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ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Proiectului Judeţean „Hai să-ntindem Hora Mare!”
Baia Mare, ediţia a II-a, 2018
Încheiat azi , ............................. între

Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, b-dul Traian, nr. 26A, jud. Maramureş
reprezentată prin prof. Bodea Veronica Felicia în calitate de director şi
Şcoala __________________________________________________, reprezentată prin
prof. ____________________ în calitate de director şi _____________________________în
calitate de coordonator al Proiectului Judeţean „Hai să-ntindem Hora Mare!”, ediţia a II-a
2018.
Durata: octombrie 2018 – ianuarie 2019
Şcoala coordonatoare se obligă :
• Să mediatizeze Proiectul „Hai să-ntindem Hora Mare!”, respectiv activitatea principală a
acestuia – Concursul „Oameni, Locuri, Fapte…” la nivel local și județean;
• Să distribuie regulamentul concursului „Oameni, Locuri, Fapte…” şcolilor partenere;
• Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere realizând expoziţia și revista
proiectului;
• Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
• Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
• Să mediatizeze rezultatele concursului la nivel local, județean și național.
Şcoala participantă se obligă:
• Să înscrie elevii în concurs;
• Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
• Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare în termenul stabilit de
școala coordonatoare;
• Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite în cadru festiv asigurând
mediatizarea și popularizarea proiectului.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi face parte din
categoria activităţilor extraşcolare.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.
Şcoala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”
Director,
Prof. Bodea Veronica Felicia

Şcoala ”_______________________________”
Director,
Prof.
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Fişă de înscriere
Proiectul Judeţean “Hai să-ntindem Hora Mare!”
Ediţia a II-a, 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
…………………..................................................................................................................................
Şcoala: ..............................................................localitate/judet............................................................
Clasa….……………
Secţiunea:
1.
2.
3.
4.

Creaţie literară
Power-point
Creaţie plastică
Sesiune de referate şi comunicări științifice

Adresa şcolii, e-mail şcoală. ................................................................................................................
Adresa pentru trimiterea diplomelor (a unităţii de învăţământ sau a dvs. personală):
………………………………………………………………………….......………………………...
…………………………………………………………………..........................................................
E-mail, telefon
Îndrumător…….………..………................…………………………............…….............................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Grupa
de
vârstă

Secţiune

1.
2.
3.
4.
5.
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Titlul lucrării

