Regulamentul Concursului de Limbă, Literatură și Comunicare ”Ionel Teodoreanu”
ART.1 Concursul Limbă, Literatură și Comunicare ”Ionel Teodoreanu”se adresează elevilor
de clasa a IV-a, urmărind descoperirea şi stimularea elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interes
pentru studiul limbii şi literaturii române.
ART.2 Concursul se desfăşoară la nivel judeţean şi constă într-o probă scrisă, cu durata de 60 de
minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectele și 45 de minute pentru redactarea
rezolvărilor).
ART.3 Comisia de concurs:
- Preşedinte de concurs – directorul liceului;
- Vicepreședinți:
• un cadru didactic responsabil de catedră de la colegiul organizator;
• un profesor de limba şi literatură română de la colegiul organizator.
- Membrii comisiei sunt cadre didactice de specialitate.
- Secretari: secretarul șef /informaticianul de la colegiul organizator.
Componenţa comisiei se stabileşte în Consiliul de Administraţie, în fiecare an.
ART.4. La concurs participă elevi din clasa a IV-a..
ART.5. Participarea la concurs se face în baza unei cereri predate la secretariatul școlii în
perioada de înscriere.
ART.6 Înscrierile se fac într-un interval de timp stabilit prin decizie a CA şi anunţat la avizier şi
pe site.
ART.7 Pentru evaluarea lucrărilor şi stabilirea clasamentului vor fi cooptaţi profesori de
specialitate, iar aprobarea lor va fi făcută de Consiliul de Administraţie al şcolii.
ART.8 Pentru rezolvarea contestaţiilor, CA desemnează o comisie alcătuită din profesori de
specialitate, alții decât cei care au corectat lucrările contestate. Concluziile comisiei de
contestaţii, certificate de către preşedinte, sunt definitive.
ART.9 Concursul se desfăşoară pe baza Programei pentru disciplina limba și literatura română
– clasa a IV-a, aprobată prin OMEN 5003/02.12.2014.
ART.10 Lucrările se păstrează un an de zile în arhiva colegiului organizator.
ART.11 Toate materialele necesare desfăşurării concursului se asigură de către colegiul
organizator.
ART.12 Subiectele se multiplică pentru fiecare elev, în ziua concursului.
ART.13 Timpul de lucru este de 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectele și 45
de minute pentru redactarea rezolvărilor).
ART.14 În alegerea subiectelor de concurs se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
• să fie în conformitate cu programa;
• să permită atât valorificarea cunoştinţelor, cât și a spiritului de inovaţie şi a creativității
elevilor;
ART.15 În ziua concursului, comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte, înainte de ora de
începere a probei de concurs, pentru redactarea subiectelor şi pentru stabilirea baremelor
corespunzătoare. Comisia asigură multiplicarea subiectelor în condiţii de securitate.
ART. 16 Profesorii asistenți instruiesc participanţii cu privire la regulile de participare la concurs.
ART.17 Elevilor li se înmânează foile speciale de concurs. Profesorii asistenți verifică identitatea
participanților pe baza carnetului de elev şi a listei de participare la concurs. Caracterul secret se
certifică de către preşedinte, care semnează tezele ștampilate.

ART.18 Profesorii asistenți marchează pe tablă timpul acordat probei. Profesorii asistenți primesc
lucrările scrise de la elevi și barează spaţiile libere. Se înscrie într-un borderou numărul de pagini
al lucrării şi semnătura participantului la concurs.
ART.19 Comisia de concurs primeşte pachetele cu lucrări, le numerotează şi le repartizează spre
corectare echipelor formate din câte doi profesori.
ART.20 Evaluarea se va face în ziua concursului.
ART.21 Profesorii evaluatori trebuie să completeze borderourile de notare alcătuite pe baza
baremelor de punctaj stabilite de comisia de concurs.
ART.22 Punctajul final al fiecărui subiect se obţine prin suma punctajelor defalcate.
ART.23 Punctajul final al lucrării se constituie din media aritmetică a punctajelor acordate de cei
doi evaluatori.
ART.24 Lucrările elevilor sunt apreciate prin puncte de la 10 la 120, conform baremelor
întocmite.
ART.25 Nu pot fi propunători de subiecte, asistenți şi evaluatori profesorii care au rude sau copii
în concurs.
ART.26 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute după contestaţii.
ART.27 Rezultatele concursurilor sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor după finalizarea evaluării.
ART.28 Contestaţiile se depun si se rezolvă la o dată stabilită de CA.
ART.29 Lucrările ale căror punctaje sunt contestate sunt reevaluate de comisia numită de
preşedintele de concurs, formată din alte cadre didactice decât cele care au corectat iniţial.
Punctajul final este cel acordat de comisia de contestații.
ART.30 Premierea elevilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.
ART.31 În afara premiilor I, II şi III și a premiilor speciale acordate potrivit deciziei comisiei de
concurs, se vor acorda menţiuni.
ART.32 Elevii care vor obţine premii vor putea opta să se înscrie în clasa a V-a la Colegiul
Național ”Costache Negruzzi”, Iași, în limita locurilor disponibile.
ART. 33 Înscrierea se va face într-o perioadă stabilită de CA, iar în cazul în care candidații nu se
înscriu în această perioadă, își pierd dreptul de înscriere la Colegiul Național ”Costache
Negruzzi”.

