Școala Gimnazială Nr.190
Str. Sg.Nițu Vasile Nr.16, București
Tel: 0213324689
email: scoala190@gmail.com
Nr.________din________

Școala …......................
Str. .................................
Tel.: …………………………….
email: …………………………….
Nr. ________ din __________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat astăzi, ................................

1.

Părţile contractante:
A) Școala Gimnazială Nr.190 cu sediul în ROMÂNIA, oraşul București, Strada Sg. Nițu
Vasile nr. 16, reprezentată de director, profesor NICULESCU GABRIELA DIANA, şi
iniţiatoare şi coordonatoare de proiect, profesor GHEORGHE ROXANA;
B) Școala ..................................… cu sediul în ROMÂNIA, str. …................. ,
reprezentată de director …....................................... în calitate de PARTENER și
..................................................................... în calitate de coordonator

2.

Obiectul contractului:
Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre cele două
instituţii în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare cuprinse în cadrul
concursului CETĂȚEAN DE NOTA 10, cuprins în CAEM/A11/poziția 9.
Proiectul cuprinde:
1. Semnarea parteneriatelor de colaborare – În luna mai, echipa de implementare va
proceda la identificarea şi semnarea parteneriatelor de colaborare
2. Participarea la concursul Cetățean de nota 10, în data de 30 mai 2022
3. Participarea cadrelor didactice îndrumătoare la workshopul cu tema Strategii
eficiente de formare și dezvoltare a comportamentelor civice
Grup ţintă: elevi din clasele a III-a și a IV-a, din unităţile participante, cadre didactice,
părinţi, centre de zi pentru copii.
3.

Obligaţiile şcolii organizatoare:
- să trimită unităţii partenere calendarul evenimentelor şi documentaţia necesară încheierii
parteneriatului;
- să prezinte materialele care dovedesc desfăşurarea evenimetelor- lucrări, adeverințe,
diplome;
- să posteze pe site-ul instituției regulamentul concursului;
- să mediatizeze evenimentele amintind partenerii de proiect;

4.

Obligatiile unităţii partenere:
- să trimită şcolii organizatoare Acordul de parteneriat, completat, semnat şi stampilat;
- să precizeze sprijinul pe care-l poate acorda pentru buna desfăşurare a evenimentelor
(Anexa);
- să mediatizeze evenimentele desfăşurate;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului

5.

Durata parteneriatului:
Acordul poate intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţi fiind încheiat pe
perioada anului școlar 2021-2022.
6.

Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform planului.

DIRECTOR,
Școala Gimnazială Nr. 190
Prof. Niculescu Gabriela Diana

DIRECTOR,

Anexa
Acordului de parteneriat pentru educaţie
►Sprijinul acordat de către Partener poate consta în:
➢ Asigurarea unui spaţiu expoziţional pentru lucrările realízate în cadrul concursului
➢ Mediatizarea activităţilor din cadrul concursului
➢ Asigurarea unor facilităţi sau donarea unor materiale ce pot fi folosite pentru premierea
copiilor
► Se va bifa în căsuța corespunzatoare, participarea cadrelor didactice îndrumătoare la
workshop.
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