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INFORMAŢII GENERALE
Art.1 Concursul Interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas” se adresează
elevilor din clasele V-VIII care îşi propun obţinerea unor rezultate
bune la etapele superioare ale olimpiadei de ISTORIE.
Art.2 Înscrierea este deschisă elevilor de la clasa a V-a la clasa a VIII-a,
cu condiţia respectării condiţiilor de participare.
Art.3 Concursul Interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas” se desfăşoară pe
baza unei probe având durata de 120 de minute.
Art. 4 Concursul Interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas” se desfăşoară
fără contribuţii financiare din partea elevilor sau părinţilor,
nici taxă de participare
Art. 5. Site-ul oficial al Concursului este www.scoalatakeionescu.ro

EVALUAREA LUCRĂRILOR
Art.6 Subiectele se redactează pe mapa tipizata, corectarea şi evaluarea unei lucrării fiind
realizată de 2 profesori diferiţi.
Art.7 Comisia de corectare şi evaluare este formată din profesori selectaţi de inspectorul de
specialitate şi preşedintele de concurs avându-se în vedere şi includerea profesorilor din judeţele
participante.

CONTESTAȚII
Art.8 Elevii care doresc să conteste evaluarea unei lucrări vor depune o cerere la Secretariatul
şcolii, respectând intervalul orar afişat şi alocat acestei activităţi. Elevii, profesorii lor
pregătitori/însoţitori sau părinţii nu pot să asiste la reevaluarea lucrării contestate.
Art.9 Dacă numărul contestaţiilor este prea mare şi poate duce la nerespectarea programului,
atunci rezolvarea lor se va face în a doua zi lucrătoare, după concurs, urmând ca elevul (eleva) să
beneficieze de toate drepturile, dacă este acceptată contestaţia cu un punctaj mai mare decât punctajul
iniţial.
Art.10 Reevaluarea fiecărei lucrări se face de către comisia de contestaţii formată din alte cadre
didactice decât cele din Comisia de corectare și evaluare, cu experienţă în ceea ce priveşte evaluarea
la concursurile şi olimpiadele şcolare (nivel judeţean şi naţional) şi coordonată de un cadru didactic
universitar, punctajul acordat de aceasta fiind cel final.
Art.11 Dacă se constată o diferență de 5 puncte între punctajul iniţial și punctajul acordat de
Comisia pentru contestații, în plus sau în minus, punctajul inițial se modifică, după caz, prin creștere sau
descreștere, prin punctajul acordat la contestatii, care rămâne definitiv.
Art.12 Se acordă din oficiu 10 puncte.
Punctajul maxim este 100 de puncte.

DISTINCŢII ŞI PREMII
Art.13 La fiecare clasă se va acorda Cupa „La Şcoala cu Ceas” elevului cu cel mai mare
punctaj.
Art.14 Dacă în urma corectării lucrărilor, doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, pentru
acordarea cupei se vor lua în considerare, în ordine, următoarele criterii:
1) punctaj mai mare la Subiectul I;
2) punctaj mai mare la Subiectul al II-lea;
3) rezultate anterioare obtinute de elev la acest concurs;
4) hotărârea comisiei.
Art.15 La fiecare clasă 25 % din numărul participanţilor vor primi medalii, în raportul
aur : argint : bronz = 1:2:3
Art.16 Elevilor cărora li s-a acordat medalie de aur, argint, bronz vor primi diplome ce atestă
premiul I, premiul II, respectiv premiul III.
Art.17 La fiecare clasă, 25 % din numărul participanţilor vor primi menţiuni.

DISPOZIŢII FINALE
Art.18 Comisia de concurs poate acorda şi alte premii/menţiuni speciale.
Art.19 Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi
vorbitul în timpul examenului sunt interzise. Elevii care nu
respectă aceste prevederi vor fi eliminaţi din concurs.
Preşedinte ,
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