Primaria Oradea a premiat 65 de olimpici cu rezultate
deosebite la olimpiadele na?ionale Joi , 26 Octombrie
2017, 15:33

În deschiderea ?edin?ei de Consiliu Local de joi, 26 octombrie, a avut loc festivitatea de
premiere a celor 65 de olimpici din unita?ile de inva?amant din municipiul Oradea care au
ob?inut rezultate deosebite in anul ?colar 2016 - 2017, la olimpiadele ?colare organizate de
Ministerul Educa?iei Na?ionale.
Potrivit Ordinului 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare ?i desfa?urare a competi?iilor ?colare ?i a Regulamentului de organizare a activ
ita?ilor cuprinse in calendarul activita?ilor educative, ?colare ?i extra?colare, "olim
piadele ?colare sunt considerate competi?ii ?colare de excelen?a, adresandu-se elevilor cu a
ptitudini ?i performan?e inalte in domeniul matematicii ?i al ?tiin?elor, al limbii ?i litera
ture romane ?i al limbilor moderne, al disciplinelor socioumane, al calificarilor p
rofesionale, al artelor, al sportului s.a.m.d"
În acest sens, Primaria Oradea, prin mijloacele ?i competen?ele pe care le are, este int
eresata de cre?terea performan?ei educa?ionale, performan?a care, odata atinsa, este norm
al sa fie recompensata.
În deschiderea ?edin?ei de Consiliu Local, primarul Ilie Bolojan s-a adresat elevilor, pro
fesorilor ?i parin?ilor prezen?i in sala: "O comunitate se dezvolta prin cei care sunt loc
omotivele acelei comunita?i, iar locomotivele sunt oamenii performan?i. Îi ajutam pe cei
care au nevoie, dar in egala masura trebuie sa ii respectam ?i sa ii recompensam pe cei c
are aduc plusvaloare comunita?ii. Elevii no?tri olimpici sunt oamenii care peste 10-20 de
ani vor performa in domeniul lor de activitate, vor schimba fa?a ora?ului nostru ?i vor fi
mandria intregii comunita?i. Sunt convins de acest lucru! Nicaieri in lume nu exista p
erforman?a fara mentorat, tocmai de aceea ii felicitam pe profesorii acestor elevi, dar ?i pe
parin?ii care ii sus?in ?i le sunt mereu alaturi".
În continuare, diplomele au fost inmanate olimpicilor prezen?i de catre cei doi vi
ceprimari ai Primariei Oradea, Mircea Malan ?i Florin Birta.
Fiecare olimpic a primit din partea Primariei Oradea un premiu in valoare de 600 de lei.
Cu aceea?i suma au fost premiate ?i cele 60 de cadre didactice care i-au pregatit pe ac
e?ti olimpici.
Condi?iile care au fost luate in considerare pentru cuprinderea in lista beneficiarilor au f
ost urmatoarele: ob?inerea de rezultate deosebite la olimpiadele na?ionale organizate de Mi
nisterul Educa?iei Na?ionale in anul ?colar 2016 - 2017; organizarea olimpiadei de cat
re Ministerul Educa?iei Na?ionale; semnatarul diplomei la olimpiada organizata sa fie Mi
nisterul Educa?iei Na?ionale ?i unitatea de inva?amant sa fi transmis o copie a diplomei emis
e de acest Minister.
Cele mai multe rezultate la olimpiadele na?ionale au fost ob?inute de Colegiul Na?ional "Em
anuil Gojdu" ?i de Liceul de Arte, fiecare cu cate 10 diplome.
În ata?ament gasi?i lista cu to?i elevii ?i profesorii premia?i.

