

ASOCIATIA SCOALA EUROPEANA BUCURESTI
LICEUL TEORETIC “SCOALA EUROPEANA BUCURESTI”
Presedinte
Ileana Bivolaru

Parinte/Reprezentant legal:……………….

Am luat cunostinta.
Elev:…………
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