Către,
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL
GIMNAZIAL/LICEAL DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

În atenţia Doamnei/Domnului Director
- responsabililor comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice zonale de matematică
- profesorilor de matematică
Pe data de 18 martie 2017 va avea loc “Etapa judeţeană a Olimpiadei şcolare de
matematică 2016-2017” la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani clasele V-XII .
Pentru buna desfăşurare a concursului, vă facem cunoscute următoarele precizări pentru
elevi şi cadrele didactice participante:







proba scrisă a concursului va începe la ora 10.00 si va dura 2 ore pentru elevii claselor V-VI si
4 ore pentru elevii claselor VII-XII;
accesul în săli a elevilor calificaţi pentru etapa judeţeană a olimpiadei de matematică este
permis numai în intervalul 9.15 - 9.45 din ziua de desfăşurare a concursului.
elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev, carte de identitate sau orice act doveditor al
identităţii şi şcolii de provenienţă;
nu este permis accesul în săli decât cu instrumente de scris şi trusă pentru desen;
nu este permisă folosirea telefonului mobil pe întreaga desfăşurare a concursului (telefonul
închis se predă profesorului supraveghetor pe întreaga durată a concursului).
tabelele cu elevii calificaţi vor fi aduse pe suport de hârtie cu semnătura directorului şi ştampila
unităţii şcolare, la Inspectoratul Şcolar Judeţean, inspector şcolar prof. Daniela Vicol; tabelele
vor fi trimise şi în format electronic (format EXCEL,font 10, Times New Roman) până cel târziu
pe 15 martie 2017, sub următoarea formă:

Unitatea şcolară….
Nr. crt.




Numele şi prenumele elevului

Clasa

Prof. indrumător

listele finale cu elevii participanţi la etapa judeţeană a olimpiadei de matematică 2017, clasele
V-XII vor fi publicate la adresa: www.isjbotosani.ro, secţiunea Matematică, Olimpiade şi
concursuri.
cadrele didactice desemnate pentru supraveghere se vor prezenta la Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Botoşani în ziua de 18 martie 2017, până cel târziu la ora 8:15.
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cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene de desfăşurare a concursului se vor
prezenta la ora 8:00.
cadrele didactice care fac parte din comisia de evaluare a lucrărilor se vor prezenta la ora
14.30 a zilei de 18 martie 2017, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani.
toate cadrele didactice care vor contribui la buna desfăşurare a etapei judeţene a
OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ vor primi adeverinţe pentru activitatea depusă.
cadrele didactice metodiste, responsabilii cercurilor pedagogice şi profesorii care desfăşoară
activitate în cadrul centrului de excelenţă vor participa obligatoriu la activitatea de evaluare a
lucrărilor sau la activitatea de organizare a etapei judeţene.
baremele de evaluare şi notare vor fi afişate împreună cu subiectele după ora 13.00 a zilei de
18 martie 2017.
rezultatele vor fi afişate până în dimineaţa zilei de 19 martie 2017, în jurul orei 10.00
eventualele contestaţii se vor depune în ziua de 20 martie 2017, la secretariatul Colegiului
Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani între orele 8.00-12.00.
Vă rog să aduceţi la cunoştinţă precizările de mai sus tuturor cadrelor didactice de matematică,
precum şi elevilor participanţi.

Inspector şcolar general,
Prof. Gabriel HÂRTIE
Inspector şcolar,
Prof. Daniela VICOL
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