FIŞĂ DE CONCURS
PROIECT EDUCATIV “CLASA DE AUR”
OBIECTIVELE PROIECTULUI
-Eliminarea/reducerea absenţelor
-Creşterea promovabilităţii
-Creşterea interesului pentru învăţătură
-Participarea elevilor într-un număr mai mare la concursurile şi
olimpiadele şcolare
-Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
16 octombrie 2012 - 15 mai 2013
EVALUAREA CONCURSULUI
16 mai 2013 - 23 mai 2013
PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI
Asociaţia de părinţi
REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. La acest concurs pot participa toate clasele Colegiului Economic
“Iulian Pop”
2. Pentru buna desfăşurare a concursului se organizează o comisie
formată din: directorul şcolii/director adjunct, consilierul educativ,
două cadre didactice numite de Consiliul Profesoral al scolii (care să
nu aibe clasa înscrisa în concurs), un elev din CŞE, un părinte.
3. Fiecare clasă îşi va întocmi o prezentare de maxim patru pagini care va
conţine date edificatoare la criteriile concursului.
4. Prezentarea va fi semnată de dirigintele clasei, care va confirma astfel
corectitudinea datelor înscrise. Datele false cuprinse în prezentare vor
conduce la descalificarea clasei.

5. Prezentările vor fi predate la secretariatul şcolii până la data de 15 mai
2013, ora 15.00
6. Comisia va evalua prezentările în perioada notată mai sus (16-23 mai)
iar rezultatele concursului vor fi afişate în data de 24 mai 2013.
7. Premiul acestui concurs va consta într-o excursie organizată pentru
întreaga clasa. Costurile excursiei vor fi suportate din fondurile Asociaţiei
de părinţi pe şcoală şi din fonduri obţinute prin sponsorizări.
8. Pe langa clasa câştigătoare vor pleca în excursie şi elevii cei mai buni din
şcoală. Fiecare diriginte va desemna pe baza unor criterii stabilite cu elevii
clasei şi părinţii acestora, un elev care va beneficia de această excursie.

Pentru a devenii beneficiarii unei excursii gratuite, tot ceea ce trebuie sa faceţi este:
 Sa ne convingeti ca sunteti cea mai buna clasa la invatatura si purtare;
 Sa ne convingeti ca sunteti cea mai implicata clasa in activitatile scolii;
 Sa ne convingeti ca scoala are de ce sa fie mandra de voi.

ECHIPA DE PROIECT
Vescan Stanca
Buburuz Rodica
Stoica Ioana
Popovici Romeo

PUNCTAJUL PENTRU EVALUAREA CLASELOR
CONCURENTE LA COMPETITIA
“ CLASA DE AUR “
1. Media clasei: 8,50 sau mai mare

15 puncte

2. Toti elevii clasei sa fie promovati

10 puncte

3. Numarul de absente nemotivate/elev sa fie cuprins intre
0-15 absente

20 puncte

Sunt eliminati de la calculul absentelor nemotivate , elevii cu abandon scolar
si cei care s-au clasificat in primul semestru doar la 1-3 discipline , absentand
de la restul disciplinelor in perioada 17 sept.2012-15 mai 2013.
4.Elevii clasei nu trebuie sa aiba nici o sanctiune disciplinara

10 puncte

Nu se iau in considerare situatiile de abandon scolar.

5.Elevi participanti la olimpiade si concursuri scolare

5 puncte

6.Elevi ai clasei premiati la olimpiade si concursuri scolare
-concursuri si olimpiade judetene
“
regionale

5 puncte
10 puncte

- concursuri si olimpiade nationale

15 puncte

Un elev va fi punctat doar la nivelul cel mai mare la care a obtinut rezultate.

7.Elevi implicati in sesiuni de comunicari stiintifice si concursuri interscolare,
articole publicate in revistele scolare.
5 puncte

8.Elevi ai clasei implicati in organizarea si/sau desfasurarea activitatilor
extracurriculare:
-balul bobocilor
-concursuri sportive
-serbari scolare
-Craciun multicultural
- actualizarea panourilor din scoala
- alte activitati
10 puncte

Se acorda 10 puncte din oficiu pentru inscrierea clasei la concurs.
Punctaj total

100 puncte

Observatie
Media clasei va fi criteriul de departajare in situatia de egalitate a claselor.
Punctaj realizat de:
Prof.Vescan Stanca,prof.Buburuz Rodica,
Prof. Stoica Ioana si prof.Popovici Romeo.

