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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND
PREMIEREA REZULTATELOR DEOSEBITE
ÎN CADRUL ZILELOR LICEULUI
Scopul şi domeniul de aplicare
Această procedură stabileşte modalitatea de premiere, recompensare financiară și recunoaștere a
premiilor elevilor și cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău la
concursurile şcolare naționale, din calendarul aprobat de MECS, cu impact major asupra imaginii
Colegiului în comunitate, altele decât olimpiadele județene și naționale, la concursurile internaționale
cu protocol cu MECS precum şi a participanților fără distincții la faza națională a Olimpiadelor
Naționale școlare. Premierea se desfăşoară în cadrul activităţilor cuprinse în acţiunea „Zilele colegiului”.
Procedura se aplică tuturor elevilor și cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Gheorghe
Vrănceanu” din Bacău, pe perioada unui an școlar (01.09-31.08), cu excepția celei de-a doua ediții în care se
vor premia și concursurile desfășurate în perioada 01.06 – 31.08.2015.
I.

II. Documente de referinţă
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
III. Definiţii, prescurtări, simboluri

Premierea ”Vrănceanu fest”: recompensă acordată pentru elevii și profesorii care obţin premii şi
menţiuni la concursurile naționale, altele decât olimpiadele şcolare, având ca sursă fondul Asociației
părinților din cadrul colegiului şi sponsorizări.

Punct: valoare statistică asociată unei sume generată din fondul de premiere colectat.

Asociaţia părinţilor

C.O.C.Ş. – Comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor școlare și a sesiunilor științifice.
IV. Descrierea procedurii
IV.1. Se constituie o subcomisie a C.O.C.Ş. care se ocupă explicit de aceste premii;
IV.2. Profesorii antrenori, cu premii şi menţiuni la concursurile naționale cuprinse în anexa ce face parte din
prezenta procedură, solicită elevilor să aducă copii ale diplomelor obținute;
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IV.3. Profesorii antrenori:
 transmit aceste copii d-nei Mihaela Lucaci, responsabilul C.O.C.Ş.;
 înaintează o listă cu elevii participanți la faza internațională a concursurilor internaționale și la
faza națională a olimpiadelor școlare, elevi care nu au obținut premii, mențiuni MECS sau
medalii;
IV.4. C.O.C.Ş. stabileşte statistic numărul punctelor totale cumulate şi, în acord cu suma totală colectată ca
fond de premiere, decide cuantumul punctului, tipul, denumirea şi valoarea premiilor. Punctele asociate
premiilor sunt;
 5 puncte: Premiul I la Concurs național/ Participarea la fazele internaționale ale concursurilor
internaționale
 4 puncte: Premiul II la Concurs național/ Menţiunea specială/Premiul special la fazele naționale ale
olimpiadelor școlare
 3 puncte: Premiul III la Concurs național/ Participarea la fazele naționale ale olimpiadelor școlare
 2 puncte: Menţiune la Concurs național
IV.5. C.O.C.Ş. afişează la loc vizibil deciziile pentru acordarea acestui tip de premii;
IV.6. Direcţiunea Colegiului, alături de un comitet numit de Asociaţia părinţilor, acordă premiile în cadrul
festiv, de regulă cu ocazia Zilelor Colegiului.
V. Responsabilităţi
V.1. Andrei Gabriel, în calitate de director al Colegiului Naţional ”Gheorghe Vrănceanu” Bacău:
 semnează prezenta procedură, ediţiile şi reviziile acesteia, în urma aprobării lor de către C.A.,
 acordă premiile în cadrul festiv, cu ocazia Zilelor Colegiului.
V.2. Lucaci Mihaela, în calitate de responsabil al C.O.C.Ş.:
 nominalizează responsabilităţile fiecărui membru din subcomisie,
 colectează copiile diplomelor,
 participă la stabilirea numărului total de puncte,
 participă la deciziile subcomisiei din cadrul C.O.C.Ş..
V.3. Macaru Elvira verifică:
 existenţa concursului din anexa acestei proceduri în lista concursurilor transmise de cadrele
didactice,
 valabilitatea copiei după diplomă prin regăsirea denumirii concursului din anexă pe copie.
V.4. Paic Ştefan
 asociază valoarea punctelor fiecărei copii ale diplomelor colectate,
 stabileşte matematic cuantumul punctului, în acord cu suma totală colectată ca fond de premiere.
V.7. Preşedintele asociaţiei împreună cu directorul decid tipul, denumirea şi valoarea acestor premii.
V.8. Popovici Vlad, în calitate de reprezentant al Consiliului elevilor:
 asigură difuzarea informaţiei prin comitetele claselor,
 monitorizează colectarea copiilor diplomelor, în calitate de observator.
VI. Anexa

Disciplina

Denumirea concursului

Matematică
Lb.engleză

Vrănceanu-Procopiu
Concursul "English Speaking Union" - English Public
Speaking,
Concurs de dezbateri în limba engleză
Speak out
Made for Europe
Concursul interdisciplinar “Cultură şi spiritualitate
românească” (religie si română)
Concurs Interdisciplinar "Solomon Marcus"

Religie
Lb.română

Calendarul
concursurilor
naţionale şcolare
cu
fără
finanţare
finanţare
MECS
MECS
x
x

Pagina
la care
apare în
calendar

6
2

x
x

3
3
6
5

x

7

x
x
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Lb.franceză
Fizică

Chimie

Biologie
Istorie

Informatică

Adolescentul şi francofonia
Vranceanu-Procopiu;
Evrika;
Cygnus;
Concursul de Astronomie şi Astrofizică``Marin Dacian Bica``
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” (clasa VII)
Concurs Naţional de Comunicări Ştiinţifice pentru elevii din
clasele de liceu
CONCURSUL DE COMUNICARI STIINTIFICE
"GEORGE EMIL PALADE"
Istorie şi societate în dimensiune virtuală
Concursul de referate şi comunicări ştiinţifice
Cultură şi civilizaţie în România,
Memoria Holocaustului,
"Urmasii lui Moisil"
PROSOFT@NT
AcadNet
CONCURSUL INTERNAŢIONAL "INFOMATRIX"

CONCURSUL „INFOEDUCAŢIA”
Geografie
Lb.latină

Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevii de liceu
Concursul Naţional de Geografie `` Terra``-clasele V - VII
CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE ; Sulmona, Italia
CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS ; Arpino; Italia
CERTAMEN HORATIANUM ; Venosa; Italia
Concurs``Ovidianum``Constanţa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10
6
3
4
4
3
3
3
12
6
3
6
6
3
6
6
11
4
3
12
Conc.int
2
Conc.int
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VII. Monitorizarea
C.A. şi C.E.A.C. se vor asigura de aplicarea în bune condiţii a proceduri.
NOTĂ:
Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este
implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificarea procedurii este responsabil preşedintele CEAC: prof.
Stela Onică şi membru CEAC responsabil cu întocmirea şi revizuirea procedurilor, prof. Luminiţa Costraş.
Orice procedură nou realizată, dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A.. Membrii CEAC
se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care trebuie aplicate în şcoală.
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