REGULAMENTUL
Concursului
“CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ”
Scop: Concursul îşi propune stimularea elevilor pentru:
 păstrarea curăţeniei clasei;
 păstrarea dotărilor clasei;
 înfrumuseţarea clasei;
 reducerea absenteismului;
 respectarea Regulamentului Intern: ţinuta.
Grup ţintă: elevii liceului;
Mod de desfăşurare:
Consiliul de Administraţie al şcolii decide care sunt criteriile de evaluare, etapele de
desfăşurare şi modul de premiere.
Concursul (regulament, etape, criterii de evaluare) este anunţat profesorilor diriginţi,
elevilor şi părinţilor (prin şedinţele cu părinţii, Consiliul reprezentativ al elevilor, informaţii
postate pe site-ul şcolii) la începutul anului şcolar şi ori de câte ori se efectuează modificări.
La data stabilită pentru fiecare etapă a concursului se realizează suma punctajelor
obţinute de clase la evaluarea zilnică (realizată de fiecare profesor, la fiecare oră).
Punctajul la fiecare oră se calculează, conform fişei anexate, astfel:
 Se evaluează cu puncte de la 0-20 fiecare din următoarele aspecte :
o Curăţenie pereţi
o Curăţenie parchet
o Curăţenie bănci
o Curăţenie sala de clasă
o Curăţenie şi aspect scaune
 Se însumează sumele anterior obţinute
 Se scad:
o Câte 20 puncte pentru fiecare element deteriorat existent,
o Numărul de elevi absenţi
o Numărul de elevi fără uniformă.
 În urma acestor calcule se obţine punctajul clasei la ora respectivă.
Evaluarea se va derula astfel:
1. profesorul diriginte informează clasa, stabileşte responsabilitatea şefului clasei si asigură
existenta fisei de evaluare pentru fiecare zi a saptamanii
2. seful clasei prezintă profesorului, la fiecare oră, fisa de evaluare
3. fiecare profesor completeaza fisa, la fiecare ora, conform specificatiilor de pe fisa
4. seful clasei depune fisa de evaluare, la finalul orelor,la secretariatul liceului
5. la finalul zilei, profesorul membru al CA care este de serviciu realizează punctajul zilei pentru
fiecare clasă astfel:
 se efectuează media punctajelor obţinute de o clasă la toate orele
 pentru fiecare ora nepreyentată de elevi spre a fi evaluată de profesor se vor scade 100
(-100 puncte)
 pentru nedepunerea fisei intr-o zi se vor scade 100 puncte (-100 puncte)
Rezultatele evaluării se afişează si se publică pe site-ul liceului, săptămânal.
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6. La evaluarea de etapă se realizează corectura punctajului clasei prin adunarea sumei
corespunzatoare nr de elevi care au absentat motivat (zilnic, conform numărului de
ore) în perioada evaluată.
7. Clasele a VIII a şi a XII a vor fi evaluate dar nu vor participa la procesul de rotaţie.
8. În cazul în care clasa situată pe primul loc are elevi sancţionaţi în Consiliul Profesoral,
Consiliul Clasei sau Comisia de Disciplină, va pierde acest loc.
Clasele situate pe ultimele şapte locuri vor studia perioada următoare (până la
următoarea etapă a concursului) prin rotaţie, în săli de clasă libere, conform unui grafic
special. După perioada respectivă, clasele vor studia în sălile claselor care se situează pe
ultimele şapte locuri la următoarea etapă de concurs.
Clasa situată pe ultimele şapte locuri, dar cu punctajul cel mai mare va studia în
amfiteatru.
Etapele desfăşurării concursului
Perioada evaluată

Data anunţării rezultatelor
evaluării

Perioada rotaţie

21.09. – 23.10.2015

30.10.2015

2.11. – 22.01.2016

26.10.2015 – 15.01.2016

22.01.2016

25.01. – 8.04.2016

1 – 5.02.2016

1.04.2016

4.04. – 22.04.2016

15.02. – 25.03.2016
1.04. – 22.04.2016

4.05. – 24.06.2016
24.06.2016

4.05. – 24.06.2016

Conform C.A. din
septembrie 2016

Transmiterea situaţiei elevilor absenţi motivat se va face de către profesorul diriginte la
datele menţionate mai jos:
Perioada evaluată – situaţie elevi
absenţi motivat

Data limită de predare şi înregistrare a
situaţiei elevilor absenţi motivat

21.09. – 23.10.2015

28.10.2015

26.10.2015 – 15.01.2016

20.01.2016

1 – 5.02.2016

30.03.2016

15.02. – 25.03.2016
1.04. – 22.04.2016

21.06.2016

4.05. – 24.06.2016
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