ANEXA 2
Regulament de organizare
Concursul judeţean de cultură generală
CHEIA SUCCESULUI
Ediţia a XIII-a, 23 mai 2020
1. SECŢIUNI
• Concursul judeţean de cultură generală Cheia succesului este organizat de Liceul
Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
• Concursul se va desfăşura pe patru secţiuni, corespunzătoare claselor III-VI.
2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
• Concursul se adresează elevilor din ciclul primar – clasele a III-a şi a IV-a, şi
elevilor din ciclul gimnazial – clasele V-VI din judeţul Iaşi.
• Înscrierea elevilor participanţi se poate face în perioada 4-20 mai 2020 astfel:
- Elevii clasei a IV-a vor fi înscriși direct la secretariatul liceului prin completarea
unei cereri-tip de înscriere individuală;
- Elevii claselor a III-a, a V-a și a VI-a se vor înscrie la secretariatul liceului sau la
adresa de e-mail: concursul_cheia_succesului@yahoo.com

3. CRITERII DE EVALUARE
• Subiectele şi baremele vor fi întocmite de către o comisie alcătuită din profesori de
specialitate din cadrul liceului.
• Conţinutul itemilor va fi în concordanţă cu programele şcolare în vigoare la
disciplinele specifice concursului: geografie, istorie, limba română, matematică şi
ştiinţe, parcurse până la data desfășurării concursului.
• Pentru clasa a III-a și clasa a IV-a, concursul se va susține sâmbătă, 23 mai 2020 și
lucrarea scrisă va conţine:
▪ un subiect de limba şi literatura română (timp de lucru 45 minute) barem 45 puncte;
▪ un subiect de matematică (timp de lucru 45 de minute) - barem 45
puncte.
▪ Din oficiu se acordă 10 puncte.
Între rezolvarea celor două subiecte se acordă o pauză de 10 minute.
• Pentru clasa a V-a și clasa a VI-a, concursul se va susține sâmbătă, 23 mai 2020, și
lucrarea scrisă va conţine:
• un subiect interdisciplinar de limba şi literatura română, istorie şi
geografie (timp de lucru 60 de minute) - barem 45 puncte;

• un subiect de matematică şi ştiinţe: biologie şi fizică, în funcţie de
disciplinele studiate în clasa respectivă (timp de lucru 60 de minute) barem 45 puncte.
• Din oficiu se acordă 10 puncte.
Între rezolvarea celor două subiecte se acordă o pauză de 10 minute.
• Toate materialele necesare desfășurării concursului se asigură de către liceu.
4. COMISIA DE CONCURS:
Președinte de concurs – directorul liceului.
Membrii comisiei de concurs sunt cadre didactice (învățători și profesori de
specialitate) din liceu.
Secretar de concurs: profesor de informatică.
5. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE CONCURS:
Membrii comisiei de concurs sunt desemnați de către președintele de concurs.
Subiectele se realizează de către profesorii desemnați prin decizie. Acestea vor
fi elaborate cu 24 de ore înainte de probă în concordanță cu programa de concurs.. În
dimineața de concurs, la ora 730, o altă comisie desemnată prin decizie verifică fiecare
subiect al disciplinelor de concurs. După verificare, la ora 8, se extrage o variantă și se
multiplică în condițiile de păstrare a secretului.
Profesorii supraveghetori instruiesc participanții privind regulile concursului.
Elevilor li se înmânează foile speciale de concurs care asigură caracterul secret
al identității participantului. Cadrele didactice asistente verifică identitatea elevului pe
baza carnetului de elev și a listei de participare la concurs.
Caracterul secret se certifică de către președinte care semnează și ștampilează
tezele pe colțul îndoit al lucrării.
Profesorii supraveghetori primesc lucrările scrise de la elevi, barează spațiile
libere și completează un borderou cu numărul de pagini al lucrării, sub semnătura
participantului la concurs.
Comisia de organizare a concursului primește pachetele de lucrări de la fiecare
echipă de asistenți conform sălii de desfășurare a concursului, numerotează lucrările și
le repartizează profesorilor evaluatori.
Evaluare se face în ziua concursului. Fiecare lucrare este evaluată pe disciplină
de către doi profesori de specialitate. Punctajul pentru fiecare disciplină este media
aritmetică a punctajelor celor doi evaluatori.
Profesorii evaluatori trebuie să completeze borderourile de corectare alcătuite
pe baza baremelor de punctaj stabilite de comisia de concurs.
În situația în care între cei doi evaluatori diferența este mai mare decât 0,5
puncte, președintele de concurs desemnează o altă comisie de evaluare care va stabili
punctajul final.
Punctajul final obținut de fiecare concurent este suma punctajelor acordate pe
fiecare subiect la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu.

Nu pot fi propunători de subiecte, supraveghetori sau corectori profesorii care
au rude sau elevi în concurs.
Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctelor obținute, numai
după contestații.
Rezultatele concursului sunt aduse la cunoștința candidaților în ziua de
concurs, la avizier și pe site-ul școlii.
Contestațiile se depun luni, 25.05.2020, la secretariatul liceului, prin
completarea unei cereri de reevaluare a lucrării.
Comisia de contestații, formată din alte cadre didactice decât cele care au
corectat inițial, reevaluează lucrările și stabilește punctajul final pe baza căruia se
realizează clasamentul pentru premiere.
Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Președintele de concurs stabilește acordarea premiilor I, II și III, precum și a
mențiunilor, până la 25% din numărul de participanți.

6. PROGRAM
• deschiderea oficială a concursului este în ziua de 23.05.2020, la ora 8, în cancelaria
liceului;
• accesul elevilor în săli se va face până la ora 845;
• desfăşurarea propriu-zisă a probelor va avea loc astfel:
Sâmbătă, 23.05.2020:
- pentru clasele a III-a şi a IV-a - între orele 9-945 – subiectul I; pauza 945955; între 955-1040 - subiectul al II-lea;
- pentru clasele V-VI - între orele 9-10 – subiectul I; pauza 10-1010; între
1010-1110 - subiectul al II-lea;
• afişarea baremelor de corectare se va face de către comisie, imediat după finalizarea
probei propriu-zise.
• rezultatele obţinute de elevi vor fi afişate şi înscrise pe site-ul şcolii, imediat după
corectarea lucrărilor, în ziua de concurs.
• Contestațiile se pot depune luni, 25.05.2020, la secretariatul liceului, între orele 8-16,
prin completarea unei cereri de reevaluare a lucrării.
• Rezultatele contestațiilor și rezultatele finale se vor afișa cel târziu miercuri,
27.05.2020.
7. ÎNSCRIEREA IN CLASA a V-a
Elevii clasei a IV-a care au optat pentru înscrierea în clasa a V-a la „Liceul Teoretic
Al. I. Cuza” Iași, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs și în limita
locurilor disponibile, se pot înscrie la secretariatul liceului prin completarea unei cereri și
depunerea dosarului personal.

