PROTOCOL DE COLABORARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRAZI PJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DUMITRU HERA” STRUCTURĂ
Judeţ PRAHOVA
Nr. telefon 0244/480102
E-mail: scoala.batesti@yahoo.com
Nr. …..…. din…………………....
.................................................................................................
Judeţ .......................................................................................
Nr.Tel. ....................................................................................
E-mail: ....................................................................................
Nr. …..…. din…………………....
Părţile:
1. Şcoala gimnazială comuna Brazi, reprezentată de d-na prof. PĂRĂUŢĂ
DANA EMILIA , în calitate de director şi d-na prof. UNGUREANU
ELENA, în calitate de iniţiator şi organizator al proiectului: : Concurs
interdisciplinar cu tema “ SUB SEMNUL LUI FLORAR”
2. .........................................................................................., reprezentată de
prof. ............................................................, în calitate de director,
..................................................., în calitate de ........................... şi de prof.
..............................................................., în calitate de partener în cadrul
proiectului : Concurs interdisciplinar cu tema “ SUB SEMNUL LUI
FLORAR”
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare:
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului parteneriatului;
Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare.
Art.2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiilor iniţiatoare:
Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului;
Preluarea şi selectarea lucrărilor;
Asigurarea spaţiului pentru expunerea lucrărilor;
Expedierea diplomelor de participare şi a premiilor;
Jurizarea lucrărilor literare şi plastice de către cadre didactice de specialitate.
B. Rolul instituţiei partenere:
Înscrierea la proiect în timp util;
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Întocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare;
Expedierea materialelor până pe data stabilită;
Exprimarea opţiunii pentru publicare pe fişa de înscriere;
Expediaţi creaţiile literare pentru concurs la adresa: Şcoala Gimnazială „Dumitru

Hera” BĂTEŞTI, str. Mihai Eminescu, nr.71, jud. Prahova, cu menţiunea „Pentru
concursul Sub semnul lui Florar”

Art. 3 Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi
acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al
părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.
Partea care are iniţiativa amendării prezentului prtocol va transmite celeilalte părţi,
spre analiză, în scris, propunerile respective.
Şcoala Şcoala gimnazială
Comuna Brazi

..............................................................................
.....................................................................................

Director,

...................................................................................

Prof. Părăuţă Dana Emilia

................................................................................
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