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CĂTRE
UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL GALAŢI
ÎN ATENŢIA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ
ŞI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Concursul „ ± Poezie”, etapa judeţeană, se va desfăşura sâmbătă, 12.04.2008, la Şcoala Gimnazială
nr. 7 „Constantin Brâncoveanu” din Galaţi. Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a şi a VI-a,
pasionaţi atât de limba şi literatura română, cât şi de matematică. Elevii se vor prezenta la unitatea şcolară
până la ora 8,30, concursul începând la ora 9.
Tabelele cu elevii înscrişi vor fi aduse la ISJ Galaţi până pe data de 4.04.2008 şi vor fi predate
inspectorilor de specialitate Nicoleta Crânganu sau Laura Marin. Tabelele vor fi aduse şi în format
electronic (format EXCEL) şi pe suport de hârtie, cu semnătura directorului şi ştampila unităţii şcolare.
Acestea trebuie întocmite sub forma:

Unitatea şcolară ……….
Nr. crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Prof. îndrumător

După data de 4.04.2008 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
în tabelul anexat şi va putea fi accesat pe site-ul www.isj.gl.edu.ro. Tot pe acest site se va afla şi
regulamentul concursului.
Unităţile şcolare din municipiul Galaţi vor trimite câte un profesor supraveghetor, de altă disciplină
şi cel puţin doi profesori corectori, unul pentru matematică şi unul pentru limba şi literatura română. Aceştia
vor fi trecuţi într-un tabel (format EXCEL) cu următoarele rubrici:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
profesorului

Disciplina

Calitatea

Semnătura
prof.

Supraveghetor
Corector
Corector
Acest tabel va fi trimis la ISJ Galaţi, către inspectorii de specialitate de matematică şi limba şi
literatura română, odată cu tabelul pentru înscrierea elevilor.
Profesorii supraveghetori vor fi prezenţi în ziua concursului, la Şcoala Gimnazială nr. 7 „Constantin
Brâncoveanu”, la ora 7,30. Profesorii corectori vor veni la ora 12,30.
Vă rugăm să respectaţi termenele precizate, numărul maxim de elevi înscrişi, forma indicată a
tabelelor pentru înscrierea elevilor şi a profesorilor.
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