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Regulament de evaluare finală a elevilor  

Centrul Județean de Excelență - Prahova 

An școlar 2014-2015 

 
La finalul cursurilor, evaluarea finală a elevilor se va face independent în cadrul fiecarei grupe.  

Punctajul final al activității elevului va fi acordat urmând criteriile: 

 

Nr crt Criterii specifice Punctaj maxim 

1. Rezultat proba scrisă a evaluării finale 100 

2. Performanțe atinse la olimpiade școlare și/sau concursuri 

de profil desfășurate în coordonarea și/sau finanțarea 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

50 

 ● Faza internaţională locul I/II/III/menţiune 50/40/30/25 

 ● Faza naţională   locul I/II/III/menţiune sau premiu 

special        

30/25/20/15 

 ● Faza judeţeană    locul I/II/III/menţiune sau premiu 

special        

20/15/10/5 

3. Activitatea din timpul cursului 50 

 ● Teme  

 ● Proiecte/Referate  
 

 În cadrul fiecarei grupe, elevii care au absentat de mai mult de 3 ori nemotivat sunt declarați 

respinși; 

 Elevii care nu reușesc obținerea a minimum 100 de puncte sunt declarați respinși; 

 Pe locurile rămase libere se va organiza testare inițială anul școlar viitor; 
 

Profesorul coordonator este responsabil de realizarea evaluării finale, de elaborarea subiectelor și 

întocmirea dosarului grupei. 
 

Dosarul grupei va conține pe format hârtie: 
1) Tabelul cu componența nominală a grupei; 

2) Tabelul cu datele de contact ale elevilor (email, telefon); 

3) Planificarea calendaristică a tematicilor (pentru fiecare dată profesorul care a susținut tema); 

4) Programa cursului; 

5) Foile cu prezența la fecare curs; 

6) Tabel cu rezultale la concursurile școlare ale elevilor din grupă; 

7) Lucrările scrise + copii ale diplomelor pe baza cărora s-a acordat punctaj la evaluarea finală; 

8) Tabel cu rezultatele obținute la evaluarea finală, (punctaj final și rezultat: admis/respins); 

Dosarul va fi predat la secretariatul Centrului Județean de Excelență, str. Gheorghe Doja, nr. 98 la 

cel mult o săptămână după susținerea probei scrise a evaluării finale. 
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prof. Lica Daniela 


