
 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti 

 

 

 

Dragi elevi,  
stimaŃi colegi, 

 

Vă invităm la prima ediŃie a CONCURSULUI NAȚIONAL DE MATEMATICĂ ”MICUL 

ȘCOLAR”, înscris în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare – Domeniul matematică - poziția 26,  
care va avea loc sâmbătă, 16 aprilie 2016,  ora 10:00.  

Concursul se va desfășura în România și Republica Moldova.  

În București, va avea loc în următoarea locație : 

�  Școala Gimnazială Nr. 96, sector 4, tel. 0772146789,  
e-mail: miculscolarbucuresti@yahoo.ro  – prof. Comoli Doina; 

Concursul este dedicat elevilor claselor  pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a. 

 Programul concursului:  
 09:30            - intrarea elevilor in săli; 
10:00- 11:00 - proba pentru elevii claselor pregătitoare, I și a II-a; 

10:00- 11:30 - proba pentru clasele a III-a și a IV-a; 
12:00- 20:00 - corectarea lucrărilor; 
21:00            - afişarea rezultatelor; 

În cazul în care vor apărea modificări, veți fi anunțați din timp. 
 
Înscrierea elevilor în concurs se va face la nivelul fiecărei școli organizatoare, în perioada  

01 aprilie- 9 aprilie. 
Pentru București, înscrierile se vor face pe adresa de mail : 

miculscolarbucuresti@yahoo.ro sau prin fax: 0214610108. Se vor trimite fișele de înscriere 

semnate de directorul unității și ștampilate. 

Elevii premianți vor primi diplome. Se va acorda  un singur premiu I, un singur premiu II și 

un singur premiu III pe fiecare nivel de clasă, iar mențiuni 5% din numărul total de participanți,  pe 

municipiul București.  

Diplomele se vor ridica de la Școala Gimnazială Nr. 96  în perioada 18-25 mai, între orele  8-12.  
Participarea elevilor este gratuită. 

 
                                             FOARTE IMPORTANT!!! 
 Pentru a evita unele disfuncŃionalităŃi, în special legate de spaŃiul de desfăşurare, se 
limitează participarea elevilor la un număr de maximum 3 elevi dintr-o clasă şi la un număr de 
maximum 12 elevi dintr-un an de studiu dintr-o şcoală.  

Vă mulŃumim pentru înŃelegere! 

          Școlile participante pot organiza o etapă de selecție a elevilor, la nivelul unității. 

VĂ AŞTEPTĂM ŞI VĂ DORIM SUCCES! 

 

 Director,                 Responsabil Comisie de Organizare București 

 

Prof. Botezatu Neculai Virgil                                               Prof. Comoli Doina 


