Nr. …1409 / 10.02.2016
Către,
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE CU CLASELE V-XII DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

În atenţia:
- responsabililor comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice zonale de matematică;
- profesorilor de matematică.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a Etapei locale a Olimpiadei de Matematică din ziua de
21 februarie 2016, facem următoarele precizări:
1. Pe site-ul www.isjbotosani.ro, la secţiunea Discipline>Matematică, se vor afla postate:
- limitările programelor de olimpiadă pentru etapa locală, pentru fiecare clasă;
- graficul desfăşurării şi centrele de concurs;
- calendarul competiţional pe specialitate, la nivelul MENCȘ, pe anul şcolar 2015-2016.
2. La nivelul fiecărei clase la care se desfăşoară competiţia (V-XII), proba de concurs este proba
scrisă, formată din 4 subiecte, fiecare subiect având un punctaj de 7 puncte. Nu se vor acorda
puncte din oficiu. Punctajul maxim este de 28 de puncte.
3. O condiţie necesară de calificare la etapa judeţeană o reprezintă obţinerea a cel puţin 14
puncte, dar punctajul minim final de calificare va fi determinat de nivelul de performanţă
obţinut pe fiecare clasă, astfel încât să asigure o reprezentare semnificativă şi de calitate la etapa
judeţeană.
4. Structura subiectelor pentru fiecare clasă: două probleme la nivelul programei şcolare; o
problemă din colecţia Gazeta Matematică (anii 2014/ 2015); o problemă la nivelul programei
de olimpiadă.
5. Durata probei scrise: pentru clasele V-VI - 2 ore, pentru clasele VII-XII - 3 ore.
6. Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 08:15 - 08:45, având asupra lor
documente de identitate (carnet de elev sau BI/Cl/pasaport).
7. Cadrele didactice desemnate pentru supraveghere se vor prezenta între orele 07:3008:00.
8. Cadrele didactice desemnate pentru evaluarea lucrărilor se vor prezenta începând cu ora
13:00.
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În vederea asigurării optimului resursei umane la această competiţie, reamintim
şcolilor participante că lista cu elevii calificaţi va fi trimisă prin fax, cu confirmare de primire,
către secretariatele unităţilor de învăţământ organizatoare, până pe data de 15 februarie 2016,
conţinând şi numele cadrelor didactice care vor participa ca supraveghetori sau evaluatori. Lista
va fi semnată de director şi va avea aplicată ştampila unităţii de învăţământ.
De asemenea, ţinând cont că printre criteriile de evaluare a calităţii în educaţie, pentru
compartimentele didactice se regăseşte și acela al participării/implicării membrilor catedrelor în
activităţi de formare şi dezvoltare profesională, considerăm că participarea cadrelor didactice
la desfăşurarea/evaluarea olimpiadelor şcolare se încadrează la acest criteriu, astfel invităm
şcolile să sprijine unităţile organizatoare cu profesori supraveghetori/evaluatori.
În acelaşi context, având în vedere că unul din aspectele urmărite a fi evaluate în
cadrul inspecţiilor pentru înscrierea/obţinerea definitivatului/gradelor didactice este acela al
participării la activitatea de specialitate, recomandăm tuturor profesorilor înscrişi la grade
didactice să participe la activităţile olimpiadelor şcolare.
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