COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI
Str. Prel. Bucuresti, nr. 133-147
Telefon 0242312968
Fax – 0242312343
E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com

Punctaj detaliat în C.A. din ....................... 2018
FIŞA DE EVALUARE PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA OBŢINERII BURSEI DE MERIT 2017-2018
(clasele X- XII)
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

……………………………………………………………………………

CLASA

…………………………………………………………………………….

Nr.
crt.

Criteriul

Detalii privind punctajul

Modul de calcul al punctajului
aferent fiecărui criteriu
Media Generală
Media Generală

1

MEDIA
GENERALĂ
obținută în anul
școlar precedent

.

Media Generală
Media Generală

TOTAL max. 50 pct.
Media Generală
Media Generală

10
9,909,99
9,809,89
9,709,79
9,609,69
9,509,59

50p
40p
30p
20p
10p
5p

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MAXIM DE 50 pct.
Participarea la
acțiuni de
2
voluntariat
/proiecte/programe

TOTAL max. 20 p
Prin cumulare nu se poate depăşi
punctajul maxim de 20 puncte

Participarea la o astfel de
activitate se punctează cu 4p.
n este nr. de acțiuni de
n*4 p
voluntariat/proiecte/programe

Punctaj
Anexa
autoevapag.
luare

Punctaj
acordat de
comisia de
evaluare

Nr.
crt.

Criteriul

Detalii privind punctajul

Modul de calcul al punctajului
aferent fiecărui criteriu

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MAXIM DE 20 pct.
Judeţ - premii I

3

Participarea la
olimpiade școlare

TOTAL max. 30 p
Prin cumulare nu se poate depăşi
punctajul maxim de 30 puncte

Punctaj
Anexa
autoevapag.
luare

Punctaj
acordat de
comisia de
evaluare

n*4 p

Judeţ - premii II

n*3 p

Judeţ - premii III

n*2 p

Judeţ – mențiune

n*1 p

Naţională - premii I
Naţională - premii II
Naţională - premii III
Naţională - menţiuni
Naţională - premii speciale
Participare faza națională

n*8 p
n*7 p
n*6 p
n*5 p
n*5 p
n*4p

Internaţională –participare/
premii

n*20 p

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MAXIM DE 30 pct.
TOTAL PUNCTAJ DIN MAXIM DE 100 pct.
* ATENŢIE! Nu pot depune dosar pentru obținerea bursei de merit elevii care nu au obtinut media 10 la purtare sau
sunt beneficiari ai Programului „Bani de liceu” sau sunt beneficiari ai unei alte burse acordate de statul român.
NOTE:
1. Fiecare criteriu din fișă va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de diriginte. Criteriile fără
documente justificative nu vor fi punctate, iar în coloana „anexa pag.” se va indica pagina la care se află documentul doveditor.
2. Se evaluează activităţile desfăşurate în perioada…………………………... Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si va
conţine în această ordine:cererea tip privind acordarea bursei, fişa de (auto)evaluare (semnată de diriginte),documente
doveditoare (toate paginile vor fi numerotate si semnate de catre candidat).
Candidat,

Președinte:

Diriginte,
Membri:

COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI
Str. Prel. Bucuresti, nr. 133-147
Telefon 0242312968
Fax – 0242312343
E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com

Punctaj detaliat în C.A. din ....................... 2018
FIŞA DE EVALUARE PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA OBŢINERII BURSEI DE MERIT 2017-2018
(clasele a IX-a )
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

……………………………………………………………………………

CLASA

…………………………………………………………………………….

Nr.
crt.

Criteriul

Detalii privind punctajul

Modul de calcul al punctajului
aferent fiecărui criteriu
Media Generală
Media Generală

1

MEDIA
GENERALĂ
obținută în
semestrul I an
școlar 2017-2018

.

Media Generală
Media Generală

TOTAL max. 50 pct.
Media Generală
Media Generală

10
9,909,99
9,809,89
9,709,79
9,609,69
9,509,59

50p
40p
30p
20p
10p
5p

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MAXIM DE 50 pct.
Participarea la
acțiuni de
2
voluntariat
/proiecte/programe

TOTAL max. 20 p
Prin cumulare nu se poate depăşi
punctajul maxim de 20 puncte

Participarea la o astfel de
activitate se punctează cu 4p.
n este nr. de acțiuni de
n*4 p
voluntariat/proiecte/programe

Punctaj
Anexa
autoevapag.
luare

Punctaj
acordat de
comisia de
evaluare

Nr.
crt.

Criteriul

Detalii privind punctajul

Modul de calcul al punctajului
aferent fiecărui criteriu

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MAXIM DE 20 pct.
Judeţ - premii I

3

Participarea la
olimpiade școlare

TOTAL max. 30 p
Prin cumulare nu se poate depăşi
punctajul maxim de 30 puncte

Punctaj
Anexa
autoevapag.
luare

Punctaj
acordat de
comisia de
evaluare

n*4 p

Judeţ - premii II

n*3 p

Judeţ - premii III

n*2 p

Judeţ – mențiune

n*1 p

Naţională - premii I
Naţională - premii II
Naţională - premii III
Naţională - menţiuni
Naţională - premii speciale
Participare faza națională

n*8 p
n*7 p
n*6 p
n*5 p
n*5 p
n*4p

Internaţională –participare/
premii

n*20 p

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MAXIM DE 30 pct.
TOTAL PUNCTAJ DIN MAXIM DE 100 pct.
* ATENŢIE! Nu pot depune dosar pentru obținerea bursei de merit elevii care nu au obtinut media 10 la purtare sau
sunt beneficiari ai Programului „Bani de liceu” sau sunt beneficiari ai unei alte burse acordate de statul român.
NOTE:
1. Fiecare criteriu din fișă va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de diriginte. Criteriile fără
documente justificative nu vor fi punctate, iar în coloana „anexa pag.” se va indica pagina la care se află documentul doveditor.
2. Se evaluează activităţile desfăşurate în perioada…………………………... Fiecare dosar depus va fi insotit de un OPIS si va
conţine în această ordine:cererea tip privind acordarea bursei, fişa de (auto)evaluare (semnată de diriginte),documente
doveditoare (toate paginile vor fi numerotate si semnate de catre candidat).
Candidat,

Președinte:

Diriginte,
Membri:

