REGULAMENT DE ORGANIZARE
Proiect Județean „Nașterea Mântuitorului prin ochi de copil” – ediția a III-a:
20 decembrie 2017
Grădinița Specială ”SFÂNTA ELENA” Pitești
Centrul Județean De Resurse Și Asistență Eucațională Argeș

Concursul este gratuit . Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 elevi în concurs pentru
care primeste doar 2 diplome.
I . SECŢIUNEA ELEVI:
CONCURS – SECTIUNI
1. Creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,) – format A4.
2. Felicitări – format A5 sau orice format.
1. Condiţii de participare la concurs
Participanţii la concurs sunt:
- cadre didactice;
- preşcolari de la orice nivel;
- elevii claselor 0- VIII;
- elevii claselor IX-XII.
Participarea este directă, în data de 20.12.2017, la ora 1000, la sediul Grădiniței Speciale ”Sf.
Elena” Pitești, Str. Frasinului, Nr.10 ( la intrearea în cartierul Trivale, lângă bazinul de inot nou construit).
1. Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare
* Se va urmari respectarea temei date (20 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie (20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă (10 p)
* Se va urmari armonia si unitatea compozitiilor (10 p)
* Se va urmari mesajul pe care il transmite si simbolistica (20 p)
* Se va urmari dinamismul personajelor (10 p)
Oficiu 10 p.
Total 100 p.

Program:
Concursul se va desfășura la sediul Grădiniței Speciale ”Sfânta Elena” Pitești, în data de
20.12.2017 , ora 1000, pe baza fişei de înscriere (anexa), ce se poate depune începând cu data de
04.12.2017, până în data de 15.12.2017 Participantii la concurs vor completa fisele de inscriere aferente
sectiunii solicitate.
Expedierea premiilor , adeverințelor / diplomelor de participare se face în perioada: 15.01.2018 –
02.02.2018, pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere.
Nu se trimit diplome on-line!
Nu se admit contestaţii.
Lucrările elevilor nu se restituie.
Nu se acorda premii in bani sau alte bunuri materiale.
Lucrarile inscrise in concurs devin proprietatea organizatorilor , cu dreptul de a le folosi liber.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrari pentru concurs.
Fisa de înscriere și parteneriatele completate trebuie obligatoriu să fie în dublu exemplar
pentru sectiunea elevi, criteriu eliminatoriu !!!
Pentru implicarea in acest proiect primesc următoarele categorii de documente:
1. Adeverință pentru sustinerea performantei școlare și pregatirea remediala a elevilor.
2. Adeverință de participant /colaborator la activitatile priectului, avizat I.Ș.J. Argeș
3. Adeverință de coordonator elevi
4. Diploma participare elevi
5. Adeverință pentru pregătirea lotului de participanți la concursurile școlare avizate I.Ș.J. Argeș
6. Certificat de voluntar pentru promovarea culturii, a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești
În speranta unei frumoase colaborări vă multumim pentru implicare și vă asteptam să vă răsplătim
munca și eforturile .
Pentru nelămuriri și alte detalii ne puteți contacta la:
Profesor Bulacu Gabriela Daniela, tel. 0726.312.496, e-mail: bugsbunny_4me@yahoo.com
Urmeaza fișele de înscriere și chestionarul.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS JUDEȚEAN
CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ
SĂRBĂTORI ÎN CULORI
EDIȚIA a III-a
cu tema
”NAȘTEREA MÂNTUITORULUI
PRIN OCHI DE COPIL„
Grădinița Specială ”SFÂNTA ELENA” Pitești

Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Argeș

Subsemnatul/a.................................................................................,cadru

didactic

la

Scoala

...........................................Jud..............
Declar pe propria raspundere că nu percep taxă pentru acest proiect de la elevi sau părintii acestora și
nu plătesc taxă personală pentru concursul ”NAȘTEREA MÂNTUITORULUI

PRIN OCHI DE

COPIL„ Editia a III-a.
Numele și prenumele..............................................semnătura............................
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
…………………..................................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDEȚ............................................
Secţiunea CONCURS ELEVI...........................................................................................
ADRESA

PENTRU

TRIMITEREA

DIPLOMELOR

(a

unitații

de

învatamant

sau

a

personală):.........................................................................................................................
………………………………………………………………………….......……………
…………………………………………………………....……………………...............
E-MAIL, TEL: .................................................................................................................
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….......
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
elevului

SECŢIUNEA

Clasa

2.
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TITLUL LUCRĂRII

dvs.

Grădinița Specială ”SFÂNTA ELENA” Pitești

Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Argeș

Şcoala ....................................................

Str. Frasinului, Nr.10, Pitești

Bd. Eroilor, Nr.4-6, Pitești

Adresa ....................................................

Tel./Fax: 0248.724.950

Tel./Fax: 0348.730442

Tel./Fax: 0

Nr.............../...................

Nr.............../...................

Nr.............../...................

Director,

Director,

Director,

Prof. Irimia Carmen

Prof.Ciucă Emilia Rodica

Prof.

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Județean

SĂRBĂTORI ÎN CULORI
Ediţia a III-a 2017
Încheiat astăzi, ..................2017 între:

Grădinița Specială ”SFÂNTA ELENA” Pitești , reprezentată de prof. IRIMIA CARMEN, în calitate de
director și prof. BULACU GABRIELA DANIELA, în calitate de coordonator al proiectului județean
SĂRBĂTORI ÎN CULORI - ”NAȘTEREA MÂNTUITORULUI PRIN OCHI DE COPIL„ ediţia
a III-a, 2017,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, reprezentată de prof. CIUCĂ EMILIA
RODICA, în calitate de director și prof. BAICU CORNELIA ATENA, în calitate de coordonator al
proiectului județean SĂRBĂTORI ÎN CULORI - ”NAȘTEREA MÂNTUITORULUI PRIN OCHI
DE COPIL„ ediţia a III-a, 2017,
• Şcoala ......................................................, reprezentată de .....................................,.în calitate de director
şi ............................................................în calitate de participant la proiectul județean SĂRBĂTORI ÎN
CULORI - ”NAȘTEREA MÂNTUITORULUI PRIN OCHI DE COPIL„ ediţia a III-a, 2017,
Durata: decembrie 2017 - februarie 2018.
Unitățile școlare coordonatoare se obligă :


Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;



Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;



Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;



Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;



Să mediatizeze rezultatele concursului.
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Şcoala participantă se obligă:


Să înscrie elevii în concurs;



Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;



Să expedieze lucrările selectate pe adresa unităților coordonatoare;



Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului stabilit.

Grădinița Specială ”SFÂNTA ELENA” Pitești

Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Argeș

Director,

Director,

Prof. Irimia Carmen

Prof. Ciucă Emilia Rodica

Coordonator proiect,

Coordonator proiect,

Prof. Bulacu Gabriela Daniela

Prof. Baicu Cornelia Atena

.

Şcoala ............................................. Jud. ...................
Director,
Prof. .........................................................
Cadru didactic îndrumător,
.........................................................
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