ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN PREDA,,
MUNICIPIUL PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

CONCURS JUDEȚEAN "MATE-MAXI"- ediția a VII-a
(poziția 52, C.A.E.E.J. Argeș, an şcolar 2018-2019, semestrul I)
Regulamentul concursului
Ediția a VII-a a Concursului județean de matematică „Mate-Maxi” se desfășoară în ziua de
8 decembrie 2018 la Școala Gimnazială "Marin Preda ", între orele 9.00- 10.30 și se adresează elevilor cu
aptitudini pentru matematică, din clasele a III- a și a IV- a.
Înscrierea se va face până joi, 6 decembrie, orele 12.00, pe baza fişei de înscriere (anexa1) la
următoarea adresă de mail: oanamariaradu@yahoo.com
Concursul va cuprinde exerciţii şi probleme de matematică cu nivel ridicat de dificultate, dar care vor
respecta programele şcolare în vigoare pentru clasele a III-a şi a IV-a.
Fiecare cadru didactic poate participa la concursul de matematică cu maxim 2 elevi. Cadrele didactice ale
şcolii pot participa cu maxim 4 elevi.
Copiii vor fi așteptați la Școala Gimnazială Marin Preda, la ora 8:30. Acțiunea va începe la ora 9:00 și va
dura o oră și jumătate.
Participanții vor veni în ziua concursului cu instrumente de scris.
CRITERII DE EVALUARE
Evaluarea lucrărilor se va face conform baremului de corectare de către comisia de evaluare numită prin
decizie de către I.S.J. Argeş.
Vor primi punctaj maxim rezolvările corecte şi complete, aspectul ordonat al lucrării.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate marți, 12 decembrie, orele 18:00.
Se vor acorda premii avizate de I.S.J. Argeş (un premiu I, un premiu II, un premiu III şi restul menţiuni, până la
15% din numărul de participanți pe clasă, conform punctajului obţinut.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Informații suplimentare la coordonatorii proiectului:
prof. Roșu Adela 0742753565, prof. Popescu Nicoleta 0722375319,

prof. Radu Oana – 0744686215

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ( Anexa 1 )
CONCURS JUDEȚEAN „ MATE-MAXI"
Ediția a VII –a, 8 decembrie 2018
Nume și prenume cadru didactic îndrumător:
Unitatea de învățământ:
Adresa de mail:
Tel:
Tabel nominal cu elevii participanți la concurs:
Nr. crt Nume și prenume
Școala
Clasa
Prof. îndrumător

Str. Nicolae Grigorescu, Nr.37, Cod poştal: 110154,Telefon: (+40248) 610.880,Fax:(+40248)610.880
CUI: 29374186, E-mail: scoala.marinpreda@yahoo.com Site: http://www.marinpredapitesti.ro/

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN PREDA,,
MUNICIPIUL PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești
Nr. ................. din .................
Director Prof. Peleaşe Simona
L.S.

Școala.......................................................
Nr. ............... din .................
Director........ ............................................
L.S.

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE
1. Părțile contractante:
A) Școala Gimnazială “Marin Preda” , Strada Pictor N. Grigorescu, Nr. 37, Localitatea Piteşti,
Judeţul Argeş, reprezentată de
Director, prof. Peleaşe Simona
şi...................................................................................................................................................................................
........................................... în calitate de Aplicant,
B)Școala
.................................................................
Strada
......................................Nr............Localitatea.....................................Județul.....................................reprezentată de
Director..................................................................și
............................................................................................................................
în calitate de Partener,
Convin prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea și dezvoltarea relațiilor
de colaborare în domeniul educației .
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea
organizării și desfășurării activităților extrașcolare prin concursul județean de matematică ”MATE-MAXI”.
3. Grup țintă: Școlarii claselor III-IV
4. Obligațiile părților:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze școlile despre organizarea concursului;
- să facă publice rezultatele concursului;
- să respecte termenele de desfășurare a concursului;
- să emită și să distribuie diplomele școlarilor premiați;
- să distribuie diplomele de participare elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
- să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului;
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada semestrului I, an școlar 20182019.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul național de creație plastică „ Mate - Maxi” face parte din categoria activităților extrașcolare și
urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din judeţ.
Aplicant,
Partener,

Str. Nicolae Grigorescu, Nr.37, Cod poştal: 110154,Telefon: (+40248) 610.880,Fax:(+40248)610.880
CUI: 29374186, E-mail: scoala.marinpreda@yahoo.com Site: http://www.marinpredapitesti.ro/

