APÁCZAI CSERE JÁNOS ELMÉLETI LÍCEUM
LICEUL TEORETIC „APÁCZAI CSERE JÁNOS ”
Str. I.C. Brătianu/Király utca 26, Cluj-Napoca, 400079
Tel: +40-264-597251
| Fax: +40.0372-873250
Email: apaczaicj@gmail.com | Web: www.apaczai.ro

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor din Învăţământul Preuniversitar (OMEN
5079/2016), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic Apáczai Csere János, Statutul
Elevului (OMEN 4742/2016) şi ale Legii nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Se încheie prezentul:
ACORD DE PARTENERIAT
PENTRU EDUCAŢIE
I. Părţile semnatare
1. Liceul Teoretic Apáczai Csere János cu sediul în Cluj-Napoca, reprezentată prin director, dl.
Vörös Alpár-István-Vita
2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ………………......................................................................... părinte /
reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în...................................................................................................
3. Beneficiarul direct , …………......................................................................................................elev
II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea
şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în
Regulamentul de Ordine Interioară a Liceului Teoretic Apáczai Csere János.
IV. Obligaţiile părţilor:
1. Şcoala se obligă:
Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru buna desfăşurare a procesului educaţional în
condiţii legale;
Să ofere servicii educaţionale de calitate elaborate de Ministerul Educaţie Naţionale pentru fiecare nivel
de studiu sau ciclu de şcolarizare;
Să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar,
precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj;
Să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde
bunul mers al procesului de învăţământ;
Să asigure condiţiile umane şi materiale pentru formarea personalităţii elevului, prin:
a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale si universale;
b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea
de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al
toleranţei, al schimbului liber de opinii; e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile
moral-civice, al respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
f) dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea
sportului;
g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri
materiale şi spirituale
2. Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:
a) Să colaboreze cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.
b) Cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

c) să asigure frecvenţa şcolară a elevului pe durata şcolarizării.
3. Beneficiarul direct - elevul se obligă:
Să frecventeze cursurile şi să participe la toate activităţile existente în programul şcolii;
Să se pregătească la fiecare disciplină de studiu şi să-şi însuşească cunoştinţele prevăzute de programele
şcolare;
Să aibă o comportare civilizată şi să poarte în timpul orelor de curs ţinuta personalizată a liceului şi să
manifeste o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (OMEN
5079/2016) şi regulamentul intern;
c) statutul elevului (OMEN 4742/2016)
d) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
e) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
f) normele de protecţie civilă;
g) normele de protecţie a mediului.
Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea
notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite
gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare
reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
Elevii nu au voie:
- să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi concursurilor exceptând
folosirea acestora cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în
situaţii de urgenţă.
- să introducă în perimetrul şcolii arme, muniţie, petarde etc.
- să deţină şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări sau
să participe la jocuri de noroc;
V. Durata acordului: prezentul acord se încheie, de regulă, pe durata unui ciclu de şcolarizare (ciclul primar,
gimnazial şi liceal)
VI. Alte clauze:
Orice neînţelegere dintre părţile semnatare se poate soluţiona pe cale amiabilă în cadrul consiliului
profesorilor clasei sau al consiliului profesoral al şcolii. Orice problemă va fi adusă în primul rând la
cunoştinţa dirigintelui clasei, după care la foruri superioare.
Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere răspund
disciplinar conform art. 280 din Legea nr. 1/2011 - Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor ce le revin potrivit prezentului contract, contractului
individual de muncă, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiul
instituţiei.
Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului (Art. 86 alin.(3) din
Legea nr. 1/2011), şi răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev (Art.86
alin.(4) din Legea nr. 1/2011.
Încheiat azi, 11 septembrie 2017, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Unitate şcolară,
Prof. Vörös Alpár István Vita

Beneficiar indirect,

Beneficiar direct, elevul,
în vârstă de cel puţin 14 ani

Diriginte,

