ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu”
Comuna Valea Călugărească
Str. Eforiei, Nr. 46
Judeţul Prahova
Tel/ Fax 0244235880/ 0244236880
Nr. inreg. ..........................

Scoala Gimnaziala ………………………….

Nr. inreg. …………………

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ………………………. între:
Şcoala Gimnazială ,,Ion Ionescu”, Comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova, reprezentată
de Director prof. Mincu Viorica, Director adjunc Listoschi Neacsu Raluca Andreea, prof.
Enache Ion, prof. Enache Daniela, prof. Mateescu Cristina, prof. înv. primar Cojocaru Mirela,
prof. Radu Gilica, prof. inv. primar Croitoru Ana Maria in calitate de Coordonatori/
Organizatori ai Concursului Judeţean de Matematică ,,Urmasii matematicianului Ion
Ionescu” Valea Calugareasca - editia a X-a- 2020 si
Şcoala ........................................................................................, reprezentată de director prof.
........................................................... şi prof.………………………………………………..in
calitate de Partener/ Participant în cadrul Concursului de Judetean de Matematică
,,Urmasii matematicianului Ion Ionescu” Valea Calugareasca.
Durata parteneriatului: anul şcolar 2019-2020;.
Şcoala coordonatoare are următoarele obligaţii:
Să organizeze concursul.
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere.
Să asigure spaţiul de desfăşurare a concursului, resursele materiale mecesare, logistica.
Să elaboreze subiectele de concurs şi baremele de corectare.
Să organizeze evaluarea lucrărilor.
Să atribuie diplome elevilor premianţi dar si tuturor elevilor participanti,
Să elibereze adeverinţe de participare, cadrelor didactice din şcolile partenere
(supraveghetori, evaluatori);
Să mediatizeze concursul.
Şcoala participantă are următoarele obligaţii:
Să înscrie elevii in concurs, în perioada stabilită prin regulament.
Să participe la desfăşurarea concursului numai cu elevii inscrisi anterior in perioada
prevazuta;
Sa aduca la scoala organizatoare un plic A4 cu burduf timbrat si autoadresat;
Să participe la supravegherea elevilor in timpul concursului si la evaluarea lucrărilor, prin
prezenţa cadrelor didactice coordonatoare, în cadrul comisiilor de evaluare.
Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului, pentru ca acesta să se
deruleze conform graficului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director,
Director,
Prof. Viorica Mincu
…………………………….

