ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”
Structura Șc. Gimn.”Dumitru Buzdun”, Corabia
JUDEŢUL Olt
NR ......................./.............................

ŞCOALA.......................
LOCALITATEA...........
JUDEŢUL .....................
NR..................../........................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ,..........................................................
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A. Şcoala Gimnazială ”MIHAI EMINESCU”, structura Școala Gimnazială ”Dumitru Buzdun”,
localitatea Corabia, județul Olt, reprezentată prin prof. Toma Elvira, în calitate de director, şi prof. înv.
primar Hintea Loredana și Hintea Florin în calitate de coordonatori.
B...........................................................................................................................................................................,
str.....................................................nr...............localitatea........................................,judeţul.....................
reprezentată
prin
.........................................................,
în
calitate
de
director,
şi
……………………………………………….., în calitate de partener.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea
organizării şi desfăşurǎrii concursului şcolar ,,Comori de învățătură în orice lectură ”, cuprins în
Calendarul concursurilor județene școlare, 2017-2018, ale jude țului Olt, la pozi ția 2.
3.GRUP ŢINTĂ: şcolari din învăţămantul primar, clasele a II-a, a III-a, a IV-a şi cadre didactice.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie în școlile ce au organizat concursul diplomele:
 şcolarilor premianţi,
 cadrelor didactice implicate: îndrumători, evaluatori, propunători de teste.
- să realizeze o culegere cu testele premiate;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală, la nivelul tuturor claselor a II-a, a III-a și a IV-a;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să organizeze concursul în unitatea școlară;
- să organizeze comisia de evaluare, care va asigura corectarea lucrărilor;
- să organizeze drumeția pentru elevii premianți;
- să ofere diplomele elevilor premiați și cadrelor didactice implicate;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului al II-lea al anului
şcolar 2017– 2018.
6. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:
Concursul judeţean ,,Comori de învățătură în orice lectură” face parte din categoria concursurilor
şcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Olt.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
DIRECTOR,
PROF. TOMA ELVIRA

DIRECTOR,
PROF.

