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CĂTRE
UNITĂłILE ŞCOLARE DIN MUNICIPIUL GALAłI
ÎN ATENłIA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ
Olimpiada de matematică, etapa locală, clasele V-XII, se va desfăşura sâmbătă, 12.02.2011, la Grupul
Şcolar Radu Negru, GalaŃi. Elevii se vor prezenta la Grupul Şcolar Radu Negru, la ora 8,30, concursul va
începe la ora 9.
Tabelele cu elevii înscrişi vor fi aduse la ISJ GalaŃi până pe data de 18.01.2011 şi vor fi predate
inspectorului de specialitate Viorica Bujor. Tabelele vor fi aduse şi în format electronic (format EXCEL) şi
pe suport de hârtie, cu semnătura directorului şi ştampila unităŃii şcolare. Acestea trebuie întocmite sub
forma:

Unitatea şcolară ……….
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.

Clasa

Prof. îndrumător

După data de 18.01.2011 nu se mai fac înscrieri şi nici modificări în listele trimise.
Numărul maxim de elevi care pot fi înscrişi de către fiecare unitate şcolară la această etapă se
găseşte pe site-ul www.isj.gl.edu.ro sau pe www.mategl.com. Şcolile vor contribui cu suma de 1,5
RON/elev pentru asigurarea consumabilelor necesare bunei desfăşurări a concursului.
UnităŃile şcolare vor trimite câte 2 profesori supraveghetori, de altă disciplină şi cel puŃin trei
profesori corectori. Aceştia vor fi trecuŃi într-un tabel (format EXCEL) cu următoarele rubrici:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
profesorului

Disciplina

Calitatea

Semnătura
prof.

Supraveghetor
Supraveghetor
Corector
Corector
…
Acest tabel va fi trimis la ISJ GalaŃi, către inspectorul de specialitate, odată cu tabelul pentru
înscrierea elevilor.
Cadrele didactice de matematică sunt rugate să aducă la ISJ GalaŃi, până pe 18.01.2011, propuneri de
probleme pentru această etapă a concursului, în conformitate cu materia precizată pe site-ul cu adresa
menŃionată mai sus. Profesorii pot propune probleme doar pentru anii de studiu unde nu trimit elevi la
olimpiadă în anul şcolar curent. Problemele şi soluŃiile vor fi aduse şi în format electronic şi pe suport de
hârtie inspectorului de specialitate Viorica Bujor . Fiecare propunător va aduce şi o declaraŃie pe propria
răspundere privind secretul problemelor propuse.
Profesorii supraveghetori vor fi prezenŃi în ziua concursului, la Grupul Şcolar Radu Negru, GalaŃi
la ora 8. Profesorii corectori vor veni la ora 14. Cei care doresc subiectele, soluŃiile etc. vor indica o adresă
de e-mail la care vor primi aceste materiale.
Vă rugăm să respectaŃi termenele precizate, numărul maxim de elevi înscrişi, forma indicată a
tabelelor pentru înscrierea elevilor şi a profesorilor.
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