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Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
Str. Bucegi nr. 97 Sector 1 BUCUREŞTI
Telefon : 021667.84.34, Fax : 667.84.34
http://www.lgrcat.ro

Nr.........../.....................
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL
(anexa nr. 1 a Regulamentului de Organizare si Funcționare a Liceului Greco-Catolic Timotei Cipariu)
Părţile semnatare :

I.

1. Liceul Greco - Catolic „Timotei Cipariu” cu sediul în Bucureşti, Str. Bucegi, nr. 97, sector 1, reprezentată prin director,
prof. Maria Fodoca,
2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile antepreşcolarilor, ale
preşcolarilor şi elevilor, reprezentată prin doamna/domnul dl.____________________________________________ şi
dna_____________________________________, în calitate de părinţi/tutori/susţinători legali ai elevului, cu domiciliul în
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept antepreşcolari, şcolari şi elevi, reprezentat
prin elevul_______________________________
II.
Scopul contractului: asigurarea condițiilor 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 (ROFUIP/2016) şi în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Liceului Greco-Catolic Timotei Cipariu (ROF-LGRCAT).
IV.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1. Unitatea de învăţământ (Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”) se obligă:
să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
să asigure, prin oferta sa educațională și prin specificul său, condiţiile de formare integrală a personalităţii copiilor
şi tinerilor (din punct de vedere intelectual, spiritual, moral şi fizic);
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;
să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare; să ia măsuri
pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita
prevederilor legale în vigoare;
să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei
specifice în vigoare;
să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în conformitate cu
ROFUIP/2016 şi ROF-LGRCAT;
personalul din Liceului Greco-Catolic Timotei Cipariu trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu
valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil, conform cerințelor ROF-LGRCAT;
personalul din Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” 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/copilului;
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i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

să nu utilizeze imaginile provenite din fotografierea sau filmarea elevilor în timpul activităţilor curriculare şi extracurriculare, în defavoarea acestora;
personalului din Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze
imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
personalului din Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să
agreseze, verbal sau fizic, elevi şi/ sau colegi de serviciu;
personalului din Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” îi este interzis să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi/aparţinători/reprezentanţi
legali ai acestora;
sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi
integritatea fizică şi/sau psihică a copiilor a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios;
să favorizeze dialogul familie-şcoală prin Asociaţia părinților şi elevilor Liceului Greco-Catolic Timotei Cipariu –
APEL, în cadrul căreia se dezbat propuneri ale părinţilor, să poată cunoaşte şi participa la organizarea activităţilor
şcolare şi extraşcolare.

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preunivarsitar – (părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/
elevului) are următoarele obligaţii:
a) de a cunoaşte şi de a respecta prevederile ROFUIP/2016 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţii de învăţământ (ROF-LGRCAT).
b) de a semna şi de a respecta prezentul Contract educaţional, în calitate de părinte/tutore al unui elev înmatriculat/ce
urmează a fi înmatriculat în Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”;
c) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea
acestuia, până la finalizarea studiilor;
d) de a prezenta documentele medicale solicitate de şcoală, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, în vederea
menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din unitatea de
învăţământ;
e) de a participa la consultaţiile lunare cu învăţătorul/profesorul diriginte şi de a discuta măcar o dată pe lună cu acesta
referitor la evoluţia copilului/elevului; în cazul în care părintele lipseşte, fără un motiv real/justificabil, de la trei lectorate
consecutive, învăţătorul/profesorul dirigintele va propune Consiliului profesoral, cu avizul Consiliului de administraţie,
transferul elevului la o altă şcoală (de preferinţă şcoala de circumscripţie).
f) de a repara/de a reface/de a achita contravaloarea pentru bunurile din patrimoniul şcolii, distruse de copilul său în
unitatea de învăţământ;
g) de a lua legătura cu învăţătorul /dirigintele ori de câte ori este solicitat;
h) de a nu agresa fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ, precum şi elevi sau a părinţi/ a susţinători legali
ai altor elevi;
i) de a-şi da acordul de principiu referitor la filmarea/fotografierea elevilor în timpul activităţilor curriculare sau
extracurriculare, care au ca scop promovarea imaginii şcolii/ a ofertei educaționale sau folosesc drept dovezi pentru efectuarea
anumitor activităţi cu caracter cultural/sportiv/spiritual, benefice pentru întreaga unitate de învățământ;
j) de a asigura igiena corporală şi vestimentară a elevului;
k) în caz de boală, părintele are datoria de a duce copilul la medic şi de a-i înmâna personal învăţătorului/ profesorului
diriginte scutirea medicală în termenul legal prescris de ROFUIP sau ROF-LGRCAT.
l) de a-l transfera pe copil la o altă unitate de învăţământ, dacă există această solicitare din partea Consiliului
profesoral, în urma constatării faptului că elevul nu se poate adapta în unitatea de învăţământ şi refuză să respecte RI şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”.
3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a)
de a respecta prevederile ROFUIP/2016, RI şi prevederile Regulamentul de organizare şi funcționare a Liceului
Greco-Catolic Timotei Cipariu;
b)
de a respecta regulile de circulaţie (de acasă la şcoală, precum şi în timpul activităţilor extracurriculare), normele de
securitate şi de sănătate în muncă, regulile de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
c)
de a se pregăti la fiecare disciplină/de a-şi efectua temele pentru acasă, de a dobândi competenţe şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
d)
de a frecventa toate orele de curs, conform orarului şcolar şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de
unitatea de învăţământ;
e)
de a participa la activităţile extracurriculare cu caracter cultural/ spiritual/artistic/ sportiv, desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ sau propuse de unitatea de învăţământ;
f)
de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ cât şi în afara ei, şi de a respecta
cerinţele regulamentare privind uniforma şcolară, conform prevederilor RI şi ROF-LGRCAT;
g)
de a nu distruge/sustrage/modifica documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
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din portofoliu educaţional etc.;
h)
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.);
i)
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;
j)
de a nu organiza /participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ, participarea la
programul şcolar şi imaginea LGRCAT, altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
k)
de a nu deţine / consuma / comercializa / distribui, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri,
substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări, cafea, energizante;
l)
de a nu introduce şi / sau folosi în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme (inclusiv arme albe) 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;
m)
de a nu poseda şi / sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
n)
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 nu leza în vreun mod imaginea publică a acestora;
o)
de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea şcolară şi în proximitatea ei;
p)
de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu,
învăţătorului sau a profesorului diriginte;
q)
de a se legitima la intrarea în unitatea şcolară cu carnetul de note, avizat pentru anul şcolar în curs;
r)
de a nu introduce în şcoală şi în perimetrul ei persoane străine fără acordul conducerii unităţii;
s)
de a nu utiliza telefonul mobil în perimetrul şcolii, pe tot timpul programului şcolar, decât cu permisiunea unui cadru
didactic;
t)
de a participa la orele de curs în ţinută regulamentară/uniformă, cu părul prins (fetele) / tuns regulamentar (băieții),
fără machiaj;
u)
de a nu înregistra audio-video, cu niciun fel de dispozitiv, în incinta şcolii;
v)
de a nu utiliza un limbaj neadecvat(cu înjurături, trivialități, obscenităţi) sau un ton ridicat, în școală și în afara
acesteia, în relația cu alți elevi, cu personalul școlii sau cu alte persoane.
V.
Durata contractului: Prezentul contract, se încheie, pe durata unui nivel de învăţământ, respectiv începând cu clasa
………… an şcolar 20…./20…., până la terminarea clasei ………… sau până la plecarea elevului prin transfer.
VI.
Alte clauze:
a)
Nerespectarea prevederilor prezentului contract responsabilizează părţile implicate, acestea răspunzând conform
legislaţiei în vigoare (Legea 1/2011, ROFUIP, Regulamentul Intern şi ROF-LGRCAT).
b)
Orice conflict se rezolvă pe cale amiabilă, cu respectarea prevederilor din ROFUIP, RI şi ROF-LGRCAT. În cazul în
care se constată o atitudine nepotrivită a părintelui faţă de cadrele didactice, Consiliul de administraţie al Liceului GrecoCatolic „Timotei Cipariu” poate decide transferul elevului la şcoala de circumscripţie sau la altă unitate de învăţământ.
Părintele/tutorele elevului şi elevul au datoria de a respecta această decizie;
c)
În cazul în care se constată că beneficiarul direct (elevul) sau beneficiarul indirect (părintele/tutorele elevului) nu se
poate adapta cerinţelor impuse de unitatea noastră de învăţământ, Consiliul de administraţie al Liceului Greco-Catolic „Timotei
Cipariu”, la solicitarea Consiliului profesoral al Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”, are dreptul să solicite
părintelui/tutorelui/întreținătorului legal sau elevului (în cazul elevilor majori) mutarea la o altă unitate de învăţământ.
Părintele/tutorele elevului şi elevul au datoria de a respecta această decizie.
Încheiat astăzi, __________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Unitatea şcolară, LICEUL GRECO-CATOLIC
„TIMOTEI CIPARIU”

Beneficiar indirect .............................................,

………………………………………………
Am luat la cunoştinţă,
Beneficiar direct, elevul, ........................................
(în vârstă de cel puţin 14 ani)

