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Dragi elevi, stimaţi colegi, 

     Vă invităm la a treia ediţie a CONCURSULUI NAȚIONAL DE MATEMATICĂ 
”MICUL ȘCOLAR”, etapa județeană, concurs înscris în Calendarul Concursurilor Naționale 
Școlare,  Domeniul matematică - poziția 36, care va avea loc sâmbătă, 2 martie 2019,  ora 
09:00, la Școala Gimnazială Nr. 96, București, Sector 4.  

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

- 08:30             - intrarea elevilor in săli; 
- 09:00- 10:00 - proba pentru clasele elevii claselor pregătitoare și I; 
- 09:00- 11:00 - proba pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a; 
- 11:30- 18:00 - corectarea lucrărilor; 
- 19:00             - afişarea rezultatelor; 

 
Școlile participante vor organiza etapa locală, la nivelul unității, în data de 16 februarie 

2019 ( fiecare școală care dorește să participe desfășoară această etapă -comisie, subiecte, 
evaluare). 

Înscrierea elevilor calificați în concurs (peste 75 de puncte) se poate face la nivelul 
școlii organizatoare în perioada 16 februarie -20 februarie 2019. 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 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. 
         Diplomele se vor ridica de la organizatorul județean-Școala Gimnazială Nr. 96, după 
data de 15 aprilie 2019. 
         Elevii care vor obține un punctaj de cel puțin 75 de puncte se vor califica la faza 
națională a concursului care va avea loc pe 18 mai 2019, în localitatea Slatina, județul Olt. 
 
         Participarea elevilor este gratuită. 
                                             FOARTE IMPORTANT!!! 
 Pentru a evita unele disfuncţionalităţi, în special legate de spaţiul 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 mulţumim pentru înţelegere! 
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