REGULAMENT DE ORGANIZARE
Avizat,
Inspector școlar general al ISJ Olt,
Ion Adrian Bărbulete

CONCURSUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DE FIZICĂ-CHIMIE
„ȘTIINȚA PENTRU TOȚI”
Editia a-VII-a 2019, Izbiceni
Aprobat în CCJȘ Nr.12985/07.11.2018, Domeniul Chimie, poziția 68, pag. 5
Şcoala Gimnazială Izbiceni are deosebita plǎcere de a vǎ invita sǎ participaţi la cea de-a
a-VII-a ediție a Concursului școlar județean de fizică și chimie “Știinţa pentru toţi”.
Evenimentul va avea loc în data de 13 Aprilie la Şcoala Gimnazială Izbiceni.
I. Prezentarea generală a concursului
Concursul școlar județean de fizică și chimie pentru elevii de gimnaziu “Știinţa pentru
toţi” se desfăşoară în conformitate cu Metodologia Cadru de Organizare şi Desfăşurare a
Competiţiilor Școlare aprobate cu OM nr. 3035/10.01.2012, numită în continuare metodologia
–cadru.
Concursul școlar județean “Știinţa pentru toţi” este o competiţie organizată anual şi
vizează următoarele obiective:
- stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte, sau care au interes şi aptitudini
deosebite în domeniul ştiinţific;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevii motivaţi
pentru acest domeniu: rezolvarea de probleme, efectuarea experimentelor, interpretarea şi
comunicarea în formă scrisă a rezultatelor acestora, gândirea critică şi analitică;
- atragerea elevilor, începând din clasa a VI-a, către studiul ştiinţelor;
- identificarea elevilor capabili de performanţe în domeniul ştiinţelor;
- stimularea şi motivarea formării profesorilor în abordarea metodelor didactice
diferenţiate, orientate spre identificare şi pregătirea elevilor capabili de performanţă.
I. Înscrierea în concurs
Concursul școlar județean de fizică-chimie “Știinţa pentru toţi” se adresează elevilor din
clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a elevii de gimnaziu din unităti şcolare din învăţământul de stat
din județul Olt şi cadrelor didactice coordonatoare.
Participarea la competiţie este directă.
Înscrierea numerică a elevilor de la toate clasele participante din școală se va face până
pe data de 10.04.2019 menționând într-un tabel:
Nr. crt. Nume și prenume elev
Clasa Cadrul didactic coordonator
Școala de
proveniență
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Fiecare cadru didactic poate înscrie un număr maxim de 10 elevi. Fișa de înscriere pentru
concurs se va trimite în format word pe adresa de e-mail: mihaela_fulga10@yahoo.com
II. Structura probelor de concurs
Structura probelor de concurs este următoarea:
• o probă teoretică cu următoarea structură:
➢ la clasa a VI-a 4 probleme de fizică. Punctajul total este 100 puncte din care se acordă
10 puncte din oficiu.
➢ la clasele a VII-a şi a VIII-a căte 6 probleme; 3 de fizică, 3 de chimie. Fiecare
disciplină va primi căte 45 puncte şi 10 puncte din oficiu.
Durata probei este de 2 ore.
Răspunsurile/rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate separate,
semnate si secretizate individual.
II.2. Elaborarea subiectelor şi evaluarea
Subiectele vor fi elaborate de Comisia de organizare şi evaluare. Baremele de evaluare şi
notare vor fi afişate, după terminare probei, la unitatea de învăţământ unde se desfăşoară
concursul.
III.Rezolvarea contestaţiilor
Se admite depunerea de contestaţii pentru lucrarea scrisă.
Contestaţia se face prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii pentru comisia de
organizare și evaluare a concursului de fizică-chimie, pentru elevii din gimnaziu “Știinţa pentru
toţi”. Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului îndrumător.
Nu se pot depune contestaţii decât pentru propria lucrare.
Lucrarea este evaluată de o subcomisie formată din profesori care nu au participat iniţial
la evaluarea lucrării în cauză. Subcomisia de rezolvare a contestaţiilor este formată din profesorii
care au propus problema/subiectul respectiv.
Ȋn urma rezolvării contestaţiei, punctajul iniţial al problemei/lucrării poate fi mărit sau
micşorat.
Planificarea contestaţiilor va fi afişată la locul de desfăşurare al concursului.
IV.Acordarea premiilor
Afişarea rezultatelor finale se va face după rezolvarea contestaţiilor.
Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.
Ȋn timpul desfăşurării probei de concurs elevii au voie să folosească calculatorul simplu
neprogramabil.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
CONCURSULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DE FIZICĂ-CHIMIE
PARTICIPARE DIRECTĂ
„ȘTIINȚA PENTRU TOTI”- ediția a VII-a, 13.04.2019
Notă: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE PENTRU ELEVI!
-

Înscrierea la concurs: 10.04.2019 data limită
Trimiterea fișei de înscriere concurs pe adresa
mihaela_fulga10@yahoo.com 10.04.2019
Extragerea subiectelor: 13.04.2019 ora 800
Primirea concurenţilor şi repartizarea lor în săli: ora 830- 930
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de

e-mail:

-

Multiplicarea subiectelor: 900-930
Distribuirea subiectelor pe săli: ora 930-1000
Desfăşurarea concursului: orele 1000 – 1200
Colectarea lucrărilor: orele 1200 – 1230
Corectarea lucrărilor : 13-17 aprilie 2019
Depunerea contestațiilor : 18 aprilie 2019
Afişarea rezultatelor: 19 aprilie 2019
Trimiterea diplomelor: 01.06.2019 – 30.06 2019

Lucrǎrile înscrise în concurs nu se restituie.
Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare categorie de
vârstǎ. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumǎtoare.
Jurizarea lucrǎrilor va avea loc în perioada 13-19 aprilie 2019.
Expedierea diplomelor se va realiza în perioada 01.06.2019 – 30.06 2019.
Informații suplimentare puteți solicita la prof. Frîncu Patricia tel: 0767 666 013,e-mail:
frincu_patricia@yahoo.com
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ANEXA nr.1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS ȘCOLAR JUDEȚEAN DE FIZICĂ-CHIMIE
« ȘTIINȚA PENTRU TOȚI »
Editia a-VII-a 2019, Izbiceni
13.04.2019

Unitatea şcolară:____________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, judeţ)____________________________________
Telefon:___________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Cadrul didactic coordonator:___________________________________________________
Specialitatea:_______________________________________________________________
ADRESA de contact :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresa de e-mail şi nr. telefon
Nr . Numele și prenumele
crt.
elevului
1.

_______________________________________________
Clasa

2.
3.
4.
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Cadru didactic
coordonator elevi

Școala de
proveniență

ANEXA nr.2
Instituţia coordonatoare:
Școala Gimnazială Izbiceni
B-dul Mihai Viteazul Nr115, Izbiceni,
cod 237230, Olt
Tel./Fax: 024935353305
E-mail: scoala.izbiceni@yahoo.ro
Nr. …………../……………….

Instituţia parteneră:
......................................................................
Adresa: .......................................................
......................................................................
Tel. /Fax:
E-mail:
Nr. …………../……………….

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS ȘCOLAR JUDEȚEAN DE FIZICĂ-CHIMIE
,,ȘTIINȚA PENTRU TOȚI’’
încheiat astăzi, ...................................... , între:
1. Părţile contractante:
A. Școala Gimnazială Izbiceni, cu sediul în comuna Izbiceni, str. Mihai Viteazul, nr.115,
jud. Olt, reprezentată prin director prof. Frîncu Patricia și profesori coordonatori: Frîncu
Patricia, Vlad Iulia și Fulgă Mihaela a Concursului Școlar Județean de Fizică-Chimie „Știința
pentru toți” în calitate de Aplicant;
B._______________________________, cu sediul în _______________, str.
________________, nr. _____, jud. ______________________, reprezentată prin director
prof._________________________________și _____________________________________în
calitate de Partener.
2. Scopul contractului:
Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă crearea unui climat de colaborare
dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Școlar Județean de
Fizică-Chimie „Știința pentru toți”, ediţia a-VII-a, organizat în data de 13 Aprilie 2019, la
Şcoala Gimnazială Izbiceni-Olt, parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
3. Grup ţintă:
• Elevi ai claselor gimnaziale din județul Olt;
• Cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
4. Obligaţiile părţilor:
Instituţia coordonatoare se obligă:
• Să promoveze/mediatizeze activitatea Concursului Școlar Județean de Fizică-Chimie
„Știința pentru toți” pe canalele de comunicare ale ISJ Olt;
• Să distribuie regulamentul concursului;
• Să informeze şcolile despre organizarea concursului;
• Să respecte termenele de desfăşurare a concursului școlar județean;
• Să asigure spaţiul necesar desfăşurării activităţilor;
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• Să monitorizeze/evalueze activitatea;
• Să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi și adeverințe cadrelor didactice
coordonatoare.
Instituţia parteneră se obligă:
• Să mediatizeze concursul în şcoli;
• Să pregătească elevii pentru activitate;
• Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2018 –
2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul Școlar Județean de Fizică-Chimie „Știința pentru toți” propus de unitatea
noastră şcolară face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii
de colaborare între instituţiile de învăţământ din județul Olt.

Aplicant,
Școala Gimnazială Izbiceni
Director,
prof. Frîncu Patricia

Partener,
_____________________________
Director,
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