
 

Ministerul EducaŃiei și Cercetării Științifice 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti 

Şcoala Gimnazială Nr. 96 , Bucuresti 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  
a Concursului  Național  de Matematică  

„Micul şcolar”,    
 2015-2016  - EDIłIA  I 

 

1. Concursul Național „Micul Școlar” este înscris în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare fără 
Finanțare M.E.C.S. – 2015-2016- 1. IV Domeniul Matematica- pozitia 26. 

2. Concursul Național „Micul şcolar” este organizat de Liceul cu Program Sportiv Slatina, Școala 

Gimnazială „Vlaicu-Vodă” Slatina, Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina și școlile 

partenere. 

3.  Concursul se organizează în toate școlile partenere, la nivel județean/ municipal, pentru elevii claselor: 

pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a .  

4. Rezultatele  probei sunt apreciate prin puncte, de la 0 la 100, după baremele alcătuite de către comisia 

națională. 

5. Școlile participante vor trimite școlilor organizatoare din fiecare județ/ municipiu prin e-mail fișa de 
înscriere cu datele de contact. 

6. Școlile organizatoare la nivel național vor trimite prin e-mail, cu două ore înainte de începerea 

concursului, testul grilă pentru fiecare nivel de clasă și baremele de corectare; 
7. Școlile organizatoare la nivel județean/ municipal vor multiplica testul grilă corespunzător numărului de 

elevi participanți; 

8. Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea grilei va fi de 60 de minute pentru clasele pregătitoare, I și a 
II-a și o oră și 90 de minute pentru clasele a III-a și a IV-a. 

9. Școlile organizatoare la nivel județean/ municipal vor asigura corectarea lucrărilor și vor trimite prin 

e-mail rezultatele obținute în cel mult 3 zile de la susținerea concursului școlilor organizatoare la nivel 

național. 

10. Școlile coordonatoare vor trimite prin poștă plicul cu diplomele atât pentru organizatori cât și pentru 
concurenți.  

11. Organizatorii din școlile partenere vor primi diplome de organizatori concurs la nivel județean/ 
municipal și diplome de evaluatori concurs național. 

12. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi. 
13. Elevii premiați vor primi diplome. Se va acorda  un singur premiu I, un singur premiu II și un 

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

centru unde se va organiza concursul.  
14. Pe diplomă este trecut şi numele cadrului didactic coordonator. 
15. Fiecare școala organizatoare poate oferi din fonduri proprii, diplome de participare și premii speciale. 

16. Concursul Național „MICUL ȘCOLAR” este înscris în Calendarul Concursurilor Naționale 
Școlare fără Finanțare M.E.C.S. – 2015-2016 .   

17. Se eliberează ADEVERINłE  pentru profesorii însoŃitori de către fiecare școală organizatoare.    



        
Nu  se percepe taxă de participare. 
Nu se acordă premii materiale. 
 

PROGRAMUL  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI  DIN  DATA  DE 16.04.2016: 
 

1. 01 aprilie 2016- 11aprilie 2016 : înscrierea elevilor  în concurs, la nivelul fiecărei școli partenere; 
2. 16 aprilie 2016  -                         Desfășurarea concursului 

-  Ora 8,00; trimiterea/primirea testelor si baremelor prin e-mail; 

-  Ora 09,00-10,00: multiplicarea testelor 

-  Ora 10,00-11,00: desfășurarea concursului 
3. 17 - 19- aprilie 2016 : trimiterea rezultatelor prin e-mail de către școlile partenere către școlile 

organizatoare; 

09 - 13  mai  2016: expedierea diplomelor prin poștă; 

 

Pentru școlile care doresc să participe din 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. 
 

Avem rugamintea ca fiecare cadru didactic să-și exprime opțiunea în legatură cu modul în care 

dorește să se implice în acest proiect (însoțitor/ supraveghetor/ evaluator- se vor elibera adeverințe). 

Cadrele didactice selectate de comisia de organizare a concursului vor fi anunțate ulterior. 

Condiție de participare la concurs:  

- fiecare școală participantă, trebuie să asigure cel puțin un cadru didactic supraveghetor (asistent) la fiecare 10 

elevi înscriși și un cadru didactic evaluator la 20 de elevi înscriși. 

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


