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CONTRACT DE PARTENERIAT ȘCOALĂ – FAMILIE

I. Părțile semnatare :
1. Unitatea de învățământ :  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE GHELMEZ” , cu sediul în  București, Str.Pescărușului 

nr.124, Sector 2,  reprezentată prin director prof.Mariana Dinu și ASOCIATIA DE PĂRINȚI SI PROFESORI ”ÎN 
SPRIJINUL ȘCOLII PETRE GHELMEZ”, reprezentată de d-nul  președinte, Ionuț Dobrinescu

                                         
2. Beneficiarul indirect – Părintele / reprezentantul legal al elevului, d-na /dl. __________________________________
cu domiciliul în _____________________________________________________________________________________

3. Beneficiarul direct – elevul / copilul _________________________________________________________________

II. Scopul acordului 
Asigurarea condițiilor optime de organizare și derulare a Programului ”Școală după școală” prin implicarea și asumarea
Responsabilităților părților în educația copiilor / elevilor, orientată spre dezvoltarea competențelor transferabile, a unui stil
de viață sănătos și a unui comportament civic.

Pentru desfășurarea, la standarde de calitate, a Programului ”Școala după școală” , părțile se angajează, prin voința 
proprie, după cum  urmează:

1.        Școala se angajează :
a)    să realizeze analiza de nevoi prin consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților, reprezentanților legali, a 

       comunității locale și a altor instituții și organizații partenere, în vederea elaborării Programului ”Școala după școală”;
b) să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul 

       Programului ”Școală după școală” în condiții legale .
c) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECTS pentru fiecare nivel de 

       studiu / ciclu de școlarizare;
d) să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezentei  acestora în incinta și spațiul școlar, precum și în 

      deplasările organizate de unitatea de învățământ;
e) să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care depinde bunul 

       mers al programului ȘDȘ;
f) să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora / reprezențanții lor legali, într-un 

       raport de egalitate;
g) să nu desfășoare acțiuni de natura să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a 

       elevului ;
h) să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația elevului / copilului;
i) să stabilească și să respecte, de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice;
j) să elibereze, la cerere și în timp util, orice document școlar ce servește interesul elevului;
k) să asigure accesul egal la educație, cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
l) să  analizeze și să decidă,  prompt și responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui / elevului;
m) să asigure transparența tuturor activităților derulate, organizate / aprobate de școală;
n) să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau părinților referitoare la 
rele practici în școală;
o) să aducă la cunoștința elevilor și părinților prevederile regulamentului intern al școlii;
p) să  solicite implicarea părinților în stabilirea pachetelor  de activități și să se preocupe de derularea în condiții 

       optime a acestora;
q) să încheie contracte de colaborare cu instituții / personal calificat care pot contribui la desfășurarea unor activități

       stabilite de comun  acord cu elevii și părinții acestora;
r) să explice clar toate prevederile prezentului contract părților semnatare.

2. Asociatia de Părinți si Profesori ”În sprijinul Școlii Petre Ghelmez”, va identifica sursele de finantare a 
programului, angajarea și remunerarea cadrelor implicate în program.

3.        Beneficiarul indirect – Părintele / reprezentantul legal al elevului se angajează :
a) să își înscrie copilul în  Programul  ”Școala după școală”  respectând condițiile legale ;
b) să-și asume responsabilitatea promovării, în educația elevului / copilului a principiilor, valorilor și normelor de 

        conduită, susținute de școală;
c) să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea  pentru  orice faptă a elevului, desfășurată  în afara școlii, dar
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        care ar putea prejudicia  prestigiul acesteia;

d) să respecte prevederile Regulamentului  de Organizare și Funcționare a unităților școlare ;
e) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a  elevului la activitățile desfășurate conform Regulamentului Intern 

         și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la program;
f) să informeze școala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare / sociale a 

         copilului ;
g) să dea curs solicitării conducerii instituției de învățământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu 

         privire la conduit sau situația școlară a elevului ;
h) să se prezinte la școală, cel puțin o data pe luna, penru a discuta cu personalul didactic despre modul de implicare

         în activitățile programului, progresul și comportamentul propriului copil;
i) să îi asigure copilului, în limita posibilităților, materialele necesare bunei desfășurări a activităților școlare;
j) să achite în termenul stability eventualele contribuții financiare convenite pentru desfășurarea în condiții optime a

         programului ;
k) să trateze cu respect și considerație instituția școlară și pe reprezentanții ei;
l) să informeze, în scris, conducerea unității în cazul retragerii copilului din Programul ”Școala după școală”.

4.        Beneficiarul direct – elevul se angajează :
a)   să respecte școala, însemnele și personalul acesteia, precum și pe colegii săi;
b)   să aibă un comportament, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte persoane 

        din unitatea școlară;
c) să participle zilnic, conform  programului orar, la activitățile din cadrul  Programului ”Școală după școala”;
d) să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a unităților de 

        învățământ  preuniversitar;
g)    să păstreze, în bună stare, bunurile școlii și să folosească, cu grijă, materialele puse la dispozitie de către școală;
h)    să aibă o ținută vestimentară / personală și o conduit decentă, neprovocatoare, neagresivă și neostentativă;

III. Durata acordului 
Prezentul acord  se încheie pe durata desfășurării  Programului ”Școală după școala”. Activitatea în 
programul Școala după Școală va putea fi sistată în orice moment în cazul în care Asociația nu va dispune 
de resurse financiare adecvate pentru a susține programul.

IV. Alte clauze
1. Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa  pe cale amiabilă;
2. Părțile semnatare înțeleg ca nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte 
părți.
3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de școală duce la aplicarea sancțiunilor legale.
4. Nerespectarea, din culpa, de către părinte sau  reprezentantul legal, a obligațiilor asumate în prezentul acord duce la 
sancțiuni din partea unității  școlare;
5. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine sancțiuni stabilite de personalul 
didactic implicat și de conducerea unității.
6. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri :

a) În cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părintești, urmând  a se încheia un nou contract cu 
       celălalt  părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;

b) În cazul retragerii elevului din program;
c) În situația încetării activității Programului ”Școală după școală”, inclusiv din lipsa resurselor financiare.
d) În alte cazuri prevăzute de lege.

Încheiat azi, …………………………….., în 3 ( trei ) exemplare, în original, pentru fiecare parte.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE GHELMEZ”                                              BENEFICIAR  INDIRECT,

                        DIRECTOR,                                                                                     PĂRINTE / TUTORE
                   Prof.Mariana Dinu

ASOCIAȚTIA DE PĂRINȚI SI PROFESORI ”ÎN SPRIJINUL ȘCOLII PETRE GHELMEZ”                                             
PREȘEDINTE, 
Ionuț Dobrinescu
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