Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
Liceul cu Program Sportiv Slatina

Dragi elevi, stimaţi colegi,
Vă invităm la a doua ediţie a CONCURSULUI NAȚIONAL DE MATEMATICĂ
”MICUL ȘCOLAR”, înscris în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare

MEN, 2016-2017, și aprobat cu nr. 26401/16.02.2017 la poziția 32 , care va avea loc
sâmbătă, 1 aprilie 2017, ora 1000.
Concursul este dedicat elevilor claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a și se
va desfășura la Liceul cu Program Sportiv Slatina - Olt.
Programul concursului:
- 09:30
- intrarea elevilor în săli;
- 10:00 - 11:30 - proba pentru elevii clasei pregătitoare;
- 10:00 - 12:00 - proba pentru elevii claselor I, a II-a, a III-a și a IV-a;
- 12:30 - 19:00 - corectarea lucrărilor;
- 20:00
- afişarea rezultatelor;
Înscrierea elevilor la concurs se poate face în perioada 20 martie - 26 martie 2017 pe
adresa de e-mail : concursulmiculscolar@yahoo.ro prin trimiterea unei fișe de înscriere cu
datele de contact pentru toți elevii participanți din școala respectivă .
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.
Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale (de exemplu elevilor
care au prezentat soluţii deosebite ale problemelor din concurs).
Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în timpul
concursului sunt interzise. Elevii care nu respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs.
Contestațiile se depun duminică, 2 aprilie 2017, între orele 800-1000, la Liceul cu
Program Sportiv Slatina sau pe e-mail-ul concursului, iar festivitatea de premiere va avea loc
în după-amiaza aceleiași zile, la ora 15:00, în localul școlii organizatoare.
Se eliberează ADEVERINŢE pentru profesorii însoţitori de către școala organizatoare.
Site-ul oficial al concursului este: https://concursmiculscolar.wordpress.com/
Mai multe informații legate de organizarea și desfășurarea concursului, găsiți în
regulamentul de organizare și desfășurare, publicat pe site-ul oficial al concursului.
Nu se percepe taxă de participare.
Nu se acordă premii materiale.
În data de 31 martie 2017 se va afișa pe site-ul concursului repartizarea elevilor
participanți în sălile de concurs.
FOARTE IMPORTANT!!!
Pentru a evita unele disfuncţionalităţi, în special legate de spaţiul de desfăşurare, se
limitează participarea elevilor la un număr de maximum 3 elevi dintr-o clasă.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
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