Asociaţia Cultural Educaţională SOCRATES „ACES” Timişoara

Autorizat prin O.M. nr.1915 din 31.08.2007
Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 32B
Tel:0356-113322, fax:0356-108011
www.liceulsocrates.ro
CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
pentru invǎţǎmânt de zi
Nr. ……… din data de ……………………
I.Părţile semnatare
1. Liceul Teoretic SOCRATES, cu sediul în Timişoara, calea Bogdăneştilor nr. 32B, judetul Timiş,
reprezentata prin prof. Copaci Oltea Angela – director,
2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ..............................…………......................................……..
parinte/reprezentantul legal al elevului ............................................................................................., cu
domiciliul
în
.............................................................................................................................
telefon
.......................................................................................................
3. Beneficiarul direct , ……………...................………................................ elev al Liceului Teoretic
SOCRATES Timişoara.
II. Obiectul acordului: şcolarizarea elevului potrivit curriculei şcolare naţionale şi asigurarea conditiilor
optime de derulare a procesului de învatamânt prin implicarea si responsabilizarea partilor în educatia
copiilor/elevilor.
III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevazute în
Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de stat aprobat prin
Ordinul nr. 4925/2005 al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Sportului si în Regulamentul Intern al scolii
aprobat de catre Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic SOCRATES.
IV. Obligatiile partilor :
1. ACES prin Liceul Teoretic SOCRATES se obligă:
a) sa asigure cadrul adecvat derulării procesului instructiv – educativ în acord cu standardele educaţionale
naţionale;
b) să realizeze transmiterea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii nationale şi universale prevazute în
curriculumul şcolar naţional stabilit pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ;
c) să asigure
materială didactică la nivelul standardelor naţionale;
d) să intreprindă acţiuni şi să aplice principii şi metode pedagogice ce vor conduce la dezvoltarea
capacităţilor intelectuale, la crearea disponibilităţilor afective şi formarea abilităţilor practice
corespunzǎtoare clasei respective;
e) să creeze premisa pentru asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice necesare în
vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
f) să desfăşoare activităţi care să contribuie la educarea socială, etică şi morală în spiritul respectarii
drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, ale demnitatii şi tolerantei, ale schimbului liber de opinii;
g) sa utilizeze strategii care sa asigure cultivarea sensibilităţii elevilor şi a respectului pentru natură şi mediul
înconjurator;
h) sa contribuie prin activitati specifice la dezvoltarea armonioasă a elevilor prin educatie fizică, educatie
igienico-sanitară şi practicarea sportului;
i) să asigure asistarea de specialitate la rezolvarea temelor de casă, proiecte, referate, eseuri, etc (după
terminarea orelor de curs), in functie de gradul de dificultate si necesitatile elevului;
j) să asigure accesul elevilor la baza materiala a scolii (biblioteca, calculatoare, Internet, etc)

k) sǎ informeze pǎrintii, lunar si la finele fiecarui semestru, in legatura cu activitatea scolara desfasurata de
elev in aceea perioadă;
2. Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:
a) să colaboreze cu cadrele didactice ale Liceului Teoretic SOCRATES pentru realizarea obiectului
prezentului contract, cu respectarea normelor legale în vigoare precum şi a Regulamentului de ordine
interioară al Liceului Teoretic SOCRATES;
b) să contribuie activ la solutionarea eventualelor situatii deosebite care impiedica evolutia normala a
elevului cu privire la: învaţătură, frecvenţă, disciplină;
c) să achite taxa anuală de şcolarizare in valoare de 2200 lei, în trei rate după cum urmează: între 1-5
septembrie; 1-5 decembrie şi 1-5 martie; achitarea taxei de şcolarizare cu întârziere atrage penalizări de
0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere!
Notă: 1. Valuarea taxei anuale de scolarizare poate fi modificată in functie de evolutia cursului de schimb
leu-euro, in plus sau in minus cu maxim 25% din valoarea taxei de scolarizare a anului precedent, printr-o
anexa la contract.
2. Pentru motive obiective elevul (sau parintele/tutorele legal) poate solicita în scris Consiliului de
Administraţie al Liceului Teoretic Socrates o altă eşalonare a plăţilor taxelor şcolare.
d) ca la retragerea sau transferul la altă şcoală al elevului, să achite contravaloarea taxelor şcolare rămase
neachitate din acel moment până la finele clasei a XII-a.
3. Beneficiarul direct - elevul se obligă:
a) să respecte prevederile înscrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;
b) să respecte prevederile înscrise în Regulamentul Intern al Liceului Teoretic SOCRATES;
c) să frecventeze, să participe activ la toate cursurile, orele de pregătire suplimentară, activitatile extrascolare
care se află in proiectul educational anual al liceului, pentru clasa respectivă;
V.
Durata
acordului
:
prezentul
acord
se
încheie
pe
durata
anilor
scolari
.......................................................................................................... , începând cu data de................................
VI. Alte clauze :
1) Nerespectarea de către elev a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrag atenţionarea şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 si de Regulamentul Intern al şcolii, la
propunerea profesorului diriginte şi cu aprobarea Consiliului Profesoral al liceului. Pentru abateri deosebit de
grave, sanctionarea elevului poate ajunge pană la exmatricularea sa. Exmatricularea devine efectivă de la
data menţionată în decizia directorului; până la acea dată, părţile contractante sunt obligate să-şi
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, inclusiv aceeea de a plăti taxele.
2)Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate, inclusiv prin neplata taxelor, ACES – Liceul teoretic SOCRATES
îşi rezervă dreptul de a reţine actele de studii ale elevului precum şi dreptul de a-l acţiona în justiţie, caz în
care elevul şi/sau reprezentantul său legal va suporta şi cuantumul penalităţilor şi al cheltuielilor de judecată.
3) În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile dintre elev şi cadre
didactice, atât elevul cât şi cadrul didactic se pot adresa Consiliului Director ACES şi apoi Adunării Generale
a Asociaţilor.
4) Pentru apărarea drepturilor sale din prezentul contract, elevul se poate adresa prin petiţie, organelor de
conducere ale liceului.
Încheiat azi ................................................. în două exemplare, în original, unul pentru unitatea şcolară şi
unul pentru elev şi reprezentantul său legal.
Unitate scolara,
Liceul Teoretic SOCRATES
Director
prof. Oltea Copaci

Beneficiar indirect,

Beneficiar direct, elevul

în vârsta de cel putin 14 ani

