Sâmbătă, 25.03.2017, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi organizează

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ GENERALĂ
„CHEIA SUCCESULUI”ediţia a X- a.
Concursul, realizat în parteneriat cu I.S.J. Iași, 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.
Pentru clasele a III-a şi a IV-a lucrarea scrisă va conţine un subiect de limba şi literatura română
şi un subiect de matematică. Între rezolvarea celor două subiecte se acordă o pauză de 10 minute.
Pentru clasele V-VI lucrarea scrisă va conţine un subiect interdisciplinar de limba şi literatura
română, istorie şi geografie şi un subiect de matematică şi ştiinţe: biologie şi fizică, în funcţie de
disciplinele studiate în clasa respectivă. Între rezolvarea celor două subiecte se acordă o pauză de 10
minute.

Înscrierea elevilor participanţi se poate face în perioada 1-22 martie 2017, 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, după modelul:
Unitatea şcolară:__________________________________________

Nr.

Numele şi prenumele elevului

Data:___________________

Clasa

Învăţător/profesori coordonatori

Semnătura________

PROGRAMUL CONCURSULUI
 deschiderea oficială a concursului este în ziua de 25.03.2017, 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:
- 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, 27.03.2017, 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 joi, 30.03.2017.
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