Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”
Mediaş, jud. Sibiu
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130
Tel/fax: 0269 836737
E-mail: dumbravamin@yahoo.com
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro
CF: 8031320
Nr. 859 din 15.09.2020
_______________________________________________________________________
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5447/2020, Legii nr.272/2004,
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare:
1.Grădiniţa cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Mediaş, cu sediul în Mediaș, jud. Sibiu, str.
Sticlei, nr.14, reprezentată legal prin director prof. Ionescu Maria, numită prin decizia emisă de ISJ Sibiu
cu nr. 629/21.12.2016 şi:
2.Beneficiarul indirect: D-na/D-l….....……………………………………părinte/tutore/susținător legal
al preşcolarului……………………………………...................cu domiciliul în loc……………………….
jud………………str………………………….....nr..........bl…….sc…….ap…..., în calitate de beneficiar.
3.Beneficiarul direct al educației: Copilul preşcolar.........................………………………………………
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ preşcolar
prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educației.
Grădinița
își
asumă
principala
responsabilitate
în
procesul
instructiv-educativ.
Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru
colaborarea cu grădinița spre binele copilului preșcolar.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al grădiniţei.
IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:
1.Grădiniţa se obligă:
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;
b) să asigure servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEC pentru fiecare
nivel de vârstă și a celor impuse prin Curriculumul pentru Educația Timpurie -2019;
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c) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a
muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în grădiniță;
d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul
grădiniței, în limita prevederilor legale în vigoare;
e) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de preşcolari, în limita
prevederilor legale în vigoare;
f) să asigure ca tot personalul grădiniței să respecte cu strictețe prevederile legislației în vigoare;
g) să asigure ca toți beneficiarii indirecți și direcți ai educației să fie corect și la timp informați cu privire
la prevederile legislației specifice în vigoare;
h) să asigure ca personalul din grădiniță să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în
concordanță cu valorile educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
i) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția
generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,
integritatea fizică și psihică a copilului preșcolar;
j) să asigure ca personalul grădiniței să dovedească respect și considerație în relațiile cu preşcolarii și cu
părinții/reprezentanții legali ai acestora;
k) să se asigure ca personalul din grădiniță să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea
publică a preșcolarului, viața intimă, privată și familială a acestuia;
l) să se asigure că personalul din grădiniță nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic
preșcolarii și/sau colegii;
m) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea copiilor sau calitatea prestației didactice
la grupă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la părinții/aparținătorii/reprezentanții
legali ai acestora;
n) să desfășoare în grădiniță activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în
pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului
grădiniței;
o) să asigure securitatea și siguranța copiilor pe perioada prezenței acestora în incinta și spațiul
grădiniţei, precum și în deplasările organizate de grădiniță și aprobate de Inspectoratul Școlar Județean
Sibiu;
p) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază grădiniţa şi de care
depinde bunul mers al procesului de învăţământ;
q) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu preşcolarii şi părinţii acestora/reprezentanţii lor
legali, într-un raport de egalitate;
r) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia preşcolarului;
s) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice ( întâlniri în aer liber în
funcție de condițiile meteorologice sau întâlniri online- ZOOM, după caz), şi apoi să îl pună în aplicare;
ș) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu
interzicerea oricărui tip de discriminare;
t) să asigure că în grădiniță sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios;
ț) să expună copiii la factorii de mediu, ca și condiție pentru menținerea stării de sănătate și de călire a
organismului și să scoată copiii în aer liber, cel puțin o dată pe zi, indiferent de anotimp;
u) să analizeze şi să răspundă prompt şi responsabil la orice solicitare din partea părintelui;
v) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal a beneficiarului secundar și primar;

2

w) să organizeze spațiile - săli de clasă/grupă - astfel încât așezarea meselor să asigure distanțarea fizică
de 1 metru între preșcolari sau dotarea măsuțelor cu separator transparent în situația în care distanțarea
fizică nu poate fi asigurată;
x) să implementeze acțiuni și măsuri de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-COV-2 și
de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context
epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare;
y) să organizeze spațiile pentru asigurarea distanțării fizice;
z) să organizeze accesul în grădiniță;
aa) să stabilească circuitele funcționale;
bb) să organizeze programul de învățământ;
cc) să asigure măsurile igienico-sanitare la nivel individual;
dd) să asigure măsurile igienico-sanitare în grădiniță;
ee) să identifice soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță pentru cei care nu pot reveni
la grădiniță deoarece locuiesc cu persoane care fac parte dintr-un grup cu risc sau din diverse motive
justificate;
ff) să izoleze imediat preșcolarul în cazul în care prezintă simptomatologie de tip respirator sau alte
simptome de boală infecțioasă. Preșcolarul va fi separat de restul grupei și va fi supravegheat până când
va fi preluat și va părăsi grădinița însoțit.
gg) să asigure derularea Programului “Corn-Lapte-Fructe” în condiţii optime;
hh) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte părţi semnatare;
ii) să respecte toate măsurile/normele de protecție din grădiniță, în contextul epidemiologic al infecției
cu SARS-COV-2 impuse de M.E.C. și M.S.
2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului are următoarele obligații:
a) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia preşcolarilor, a principiilor, valorilor şi normelor
de conduită, susţinute de grădiniţa la care este înscris;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului în grădiniță, în vederea menținerii unui
climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți beneficiari
direcți din colectivitate/grădiniță;
c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar pentru a
cunoaște evoluția preșcolarului;
d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul grădiniței, cauzate de preșcolar;
e) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al grădiniței, asumat prin
semnătură;
f) să nu agreseze fizic, psihic, verbal personalul grădiniței;
g) să asigure prezenţa la grădiniţă a preşcolarului, să prezinte adeverinţe medicale în caz de boală, sau
ori de cate ori lipseşte nemotivat pentru reintegrarea în colectivitate;
h) să informeze grădiniţa cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
şcolare/sociale a preşcolarului;
i) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua
măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a preşcolarului;
j) să participe la şedinţele cu părinţii desfășurate în are liber în funcție de condițiile meteorologice sau pe
Zoom şi după caz, la consiliere educativă;
k) să trateze cu respect și considerație grădinița și pe reprezentanții ei;
1) să respecte programul grădiniței stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Grădiniţei
cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Mediaș;
3

m) să achite lunar contribuţia pentru hrana copilului;
n) să adere la Asociaţia de părinţi “Dumbrava Copiilor” şi să sprijine activitatea grădiniţei prin aceasta;
o) să aibă un comportament şi un limbaj adecvat la poarta instituţiei de învăţământ, pe stradă, faţă de
cadrele didactice, de ceilalţi părinţi şi mai ales faţă de preşcolari;
p) să nu intervină în rezolvarea unor conflicte apărute între copii, ele fiind soluţionate de cadrul didactic
sau directorul grădiniței;
q) să asigure obligatoriu facilitator pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, intrând în
grădiniță doar cu acordul directorului (măsuri speciale);
r) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal a tuturor angajaților din grădiniță;
s) să efectueze acasă triajul, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a
copilului, în urma căreia acesta decide prezentarea preșcolarului la grădiniță. Nu se vor prezenta la
cursuri în ziua respectivă: cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături, etc) sau
alte boli infectocontagioase; cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la
domiciliu; cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. Se pot prezenta la cursuri în ziua
respectivă: când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; dacă unul dintre membrii familiei
prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; cei
cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară,
ochi curgători/prurit);
ș) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la grădiniță se
va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care
preșcolarul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la
nivelul cabinetul medical sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care grădinița nu beneficiază de
cabinet medical;
t) preșcolarii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de
metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la grădiniță, cu avizul și
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților;
ț) Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în
mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare
concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARSCoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul
familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la grădiniță;
u) să îl invețe pe copil cum să se spele pe mâini: atuci când ajunge la grădiniță, când se întoarce acasă,
înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
v) să îl sfătuiască să nu schimbe obiecte cu alți copii preșcolari din grupă sau grădiniță;
w) să vorbească cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe alții împotiva infecției cu
noul coronavirus;
x) să acorde atenție stării mentale a copilului și să discute despre orice modificări ale stării lui
emoționale;
y) să asigure participarea copiilor preșcolari la activitățile didactice organizate de către grădiniță prin
intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv
pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea
progresului înregistrat de preșcolar, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la
propria formare;
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z) în cazul predării online, să mențină comunicarea cu educatoarele grupei din care face parte copilul;
aa) să sprijine copilul preșcolar în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
bb) să transmită cadrelor didactice feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de
predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului;
cc) să nu înregistreze prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu le multiplice sub nicio formă
fără acordul cadrelor didactice care conduc/realizează activitatea respectivă;
dd) să respecte toate măsurile/normele de protecție în unitățiile de învățământ preuniversitar, în
contextul epidemiologic al infecției cu SARS-COV-2 impuse de M.E.C. și M.S.
3.Beneficiarul direct- preşcolarul are următoarele obligații:
a) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în grădiniță, cât și în afara ei;
b) să respecte personalul angajat, colegii, părinţii;
c) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de
circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor,
normele de protecție a mediului;
d) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul grădiniței (materiale didactice și mijloace de învățământ,
cărți de la C.D.I., mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);
e) să înveţe potrivit nivelului de studiu;
f) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și
față de personalul grădiniței sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
g) de a de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în grădiniță și în afara ei;
h) de a nu părăsi sala de grupă sau unitatea, fără avizul educatoarei;
i) de a nu părăsi incinta grădiniței decât în prezența părintelui/tutorelui/susținătorului legal care îl
așteaptă la poartă;
j) de a nu aduce de acasă propriile jucării;
k) să se implice direct şi să răspundă solicitărilor educatoarelor;
l) să înţeleagă efectele acţiunilor proprii asupra sa, a bunurilor grădiniţei, a colegilor;
m) copiii vor fi expusi la factorii de mediu, ca o condiţie pentru menţinerea stării de sănătate şi de călire
a organismului şi vor fi scoasi în aer liber cel puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp;
n) de a nu purta masca de protecție conform ordinului comun MEC și MS 5487/1494/2020;
o) de a respecta igiena riguroasă a mâinilor, spălarea acestora cu apă și săpun timp de 20 de
secunde/dezinfectarea acestora cu soluții puse la dispoziție ori de câte ori este necesar;
p) de a strănuta sau tușii în pliul cotului;
q) de a respecta distanța de minimum 1 metru față de colegi;
r) de a evita contactul cu copiii preșcolari din altă grupă;
s) de a nu schimba locul între ei pe toată durata procesului instructiv-educativ;
ș) de a dormi în același pătuț/pat pliant în timpul programului de odihnă;
t) de a nu se deplasa în sala de grupă, pe cât posibil;
ț) de a nu schimba obiectele personale;
u) de a respecta sensul de circulație în interiorul grupei, pe holuri, în baie, la sosirea și plecarea din
grădiniță;
v) de a fi izolat în cazul în care prezintă în timpul programului simptomatologie de tip respirator sau
alte simptome de boală infecțioasă;
w) de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului;
x) de a nu înregistra activitatea desfășurată în mediul online;
5

y) de a respecta toate măsurile/normele de protecție din grădiniță, în contextul epidemiologic al infecției
cu SARS-COV-2 impuse de M.E.C. și M.S.
V. Alte clauze:
1) Orice neînţelegere dintre părţi se poate rezolva pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului Profesoral
sau în Consiliul de Administraţie al grădiniţei.
2) Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de
atitudine ale celeilalte părţi.
3) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din
cadrul unităţii de învăţământ, răspund disciplinar conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor potrivit
prezentului contract, Contractului Individual de Muncă, Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, Regulamentului Intern al Grădiniței cu
Program Prelungit “Dumbrava Minunată” Mediaș şi pentru încălcarea normelor de comportare,
care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului grădiniţei.
4) Beneficiarul indirect ( părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului) îi revine obligativitatea de
a asigura frecvenţa preşcolarului în grădiniţă pentru o bună desfăşurare a acestuia în viaţa
şcolară.
5) Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou
contract cu celălalt părinte al preşcolarului sau reprezentantul legal al acestuia;
b) în cazul transferului copilului la o altă unitate de învățământ;
c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
VI. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pe durata unui nivel de învățământ( 3-4 ani) sau până la plecarea
preșcolarului din grădiniță.
Încheiat astăzi, 15.09.2020, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Director,

Beneficiar indirect,
Părinte /Tutore/Susținător legal
……………………..

Prof. Ionescu Maria

6

