Anexa 8b
la Contractul educațional

ACORD DE PRACTICĂ
I.

Părțile semnatare

1.
Liceul Energetic Constanța, cu sediul în Constanța, bd. Mamaia, nr. 284, reprezentat
prin DIRECTOR, prof. ing. Claudia NIȚU
2.
reprezentant

Domnul/Doamna ………………………………………………………………………………….., părinte/
legal

al

elevului,

domiciliat

în

……………..……………………………,

str………….……………………………., nr…………….,

3.

……………………………………………………….………………, elev

II.
Scopul acordului: responsabilizarea părților semnatare în organizarea, desfășurarea și
participarea în cele mai bune condiții a elevului la stagiile de instruire practică ce se vor derula pe
perioada școlarizării, atât în cadrul unității de învățământ, cât și la agenții economici parteneri.
III.
Drepturile părților
1. Elevul are dreptul de a participa la orele de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire
practică) conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările următoare și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și a
Regulamentului Intern, pe baza curriculumui național și al curriculumului în dezvoltare locală, în
vederea dobândirii și dezvoltării competențelor profesionale specifice calificării.
2. Părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se informa permanent și de a i se aduce la
cunoștință periodic, de către profesorul diriginte, rezultatele obținute de elev, precum și
progresul/regresul înregistrat de acesta în ceea ce privește instruirea practică.
3. Școala are dreptul de a selecta și de a elimina, pe baza unor criterii nediscriminatorii elaborate de
membri ariei curriculare Tehnologii și de către reprezentanții agentului economic partener și avizate
de Consiliul de administrație al școlii, elevii care vor participa la unele activități de instruire practică
desfășurate la agenții economici.
IV.

Obligațiile părților
1. Școala are următoarele obligații:
- de a asigura condițiile optime de organizare, desfășurare și evaluare a activităților de
pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) ale elevilor, în cadrul laboratoarelor și
atelierelor școlii;
- de a încheia convenții/contracte de practică (pentru elevii claselor din ciclul superior al
liceului/anul II și III învățământ profesional) cu agenți economici de profil;
- de a evalua, împreună cu agentul economic, întreaga activitate practică a elevilor, desfășurată
pe perioada școlarizării, periodic și la finalul fiecărui an de studiu;
1

- de a elibera, împreună cu agentul economic partener, adeverințe de practică din care să reiasă
durata efectivă de participare la activitățile practice desfășurate la agentul economic, adeverințe care
pot face dovada experienței acumulate de elev în profilul/domeniul/calificarea profesională
dobândită pe parcursul școlarizării; aceste adeverințe NU înlocuiesc certificatele de competențe
profesionale de nivel 2 sau 3 dobândite de elevi conform reglementărilor legale în vigoare.
2. Elevul are următoarele obligații:
- de a participa la toate activitățile de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire
practică) desfășurate în școală sau la agentul economic;
- de a respecta strict programul/orarul școlii și al agentului economic;
- de a respecta regulamentele interne ale școlii și ale agentului economic partener, inclusiv
normele de sănătate și securitate în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor, conform
reglementărilor legale în vigoare;
- de a participa la toate evaluările periodice și la cele anuale.
3. Părintele/reprezentantul legal are următoarele obligații:
- de a asigura/urmări participarea elevului la activitățile de instruire practică desfășurate în
școală și/sau la agentul economic;
- de a se informa periodic asupra parcursului școlar al elevului;
- de a participa, prin reprezentantul acestuia în Consiliul de administrație al școlii, la avizarea
criteriilor de selecție al elevilor pentru participarea la unele activități de instruire practică ce se vor
desfășura la agentul economic;
- de a răspunde de orice prejudiciu adus școlii și/sau agentului economic de către elevul care
nu a respectat regulamentele și normele legale în timpul desfășurării activităților de pregătire
practică.
V.

Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe toată perioada școlarizării elevului în cadrul Liceului Energetic
Constanța.

VI.

Alte clauze
Părțile semnatare vor respecta orice alte prevederi legale referitoare la instruirea practică a
elevilor din învățământul profesional și tehnic, precum și orice alte reglementări interne ale agentului
economic partener al unității de învățământ.
Școala, împreună cu agentul economic, poate oferi elevilor merituoși, recompense (diplome,
premii) în cadrul unor concursuri și/sau proiecte.

Încheiat astăzi, ……………………………………….., în 2(două) exemplare, în original pentru fiecare parte, ca
anexă la Contractul educațional.

Liceul Energetic Constanța

Părinte/reprezentant legal,

Director,
Prof.ing. Claudia NIȚU

…………………………………………..
Elev,
…………………………………………..
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