Nr.2823/27.03.2019

CĂTRE
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE CU NIVEL LICEAL - PROFIL TEHNIC
În atenţia Doamnei/ Domnului DIRECTOR
Referitor la: Concursul de Chimie „Petru Poni”- etapa județeană, 2019
Vă solicităm să informaţi profesorii de chimie din unitatea dumneavoastră şcolară despre
organizarea şi desfăşurarea concursului de chimie “Petru Poni”- etapa judeţeană, 2019:
- concursul se adresează elevilor din clasele de liceu - filiera tehnologică;
- pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul
de stat și cel particular de la filiera tehnologică;
- participarea la acest concurs este individuală;
- nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare;
- proba scrisă de la etapa judeţeană a Concursului de chimie ”Petru Poni” va avea loc la data
de 06 aprilie 2019, la Liceul “Dimitrie Negreanu” – Botoşani; ora va fi anunțată ulterior.
- elevii vor fi prezenţi la Liceul “Dimitrie Negreanu” Botoșani în data de 06.04.2019, cu cartea
de identitate şi carnetul de elev, vizat la zi.
- în cadrul etapei județene elevii vor susține o probă teoretică, cu durata de 3 ore;
- este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale,
culegeri, tabele periodice, caiete etc.; se interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile;
- este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile;
- înscrierea elevului se face prin transmiterea unui formular word (conform anexei 1), completat
corespunzător (ştampilat, semnat de directorul unităţii şcolare şi de profesorii de chimie care fac
înscrierea); acesta se trimite prin fax la I.S.J (nr. fax 0231 584052) sau scanat pe adresa de e-mail
nguluta@yahoo.com , până cel târziu în data de 03.04.2019, ora 16.00;
- același formular va fi completat, conform machetei excel atașată, și transmis la adresa de email: margaretabuduruta@yahoo.com, până cel târziu în data de 03.04.2019, ora 20.00;
- formularul se completează, indiferent de numărul de participanţi (chiar dacă aveţi un singur
participant);
- 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 vor fi depuse personal de
către elevi, însoţite de acordul scris la profesorului de la clasă la secretariatul comisiei, în după
amiaza zilei de concurs, imediat după finalizarea evaluării.
Inspector Școlar General,
Prof. Gabriel HÂRTIE

Inspector școlar-fizică-chimie,
Prof. Nadia GULUȚĂ
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Anexa 1
Antetul unităţii de învăţământ
Nr. ………../.........................
CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI
În atenţia doamnei inspector şcolar, Nadia GULUŢĂ

Nr.
crt.

Numele,
inițiala
tatălui și
prenumele
elevului (se
trec ambele
prenume,
dacă este
cazul)

Director,
Prof.

Tabel nominal cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a
Concursului de Chimie „Petru Poni” - 2019
Clasa
Unitatea Profil/specializare/ Nr. de ore
de
calificare
chimie/săpt.
învățământ

Limba de
concurs
solicitată

Profesorul
(ii) care
a/(au)
pregătit
elevul

Profesor de chimie,
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