CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ DOR de EMINESCU
EDIŢIA 2019/2020
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI PARTICIPARE
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 Prof. Georgiana GOGOESCU


















Participanţi: CLASA PREGĂTITOARE, CLASELE I, a II-a, a III-a, a IV-a
Data: 05 iunie 2020
Înscrieri: gogoescu_georgiana@yahoo.com
Durata: 50 minute
Modalitatea: on-line
Cadrul didactic coordonator al clasei va evalua lucrările participanţilor conform Baremului de
notare (după expirarea timpului de lucru – 50 min. ), pus la dispoziţie de către organizator şi îşi
va asuma rezultatele, pe care le va centraliza într-un Proces-verbal. Procesul-verbal va fi
transmis organizatorului-coordonator, la adresa gogoescu_georgiana@yahoo.com, în cadrul
aceleeaşi zile, 05 iunie 2020, până la orele 19.00.
Nu se admit contestaţii!
Subiectele sunt elaborate în conformitate cu Programele şcolare în vigoare - clasele Clasa
pregătitoare-a IV-a, Ordinul Nr. 3418/19.03.2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru
învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, respectiv Ordinul Nr. 5003
/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a
IV-a.
Premiile se vor acorda astfel: P1 – 100p, P2 – 95p, P3 – 90 p, Menţiune – 85p.
Se vor acorda diplome de participare, diplome P1, P2, P3, Menţiune, semnate de către
organizatorii: Editura Cartea Românească Educaţional şi Înv. Gogoescu Georgiana. Diplomele
vor fi puse la dispoziţia cadrului didactic coordonator de către organizator, prin intermediul
email-ului. Acestea vor fi completate cu datele elevului de către cadrul didactic coordonator.
Organizatorul Editura Cartea Românească Educaţional va pune la dispoziţia premianţilor un
număr limitat de premii - carte şcolară şi beletristică, într-un procent de 15% din numărul de
participanţi per fiecare nivel – CP, cls.1, cls.2, cls.3, cls.4. La nivelul fiecărei clase participante
NU pot fi acordate mai mult de patru premii (carte) corespunzătoare premiilor P1 – 100p, P2 –
95p, P3 – 90 p, Menţiune – 85p, excepţie punctajele egale, dar nu mai mult de şapte per
fiecare clasă.
Luni, 08 iunie 2020, organizatorul va anunţa numele elevilor care vor fi premiaţi cu carte
şcolară/beletristică, în urma centralizării.

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

www.ecredu.ro

