Nr. 690/25.01.2018
În atenția doamnei/ domnului director,
În atenția profesorilor de limba engleză
Etapa locală a olimpiadei de limba engleză pentru nivelul gimnazial (clasa a VII-a și a VIII-a) și cel
liceal va avea loc duminică, 18.02.2018, începând cu ora 9.30, în 6 centre zonale, după cum urmează:
Locul de desfășurare
Liceul cu Program Sportiv Slatina

Nr. crt.
1.

Zona
SLATINA

2.

BALȘ

3.

CARACAL

Colegiul Național „Ioniță Asan“ Caracal

4.

CORABIA

Colegiul Național „A. I. Cuza“ Corabia

5.

SCORNICEȘTI

6.

DRĂGĂNEȘTI

Liceul Tehnologic „C. Brâncoveanu“
Scornicești
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu“
Drăgănești-Olt

Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balș

Responsabil
ROXANA MICU
roxanacristoiu@yahoo.com
ANA CLAUDIA PÎRVU
ana_clau_2003@yahoo.com
DANIELA BURNEI
danaburnei@yahoo.com
ELENA GEORGESCU
georgescuelenita@yahoo.com
ANDREEA NINCIU
ninciu.andreea@gmail.com
LILIANA MILITARU
militaruliliana@yahoo.com

Profesorii de limba engleză din școlile gimnaziale și din liceele din județul Olt vor transmite tabelele
cu elevii participanți (Nume, prenume/ Clasa/Regim de predare/ Unitatea de învățământ/ Profesor
îndrumător), responsabililor din centrele de care aparțin, la adresele de e-mail precizate mai sus, până luni,
12.02.2018, ora 16.00.
Subiectele vor fi comunicate responsabililor zonali, prin e-mail, de către inspectorul școlar pentru
limbi moderne, duminică, 18.02.2018, în intervalul orar 9.00-9.15.
Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 8,30-9.00, aceștia vor avea asupra lor carnetul de elev
vizat pe anul școlar în curs sau cartea de identitate.
Corectarea lucrărilor se va face în centrele zonale, sub coordonarea președinților de comisie. Profesorii
evaluatori se vor prezenta în centrele de concurs la ora 13.00.
Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18.02.2018, la avizierele centrelor de concurs.
Depunerea cererilor de vizualizare/ contestație în urma probei scrise a olimpiadei de limba engleză –
etapa locală va avea loc în data de 19.02.2018, în intervalul orar 8,00-12,00 la centrele de concurs.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 19.02.2018 la centrele locale de concurs.
Calificarea elevilor la etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză este condiționată de obținerea
unui punctaj minim de 90 de puncte la etapa locală.
Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză se face cu respectarea Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză nr. 2380/24.10.2017 (clasele IX-XII), a
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză nr. 48568/22.12.2016
(clasele VII-VIII) și a Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare nr.
3035/10.01.2012.
Inspector școlar pentru limbi moderne,
Simona ANTONIE
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