Colegiul Național „Jean MONNET”
Loc. Ploieşti, jud. Prahova

Şcoala......................................................................
Loc.........................................., jud.........................
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Prof. Lucia IONESCU

Nr.……....din…………………
Director:

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
Proiectul Educațional Județean „Arc peste timp”, poziția 144, în CAEJ Prahova 2019
1) Părţile contractului:
A) Colegiul Național „Jean MONNET”, Municipiul Ploieşti, cu sediul în: Nicolae Iorga, nr. 7,
Ploieşti, jud. Prahova, tel. 0244 519688, reprezentată prin prof. IONESCU LUCIA, în calitate de
director şi prof. înv. primar: Poenaru Camelia și Baban Marilena, în calitate de coordonatori de proiect.
B)
INSTITUŢIA .....................................................................................................................,
strada................................................nr.............localitatea …….................................................................,
judeţul................................................, reprezentată prin……………………………......................., în
calitate de director şi.............................................................................................în calitate de partener.
2) Școala coordonatoare se obligă:
- să distribuie regulamentul concursului instituţiilor partenere;
- să organizeze concursul „Vorbiți, scrieți românește!” din cadrul proiectului „Arc peste timp”;
- să corecteze lucrările elevilor îndrumați de către profesori colaboratori;
- să asigure jurizarea lucrărilor;
- să emită și să asigure tuturor participanţilor diplomele conform premiilor obţinute;
- să mediatizeze rezultatele concursului;
- să distribuie adeverințele de participare cadrelor didactice implicate.
3) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în școală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze, la nivel de clasă, elevii participanți la concurs;
- să înscrie elevii în concurs, în condițiile stabilite de către școala coordonatoare;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să participe la evaluarea lucrărilor;
- să distribuie cadrelor didactice și copiilor participanţi diplomele cuvenite;
- să trimită un reprezentant pentru preluarea diplomelor conform termenului stabilit de către
organizatori.
4) Durata parteneriatului:
Acordul de parteneriat se încheie în 2 exemplare şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi,
pe perioada aprilie – iunie 2019.
Concursul Județean „ Vorbiți, scrieți românește!” face parte din categoria activităţilor extraşcolare
din CAEJ Prahova, poziția 144 / 2019 şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ din judeţ, precum şi implicarea comunităţii locale în procesul de învăţământ.

