M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” Slatina

CĂTRE:
ÎN ATENŢIA:

_________________________________________________
D-lui/D-nei Director şi şefului catedrei de biologie

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, catedra de biologie a Colegiul Naţional ,,Radu
Greceanu” Slatina organizează în data de 06 mai 2017 Concursul Regional de Biologie
,,Medicii de mâine” ediţia VI, adresat elevilor din clasele VII-VIII şi XI-XII .
Menționăm ca este înscris pe lista concursurilor școlare de specialitate ale MEN, anexa
nr.7, ordinul nr. 3248 /14.02.2017, poziția H/74.

Concursul constă într-o probă scrisă de 2 ore, având următoarele tipuri de itemi:
complement simplu, complement grupat şi probleme de nivel asemănător cu cel al concursurilor
interjudeţene si al olimpiadei de biologie. Înscrierea elevilor participanţi este deschisă, fiecare
şcoală invitată având dreptul să participe cu elevi de la clasele: VII-VIII şi XI-XII.
Programul concursului:
6.05.2017- ora 9.30 - festivitatea de deschidere
6.05.2017- orele 10.00-12.00 - proba de concurs (la C.N.„Radu Greceanu" Slatina)
6.05.2017- orele 12.30 -14.00- corectarea lucrărilor
6.05.2017- orele 14.15 - afişarea rezultatelor (la avizierul liceului şi pe internet)
6.05.2017- orele 14.30 - festivitatea de premiere şi inchiderea concursului.
Regulamentul şi programa de concurs se găsesc site-ul C.N.R.Greceanu: www.cnrg.ro
Informaţii suplimentare se pot găsi la prof. Mihai Mariana: tel-0766431673 (coordonator
proiect)
Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului vă rugăm să transmiteţi datele
privitoare la elevii şi profesorii participanţi şi informaţii privind sosirea la concurs prin fax, la nr.
0249/434710 sau/şi pe adresa de e-mail mihaigmariana@yahoo.com până pe 03 mai 2017,
folosind tabele de tipul:
Nr.crt

Nume şi prenume
elev

Clasa

Şcoala de
provenienţă

Nume şi prenume profesor
pregătitor

Itemii propuşi pentru concurs pot fi trimişi pana pe 6 aprilie 2017 la adresa de e-mail:
mihaigmariana@yahoo.com
Director C.N. ,,Radu Greceanu”Slatina
Pîrvu Gianina Isabela

Preşedinte concurs,
Inspector Scolar
Tomescu Sorina

§C,.ŞŢÎŢ

Coordonator concurs
Mihai Mariana

