ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEŞTI
str. Zimbrului nr. 3, tel./fax: 0248276340,
scoala13pitesti@yahoo.com, www.scoalamirceacelbatran-pitesti.ro

VĂ INVITĂM
să participaţi la
CONCURSUL JUDETEAN
"MATEMATICA, REGINA ȘTIINȚELOR" ŞI LA SIMPOZIONUL
JUDETEAN„MATEMATICĂ, PENTRU FIECARE COPIL”,
EDIŢIA A III-A, 2019

înscris în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare al
I.S.J. Argeş, Nr. 1251/19.02.2019,
anul şcolar 2018-2019, semestrul al II-lea, poziţia 132
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI JUDEŢEAN
„MATEMATICA, REGINA ŞTIINŢELOR”, EDIŢIA A III-A, 2019
Concursul se va desfăşura în data de 11 mai 2019.
Coordonatorii sunt responsabili pentru corectitudinea desfăşurării concursului.
I. Mod de desfăşurare:
La concurs pot participa elevii ciclului primar si gimnazial.
Etape:
1. Mediatizare şi informare: perioada 15.04.2019 – 9.05.2019;
2. Înscriere: 25.04.2019 – 8.05.2019;
3. Desfăşurarea concursului: 11.05.2019;
4. Evaluare şi afişarea rezultatelor: 11.05.2019;
5. Publicarea rezultatelor pe site-ul şcolii: 11.05.2019.
Fiecare instituţie şcolară va fi reprezentată în concurs de către un cadru didactic desemnat de
către director. Acesta va realiza o listă cu cel mult 2 elevi pe clasa, care doresc să se înscrie în
concurs şi cu profesorii care îi coordonează, completând fişa de înscriere pe care o va trimite
coordonatorului proiectului, pe adresa de e-mail: concursmirceacelbatran@yahoo.com , până la data
de 8.05.2019.
00

Concursul se va desfăşura pe 11.05.2019 la ora 9 la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”
cu participarea directă a tuturor elevilor, din judeţ, înscrişi în concurs care vor fi prezenţi la ora
8:30 . Şcoala organizatoare se angajează să multiplice grilele cu subiecte conform numărului de
elevi înscrişi în concurs.

Evaluarea:
Subiectele vor fi realizate pentru fiecare nivel de clasă: I-VIII,astfel:
PARTEA I: 10 subiecte tip grilă (5 x 10 = 50 de puncte)
PARTEA a II-a: 2 subiecte rezolvare clasică (20 x 2 = 40 de puncte)
OFICIU: 10 puncte.
Recomandăm pregătirea elevilor înainte de concurs de către profesori.
Subiectele de concurs vizează materia parcursă de elevi şi specificată în programa şcolară,
având un grad de dificultate sporit.
Evaluarea se face cu respectarea strictă a baremului unic de notare, pe baza unui punctaj pe
scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile cumulate, corecte și complete și 10
puncte, din oficiu.
Condiții de înscriere și participare:
 Pot participa la acest concurs elevii claselor primare si gimnaziale, maximum doi
elevi/cadru didactic.
Lucrarile se strâng de către cadrele didactice ale comisiei de supraveghere şi se vor preda sortate,
pe clase, membrilor comisiei de organizare. Comisia de organizare distribuie lucrările
concursului, membrilor comisiei de evaluare.
Lucrările elevilor, subiectele, baremele de notare devin proprietatea Şcolii Gimnaziale „Mircea
cel Bătrân”-Piteşti, care este iniţiatorul şi organizatorul concursului,de asemenea rezultatele
concursului şi imagini din timpul desfăşurării concursului vor fi publicate pe site-ul şcolii
organizatoare
III. Premierea:
1. Pentru fiecare clasă se vor acorda premii şi menţiuni astfel: 1 premiu I, 1 premiu II şi 1
premiu III pentru primele trei punctaje obţinute în ordine descrescătoare şi menţiuni pentru
următoarele punctaje, maxim 15% din numărul total de participanţi/clasă. Pentru punctaje egale
se acordă acelaşi premiu.
2. Fiecare elev premiant va primi o diplomă înregistrată la I.Ş.J. Argeş. Nu se acordă diplome
de participare.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul judeţean ”Matematica, regina ştiinţelor”
(se trimite prin e-mail pe adresa: concursmirceacelbatran@yahoo.com cu mentiunea Inscriere
concurs)
Relatii la tel.0746514434

Concurs judeţean ”Matematica, regina ştiinţelor”
Unitatea şcolară …………………………………………………
Adresa unităţii şcolare …………………………………………..
Numele cadrului didactic ……………………….
Specialitatea ……………………………………………………
Telefon ………………… e-mail ………………………………
Numele şi prenumele de elevi participanţi pe clase:
Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Clasa Profesor îndrumător

Data limită de trimitere a fişei completate este 8mai 2019.
Un cadru didactic poate înscrie la concurs maximum 2 elevi.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Pentru simpozionul judeţean ”Matematică, pentru fiecare copil”
(se trimite prin e-mail pe adresa: concursmirceacelbatran@yahoo.com cu mentiunea Lucrare
simpozion) Data limită de trimitere a fişei completate este 8mai 2019
Lucrarile pot fi : Curriculum adaptat pentru elevi cu CES, planuri de interventie
personalizata, prezentari power-point a unor activitati, planuri de lectie, prezentarea
unor metode si tehnici de integrare a acestor elevi.
Unitatea şcolară …………………………………………………
Adresa unităţii şcolare …………………………………………..
Numele cadrului didactic ……………………….
Denumirea lucrarii………………………………………..
NU SE PERCEPE TAXĂ PENTRU CONCURS
Nu se admit contestaţii.
Se
 vor acorda diplome, după cum urmează:
Premiul I, II, III şi Menţiune (pentru fiecare nivel de clasă, în limita a 15 % din participanţi).

Diplomele se vor expedia în sem al II-lea, an şcolar 2018-2019.

