EXTRAS DIN
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEȘTI
Art. 20. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face astfel:
(1) Clasele pregătitoare și clasele I-IV
- Elevului care în catalogul școlar are toate calificativele de „foarte bine” i se acordă
PREMIUL I
- PREMIUL al II-lea se acordă elevului care în catalogul școlar are un calificativ de
„bine” şi restul calificativelor semestriale de „foarte bine”.
- PREMIUL al III-lea se acordă elevului se acordă elevului care în catalogul școlar are
două calificative de „bine” şi restul calificativelor semestriale de „foarte bine”.
- MENŢIUNE se acordă elevului care se acordă elevului care în catalogul școlar are
trei calificative de „bine” şi restul calificativelor semestriale sunt de „foarte bine”.
Elevii care au acelaşi număr de calificative semestriale de „foarte bine” şi acelaşi număr de
calificative semestriale de „bine” primesc acelaşi premiu.
[Notă. Art.20 alin. (1) a fost abrogat prin hotărâre a Consiliului profesoral]

(2) La clasele pregătitoare și clasele I-IV se acordă DIPLOMĂ elevului care
îndeplinește cel puţin una dintre următoarele condiții:
a) s-a distins prin rezultatele la învățătură și purtare pe parcursul anului școlar (are
cel mult trei calificative semestriale de bine, iar restul calificativelor de foarte
bine)
b) s-a distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) a obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi
extraşcolare desfășurate la nivel local ori județean;
d) s-a remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) a avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului școlar.
Fiecare elev, care are calificativul la purtare pe fiecare semestru "foarte bine" și nu
este declarat corigent, va primii această DIPLOMA.
Festivitatea de încheiere a anului școlar și de acordare a diplomelor este organizată de
către învățătorul clasei și poate fi însoțită de un mic spectacol artistic susținut de elevii clasei.
(3) Absolvenții învățământului primar (elevii claselor a IV-a) sunt premiați:
a) pentru performanța obținută la faza județeană a olimpiadelor școlare ("Micii
olimpici la limba și literatura română" sau "Micii olimpici la matematică"); în această situație
elevii sunt premiați cu:
1) DIPLOMA DE EXCELENȚĂ DE CINCI STELE pentru cele mai bune rezultate
obținute la nivelul județului (premiul I)
2) DIPLOMA DE EXCELENȚĂ DE TREI STELE pentru rezultate foarte bune
obținute la nivelul județului (premiul II)
3) DIPLOMA DE EXCELENȚĂ SIMPLĂ pentru rezultate bune obținute la nivelul
județului (premiul II)
b) pentru rezultate de excepție obținute la învățătură și la Evaluarea națională a
competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a; în această
situație li se acordă:
1) titlul "ELEV DE NOTA 10 și DIPLOMA DE MERIT" pentru rezolvarea corectă a
testului de limba română și a testului de matematică
2) "DIPLOMA DE MERIT" pentru rezolvarea corectă a unuia dintre cele două teste
(testul de limba română sau testul de matematică).
Festivitatea de premierea a elevilor claselor a IV-a este organizată de către directorul
școlii și se face simultan cu premierea elevilor claselor V-VIII
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(4) Clasele V-VIII
Premierea elevilor claselor V-VIII include: A) premierea pe clase și B) premierea la
nivelul școlii. Festivitatea de premierea a elevilor claselor a V-VIII este organizată de către
directorul școlii
A. Premierea pe clase
1. Se acordă PREMIUL (I, al II-lea sau al III-lea) elevilor care au media anuală 10 la
purtare și au obținut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea să nu fie mai
mici de 9,00; pentru media anuală 10 la purtare și următoarele 3 medii se acordă
MENȚIUNE.
2. Se acordă DIPLOMĂ elevului care îndeplinește cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) s-a distins prin rezultatele la învățătură și purtare pe parcursul anului școlar (are
media anuală 10 la purtare, nu a primit MENȚIUNE și are media generală cel
puțin 9,00)1
b) s-a distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) a obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activități
extrașcolare desfășurate și organizate la nivel local ori județean;
d) s-a remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) a avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
B. Premierea la nivelul școlii
1. Elevii claselor V-VIII sunt premiați pentru performanța obținută la etapa/faza
națională a olimpiadelor sau concursurilor școlare prevăzute în calendarul Ministerului
Educației Naționale); în această situație elevii li se acordă titlul:
4) JUNIOR ÎN PERFORMANȚĂ ÎN GRAD DE MAREȘAL pentru cele mai bune
rezultate obținute de elevii din învățământul gimnazial de la Școala Gimnazială
Nr.1 Onești
5) JUNIOR ÎN PERFORMANȚĂ ÎN GRAD DE OFIȚER pentru rezultate foarte
bune obținute de elevii din învățământul gimnazial de la Școala Gimnazială Nr.1
Onești
6) JUNIOR ÎN PERFORMANȚĂ ÎN GRAD DE CAVALER pentru rezultate bune
obținute de elevii din învățământul gimnazial de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești
7) DIPLOMA DE MERIT pentru reprezentarea școlii unității de învățământ la etapa
națională a concursurilor și olimpiadelor școlare.
2. Absolvenții învățământului gimnazial (elevii claselor a VIII-a) sunt premiați:
pentru rezultate de excepție obținute la învățătură cuantificate în media de absolvire a
gimnaziului; în această situație li se acordă:
3) titlul "ȘEF DE PROMOȚIE" și "DIPLOMA DE EXCELENȚĂ" pentru rezultate
de excepție la învățătură și pentru media 10 de absolvire a claselor V-VIII;
4) DIPLOMA DE MERIT pentru rezultate de excepție la învățătură și pentru media
cel puțin 9,90 de absolvire a claselor V-VIII;
3. Elevii claselor pregătitoare și I-VIII care, prin efortul propriu și al părinților, fără
sprijinul personalului didactic din unitatea școală, participă la concursuri, festivaluri,
expoziții sau la alte activități extrașcolare naționale sau internaționale și care se remarcă prin
rezultat deosebit sunt premiați la nivelul școlii cu diploma STEAUA ȘCOLII
Notă. Elevii care au situația școlară identică sau rezultate identice ori echivalente
primesc același premiu/titlu/diplomă.
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În această situație DIPLOMA se completează cu următorul text: pentru "rezultate obținute la învățătură
(media generală …) și pentru purtare foarte bună în anul școlar …"
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