
 
 

 

Ministerul Educaţiei Naționale  Inspectoratul Şcolar Județean  Olt Şcoala Gimnazială 
„Vlaicu-Vodă”, Slatina Liceul cu Program Sportiv Slatina Şcoala Gimnazială „George 

Poboran”, Slatina  
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  
a Concursului  Național  de Matematică   

„Micul şcolar”, 

 2018-2019  - EDIŢIA a III-a  

18 MAI  2019 
 

1. Concursul Național „Micul Școlar” va fi înscris în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare 
fără Finanțare M.E.N. – 2018-2019.  

2. Concursul Național „Micul şcolar” este organizat de Școala Gimnazială „Vlaicu-Vodă” Slatina, 

Liceul cu Program Sportiv Slatina și Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina în parteneriat 

cu școlile partenere, organizatoare la nivel județean;   

3. Etapa locală a concursului se organizează în toate școlile din țară - pentru elevii claselor: 

pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, în data de 16 februarie 2019;  

4. Etapa județeană a concursului se organizează în toate școlile partenere din țară - pentru elevii 

claselor: pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, în data de 2 martie 2019;  

Școala Gimnazială Nr. 96, sector 4, București este unul dintre organizatorii etapei județene, la 

nivelul Municipiului București. 

5. Etapa națională a concursului se organizează la Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, Slatina - pentru 

elevii claselor: pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, în data de 18 mai 2019.   

6. Rezultatele  probelor sunt apreciate prin puncte, de la 0 la 100, după baremele alcătuite de către 
comisia națională.  

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

8. Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea grilei va fi de 60 de minute pentru clasele pregătitoare și  I 
și   120 de minute pentru clasele a II-a,  a III-a și a IV-a.  

9. Școlile organizatoare vor asigura elaborarea subiectelor și baremelor pentru etapa județeană și 
etapa națională- și transmiterea acestora; 

10. Din comisia de elaborare a subiectelor și comisiile de corectare vor face parte profesori prestigioşi, ce 



 
 

 

nu au elevi în concurs la nivelul clasei respective, membri ai Comisiei Județene de Evaluare a  
Olimpiadei de Matematică, ai echipelor de pregătire a elevilor pentru concursurile școlare.   

11. Școlile participante la etapa locală vor constitui comisii la nivelul școlii care vor organiza concursul, 
vor elabora subiectele pentru fiecare nivel de clasă și vor asigura evaluarea lucrărilor.  

12.  La etapa județeană se vor califica elevii care au obținut cel puțin 75 de puncte la etapa locală. Fiecare  

cadru didactic poate participa cu maximum 3 elevi și 12 elevi pe nivel de clasă dintr-o școală. 

Fiecare școală va trimite către Școala Gimnazială Nr. 96 fișa de înscriere. Fișa de înscriere va fi 
trimisă pe adresa de e-mail: miculscolarbucuresti@yahoo.ro, până la data de 20 februarie 2019. 
Fișa, semnată de către directorul școlii și profesorul coordonator, cuprinde următoarele: datele de 
contact ale școlii și ale profesorului coordonator la nivelul unității, tabelul nominal cu elevii 
participanți, numele cadrului didactic supraveghetor și numele cadrului didactic evaluator pentru 
etapa județeană (vezi anexa 1). 

13.Școlile partenere din fiecare județ vor asigura spațiul de desfășurare a probei etapei județene, 
multiplicarea subiectelor, repartizarea elevilor pe săli, evaluarea lucrărilor, rezolvarea 
contestațiilor, multiplicarea, completarea și distribuirea diplomelor elevilor și adeverințelor pentru 
cadrele didactice implicate: însoțitori, supraveghetori și evaluatori.  

14. Școlile partenere vor transmite prin e-mail lista cu elevii calificați la etapa națională (elevii care au 
obținut peste 75 de puncte), până pe 9 martie 2019;  

15. La etapa națională, ce se va desfășura la Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina pe 18 mai 2019, 
vor participa toți elevii calificați după etapa județeană;  

16. Elevii premiați vor primi diplome. La fiecare clasă, 25% din numărul elevilor participanți vor primi 
diplome pentru premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și mențiuni.  

17. Pe diplomă este trecut şi numele cadrului didactic coordonator.  
18. Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale (de exemplu elevilor care au 

prezentat             soluţii deosebite ale problemelor din concurs).   
19. Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în timpul examenului sunt             

interzise. Elevii care nu respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs.     
20. Se eliberează ADEVERINŢE  pentru profesorii însoţitori de către școala organizatoare.    Site-ul 

oficial al concursului este:https://concursmiculscolar.wordpress.com/ 
Nu  se percepe taxă de participare.  
Nu se acordă premii materiale.  

 
PROGRAMUL  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI:  

 
1. ETAPA LOCALĂ - școlile participante;  

2. 11- 14 februarie – înscrierea elevilor în concurs la nivelul școlii participante;  

3. 16 februarie – etapa locală;  
4. 16 februarie    - 20 februarie 2019 : înscrierea elevilor calificați după etapa locală la școala 

organizatoare a etapei județene;  

5.ETAPA JUDEȚEANĂ - școlile partenere 2 martie 2019 
- 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;  
6. Transmiterea listelor cu elevii calificați la etapa națională – 2 martie – 9 martie 2019. 
7. 1 - 10 aprilie distribuirea diplomelor elevilor premiați la etapa județeană;  

8. ETAPA NAȚIONALĂ - Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” din localitatea Slatina, județul Olt;  
18 mai 2019  - Desfășurarea 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; -  
 

 
 


