OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Etapa locală - 21 februarie 2016
Etapa locală a olimpiadei de matematică se va desfăşura în data de 21 februarie 2016, de la ora
9.00, pe zone, după cum urmează:
1. Slatina: Colegiul Național Vocațional "N.Titulescu"
responsabil: prof. Ion Burcă
2. Caracal: Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”
responsabil: prof. Vîrban Titu
3. Corabia: Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia,
responsabil: prof. Tomescu Nicolae
4. Balş: Colegiul Tehnic Balş
responsabil: prof. Stroie Manuela
5. Scornicești: Liceul Tehnologic „C-tin Brâncoveanu” Scorniceşti
responsabil: prof. Rădulescu Valentin
6. Drăgăneşti- Liceul Teoretic ,,Tudor Vladimirescu’’ Drăgăneşti
responsabil: prof. Netu George;
7. Potcoava- Liceul ,, Ştefan Diaconescu’’ Potcoava
responsabil: prof. Dumitrescu Mihai Florea,
8. Vitomirești: Liceul Tehnologic Vitomireşti,
responsabil: prof. Pîrcălăbelu Mircea Narcis.
Vă rugăm să transmiteţi şcolilor organizatoare, în funcţie de zone, machetele cu elevii calificaţi la
etapa locală şi tabelul cu profesorii evaluatori, până la data de 16.02.2015 şi să vă asiguraţi că machetele
au ajuns la destinatari. Termenul de transmitere a acestora este valabil pentru toate clasele.
Dacă nu primiţi confirmare pentru e-mail, vă rugăm să retrimiteţi lista sau să contactaţi responsabilii
de zonă. Vă rugăm să întocmiţi listele cu simţ de răspundere, să nu reveniţi asupra lor şi să nu trimiteţi la
olimpiadă alţi elevi decât cei înscrişi pe tabele.
Numarul maxim de elevi participanti din fiecare unitate de învățământ la faza pe localitate este de 20
elevi/unitate.
Profesorii care au elevi în concurs vor participa obligatoriu la evaluarea lucrărilor. Repartizarea
profesorilor corectori pe nivel de clase va fi făcută de Comisia de organizare a olimpiadei. Lucrările vor fi
corectate in data de 21 februarie 2016, contestațiile (daca există) vor fi soluționate în 22.02.2016, iar
rezultatele finale transmise la I.S.J. pe adresa de e-mail delia_naidin@yahoo.com până miercuri 24.02.2016.
La etapa locală, subiectele vor fi elaborate în cadrul ISJ Olt, respectându-se structura precizată în
Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Matematică . Profesorii
care doresc să propună subiecte pentru etapa locală a olimpiadei de matematică sunt rugaţi să trimită aceste
propuneri (subiect + barem) pe adresa delia_naidin@yahoo.com până la data de 15.02.2016.
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