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Către
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT,
NIVEL LICEAL

În atenţia doamnelor/domnilor profesori de limba şi literatura română
Prin prezenta, vă informăm că etapa judeţeană a Olimpiadei de Lectură - Lectura ca abilitate de
viaţă – OLAV, pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a, se va desfăşura conform Regulamentului
specific Nr. 39161/ 16.10.2019, sâmbătă, 15.02.2020, la Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina.
Olimpiada se desfăşoară pe două niveluri de vârstă, dispuse pe două secțiuni, potrivit
competențelor de lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile
competiționale internaționale, după cum urmează:
 nivelul 3 – clasele a IX-a – a X-a;
 nivelul 4 - clasele a XI-a și a XII-a.
Norma de reprezentare este de 2 elevi*nr.de clase/nivel. Unităţile de învăţământ care au avut
premii (I, II, III) la etapa judeţeană, respectiv etapa naţională, în anul şcolar precedent, pot suplimenta
lotul până la maximum 4 elevi*nr.de clase/ nivel. Vă rog să selectaţi elevii, astfel încât să respectaţi
norma de reprezentare.
În vederea pregătirii acestei etape județene, vă rog să trimiteți pe adresa de email
c.n.r.g.2014@gmail.com, până joi, 13.02.2020, ora 14.00, tabelele cu elevii participanți şi profesorii
evaluatori (conform machetelor atașate), cât şi prin fax la şcoala organizatoare (tel./fax: 0249/434710),
sub semnătura directorului şi a responsabilului de comisie, din fiecare unitate de învăţământ. Vă rog să
solicitați confirmarea primirii tabelului. Orice tabel care va fi trimis după 13.02.2020, ora 14.00, nu va fi
luat în considerare.
Ora de începere a acestei olimpiade va fi comunicată pe site-ul I.S.J. Olt.
Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul
şcolar în curs/carte de identitate.
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