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ART. 1
Prezentul ACORD DE PARTENERIAT se încheie între:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI, reprezentată de DIRECTOR, prof.
CĂTĂLINA-VALENTINA HOLIC și .........................................................................
....................................................................................................................
ART. 2 SCOPUL ACORDULUI:
• Dezvoltarea relațiilor de colaborare între școli și grădinițe.
• Realizarea obiectivelor propuse în Proiectul educațional „EURISTICA” prin
aplicarea cunoștințelor dobândite în procesul educațional, dezvoltarea abilităților de
cooperare și de competiție, valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor/școlarilor
și al cadrelor dodactice.
ART. 3 DURATA
Durata prezentului acord este de un an, 2015-2016.
ART. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Școala organizatoare se obligă:
• să respecte întocmai regulamentul proiectului;
• să asigure spațiul și cadrul organizatoric pentru desfășurarea proiectului,
corectitudinea desfășurării proiectului, inclusiv supravegherea strictă în timpul
susținerii probelor de concurs;
• să furnizeze toate informațiile și materialele necesare bunei desfășurări a
proiectului;
• să trimită tuturor participanților diplomele obținute și să mediatizeze rezultatele
obținute.
Școala se obligă:
• să desemneze un coordonator principal care să asigure organizarea și derularea
proiectului în școală/grădiniță;
• să popularizeze proiectul în rândul elevilor și al cadrelor didactice;
• să organizeze și să desfășoare cele două etapeale concursului potrivit
regulamentului;
• să expedieze școlii organizatoare toate materialele prevăzute prin regulament în
termenele menționate.
ART. 5 ÎNCETAREA ACORDULUI
Prezentul acord încetează la sfârșitul anului școlar 2015-2016.
ART. 6 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta
să se deruleze conform regulamentului.
Acordul de parteneriat se încheie astăzi, ..........., 2015, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare unitate participantă la proiect.
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