Nr. 4788/14.05.2019
CĂTRE
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN MEDIU RURAL CU ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
În atenţia Doamnei / Domnului DIRECTOR și a profesorilor de fizică și chimie
Vă solicităm să informați profesorii de fizică și chimie din unitatea școlară referitor la
desfăşurarea concursului de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, etapa
judeţeană în data de 25 mai 2019.
Concursul de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată
prin OMEN nr. 4203/30.07.2018.
Concursul de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum” este deschis elevilor din
clasele a VI-a – a VIII-a, din unităţile şcolare aflate în mediul rural din învățământul de stat, particular și
confesional.
 Participarea la concurs este individuală şi se face la clasa în care elevul este înscris în anul de desfăşurare
al acestuia. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare.
 Calificarea la etapa naţională a concursului se face pe baza ierarhiei stabilite la etapa judeţeană, în funcţie
de numărul de locuri alocat judeţului.
 Etapa judeţeană a Concursului de fizică şi chimie ”Impuls Perpetuum” se va desfășura în data de 25 mai
2019 la Școala Gimnazială Nr. 13 Botoşani. Ora va fi comunicată ulterior.
 Accesul elevilor în săli este permis cu carnetul de elev vizat, la zi și cu C.I. pentru cei care posedă.
 Elevii participanți la etapa județeană vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea subiectelor 3 ore, din
momentul în care au primit subiectele de concurs.
 Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri,
tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile.
 Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 Elevii vor rezolva subiectele pe coli separate pentru fiecare disciplină.
 Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac parte din
comisia de evaluare, în după-amiaza zilei de concurs.
 Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect, la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii
evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către
elevi, la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 13 Botoşani la data de 27 mai 2019, între orele 11.00-13.00 şi
trebuie să aibă avizul profesorului pregătitor.
 Fiecare unitate şcolară, care înscrie elevi în concurs va transmite tabelul nominal completat, până la data
de 22 mai 2019, ora 16.00, după modelul din Anexa1 astfel:
 În format electronic, pe adresa de e-mail a prof. Taraciuc Lăcrămioara (taraciuc_1965@yahoo.com) și
 Scanat (ştampilat și semnat de directorul şcolii şi de profesorii care fac înscrierea), pe adresa de e-mail:
nguluta@yahoo.com
 Unităţile de învăţământ care participă cu elevi la concurs vor asigura profesor însoţitor pentru elevii
participanţi.
Inspector Şcolar General,
prof. Gabriel HÂRTIE

Inspector școlar-fizică-chimie,
prof. Nadia- Mihaiela GULUŢĂ
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Anexa 1
Antetul unității de învățământ
Nr. ............/ .........................
CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI
În atenția doamnei inspector școlar, prof. Nadia GULUȚĂ
Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a Concursului de Fizică și Chimie ”Impuls Perpetuum” –
2019
Nr. crt.

Numele și prenumele elevului (se
trec ambele prenume, unde este
cazul)

Director,
Prof.........................

Clasa

Unitatea de
învățământ

Profesorul (ii) care
a/au pregătit elevul

Profesori de fizică și chimie
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