REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL
CONCURSULUI DE MATEMATICĂ „ TOMIS ”

1. Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII din judeţul Constanţa.
2. Concursul va fi organizat anual în unităţi de învăţământ din municipiul
Constanţa, care fac parte din acelaşi sector metodic, stabilite de comisia de organizare
a concursului
3. De coordonarea şi monitorizarea concursului se va ocupa o comisie din cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.
4. Din comisia de organizare vor face parte directorul unităţii de învăţământ şi cadre
didactice din alte unităţi de învăţământ.
5. Într-o unitate de învăţământ, la concurs participă elevii claselor V-VIII, din alte
unităţi de învăţământ decât cea organizatoare.
6. Participarea se va face pe baza tabelelor nominale cu elevi transmise de unităţile de
învăţământ cu cel puţin două săptămâni înainte de data concursului.
7. Fiecare unitate de învăţământ poate participa cu un echipaj format din 10% elevi,
iar eventualele modificari se vor efectua doar cu acordul inspectorului de specialitate.
8. Fiecare unitate de învăţământ organizatoare va avea:
- Comisie de organizare: preşedinte (directorul unităţii de învăţământ),
vicepreşedinte (membru al Consiliului Consultativ al disciplinei), secretar, membri;
- Comisie de asistenţă: (1-2 profesori pe sală)x nr. de săli
9. Lucrările se vor corecta la una din unităţile de învăţământ organizatoare, iar
comisiile profesorilor corectori (câte una pe fiecare an de studiu) vor fi desemnate de
inspectorul de specialitate.
10. Comisiile de organizare din celelalte unități de învățământ decât cea unde se
evaluează lucrările, vor deveni comisii de evaluare a lucrărilor pentru unul din anii de
studiu.
11. Durata probei scrise va fi de 2 ore pentru clasele V-VIII.
12. Comisia de elaborare a subiectelor se va întruni în ziua metodică din săptămâna
concursului.
13. Structura subiectelor va fi:
• 18 itemi cu alegere multiplă, care valoreazã câte 4 puncte (90 puncte).
• 10 puncte din oficiu
14. Comisia de contestaţii va fi alcatuită din responsabilul de clasă şi alţi profesori
evaluatori decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare.
15. Premiile şi menţiunile se vor acorda pentru 25% dintre elevi astfel:
premiul I – 1/6; premiul II – 1/3; premiul III – 1/2, pentru fiecare clasă.

Inspector școlar de matematică,
prof. Daniela Bălănescu

