CONTRACT DE COLABORARE

În temeiul Legii Educatiei Naționale nr.1/2011 şi
a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 2005 se încheie
prezentul contract de colaborare între :
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” , cu sediul în Pitești, str Călugăreni, nr.3,
jud.Argeș, tel/fax -0248214608 , cod SIRUES 336197, reprezentat prin Director,prof.dr..
.......................................... şi administrator financiar........................... , pe de o parte şi
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor format din :










preşedinte
vicepreşedinte
membru
membru
membru
membru
casier
reprezentant al comisiei de cenzori
cenzor

Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel :
 Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi,
încheiat între Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu şi Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor.
 Zi – zi calendaristică ; an- 365 de zile

Clauze obligatorii:

Obiectul principal al contractului : colaborare
Durata contractului: anul şcolar 2013-2014
Obligaţiile principale ale părţilor:
1. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se obligă :
 Părinţii/Tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de
învăţământ în vederea realizării obiectivelor educaţionale.
 Părinţii/Tutorii legali au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
învăţătorul/ dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor .






















Părintele/Tutorele legal are obligaţia conform legii să asigure frecvenţa şcolară a
elevului în învăţământul obligatoriu.
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/ Asociaţia Părinţilor se organizează şi
funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară/ statutul
asociaţiei.
Sprijină unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor
Sprijină în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare
Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor pentru elevii clasei.
Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale
susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din
clasă şi din şcoală.
Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
Părinții vor contribui prin donarea a 2% din impozitul pe venit catre asociația
părinților „Tudor Vladimirescu 2007”
Propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin
curriculum la decizia şcolii.
Identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie
a unităţii la nivelul căreia se constituie modul de folosire a acestuia.
Sprijină parteneriatele educaţionale din unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol
educativ în plan local.
Susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi
combatere a abandonului şcolar.
Susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii pe teme educaţionale.
Comitetele de părinţi ale claselor/ Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia
de părinţi, pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii,
donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din
ţară sau străinătate.
Susţine modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ , a bazei
materiale şi sportive.
Acordarea de premii şi de burse elevilor.
Sprijină financiar activităţile extraşcolare ale elevilor.
Acordarea de sprijin financiar sau material elevilor care provin din familii cu
situaţie materială precară.
Alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ şi sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu se obligă :













Se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea
prevederilor legale
Supună spre aprobare , Consiliului Reprezentativ al Părinţilor o listă de
priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi
modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului de
carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare,
precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.
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.
Anual directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară pe care o conduce. Raportul general
privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară este prezentat în
Consiliul profesoral şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al
acestuia , conţinând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin
afişare clasică sau electronică.
Stimuleze pregătirii elevilor capabili de performanţă.
Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în
relaţiile cu elevii, părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora.
Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a
acestuia.
Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale,
precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi / sau a colegilor.
Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în
concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o
vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
În baza prezentului contract , directorul va încheia cu părinții acord de
parteneriate şcoală-familie.

Limba care guverneaza contractul


Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Caracterul confidenţial al contractului


parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe
părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în
perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini
obligaţiile contractuale.



Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor
informaţii necesare îndeplinirii contractului.
 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă, sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
Comunicari




Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Legea aplicabila contractului
 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu
Director,

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
Preşedinte,

