Nr. 1129/31.01.2018

ANUNŢ – OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
17 februarie 2018
Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română se va desfăşura în data de 17.02.2018,
ora 10.00, pe zone, după cum urmează:


Slatina – Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’Slatina, responsabil – prof. Ionescu Marius
Christian, christi19732006@yahoo.com; telefon: 0745058007



Caracal – Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu’’Caracal, responsabil – prof. Barbu Lorela,
scgen7_caracal@yahoo.com; telefon: 0747493393



Corabia Şcoala Gimnazială ,,Virgil Mazilescu’’Corabia, responsabil – prof. Tănase Elisabeta; ;
sc3cor@yahoo.com, telefon: 0743058783



Balş- Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea’’Balş,
mariana70iacob@yahoo.com; telefon: 0722428931



Scorniceşti- Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Coculescu’’Scorniceşti, responsabil prof. Bărbulescu
Steluţa, barbulescusteluta@yahoo.com; telefon: 0748695522



Drăgăneşti- Olt- Liceul Teoretic ,,Tudor Vladimirescu’’ Drăgăneşti-Olt, responasabil- prof.
Grecuţu Alexandrina, grecutuion@yahoo.com; telefon: 0751175422



Potcoava- Liceul ,,Ştefan Diaconescu’’ Potcoava, responasabil- prof. Trocmaer Denisa,
lic_potc@yahoo.com; telefon: 0741690970; 0249/ 462057



Vitomireşti- Liceul Tehnologic Vitomireşti, responsabilliceulvitomiresti@yahoo.com; telefon: 0755069623

responsabil–

prof.

prof.

Iacob

Bubulincă

Mariana,

Maria,

Vă rugăm să transmiteţi machetele cu elevii calificaţi la etapa locală, în funcţie de zone, şcolii
organizatoare şi tabelul cu profesorii evaluatori, până la data de 15.02.2018, 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.
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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. La etapa locală vor participa maximum 3 elevi x nr.de
clase/nivel din fiecare unitate de învăţământ, în ordinea punctajului obţinut la etapa pe şcoală, dar nu
mai puţin de 100 de puncte.
Pentru unităţile de învăţământ care au avut premii (I, II, III) la etapa judeţeană a olimpiadei, lotul
poate fi suplimentat cu maximum 2 elevi/ nivel de studiu.
Profesorii coordonatori vor participa obligatoriu la evaluarea lucrărilor, cu excepţia celor care au
elevi participanţi la toate clasele.
La etapa locală, subiectele vor fi elaborate în cadrul ISJ Olt, respectându-se structura precizată în
regulamentele specifice:
 Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă și literatură română –
gimnaziu, Nr. 43644/ 19.12.2017
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba şi literatura română, clasele
IX-XII, nr. 2745/ 21.12.2017
.
Inspector şcolar pentru limba şi literatura română,
Mihaela TORBĂ
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