REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ A SATELOR SIBIENE

Art. 1

Concursul se desfăşoară la nivel judeţean pentru elevii claselor IV-VIII din mediul
rural, în conformitate cu programele școlare în vigoare, în centrele desemnate de
către inspectorul școlar pentru Matematică, precizate în anexă. Înscrierea elevilor se
va face de către șeful catedrei de matematică din școală la centrul de examen printrun tabel în format Microsoft Excel, după modelul:
Nr.
crt.

Art. 2

Numele şi prenumele
elevului

Şcoala de
provenienţă

Clasa

Profesor
pregătitor

Calendarul desfăşurării concursului:
Etapa
Etapa locală
Etapa judeţeană
Etapa regional/interjudeţeană
Etapa naţionala

Perioada
februarie 2017 în școli
18 martie 2017 în centrele desemnate
mai 2017, după caz
iunie 2017 Cluj-Napoca

Art. 3

Participanţii la etapa judeţeană sunt elevi ai şcolilor din mediul rural, calificaţi după
etapa locală. Participanţii la etapa regională/interjudeţeană sunt elevi ai şcolilor din
mediul rural, calificaţi după etapa judeţeană. Participanții la etapa națională sunt cei
de pe locul I la faza precedentă organizată.

Art. 4

Durata concursului este de două ore, în intervalul 10:00-12:00. Prezenţa elevilor în
centrele de concurs se face la ora 9:30, pe baza carnetului de elev, împreună cu
profesorul însoţitor.

Art. 5

Evaluarea lucrărilor se face în centrele de concurs, de către 2 profesori evaluatori din
centrul de concurs. Rezultatele se transmit de către coordonatorul centrului tuturor
școlilor arondate.

Art. 6

Contestaţiile se depun, prin intermediul profesorului de la clasă, președintelui
executiv în maxim 24 de ore de la afişarea lor la centrele de concurs și se rezolvă de
comisia județeană. Rezultatele finale se stabilesc de către Comisia de organizare și
evaluare, în urma reevaluării lucrărilor peste 7 puncte, în a doua zi după desfășurarea
probei scrise și se afişează pe site-ul www.isjsb.ro, pagina inspectorului –
Matematică, sercțiunea Olimpiade și Concursuri școlare.

Art. 7

Primii 3 elevi clasați la fiecare clasă se califică pentru etapa interjudeană/regională,
în cazul organizării acesteia. În caz contrar, primul clasat participă la etapa națională.
La punctaje egale se folosesc, pentru departajare, următoarele criterii:
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a) numărul de probleme evaluate cu punctaj maxim;
b) votul comisiei județene.
Art. 9

Elevii premiați vor primi diplome din partea comisiei județene.

Art. 10 Profesorii participanţi primesc diplome/adeverinţe de participare de la comisia de
organizare din centrul de concurs.
Art. 11 Profesorii care fac parte din comisiile concursului îşi asumă responsabilitatea bunei
desfăşurări a acestuia.
Art. 12 Candidaţii care sunt surprinşi în situaţie de fraudă sau cu intenţie de fraudă în timpul
concursului vor fi eliminaţi din concurs, la propunerea profesorului supraveghetor şi
cu aprobarea coordonatorului, întocmindu-se un process verbal de constatare.
Candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului sau vor deteriora bunuri ale
şcolii sau ale colegilor vor fi eliminaţi din concurs şi vor răspunde, în funcţie de
gravitatea cazului atât material, cât şi disciplinar.
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