ANEXA 2

REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Lansarea concursului
În perioada 2 mai 2012 – 14 mai 2012 se va realiza lansarea Concursului elevilor claselor a
IV-a şi a VIII-a intitulat „Gândirea creativă – gândire performantă” pe site-ul şcolii
http://www.cnstefancelmare.ro şi în presa locală, în ziarele Monitorul de Suceava şi Obiectiv
de Suceava, ca şi transmiterea invitaţiilor pe e-mail-urile inităţilor şcolare din municipiul
Suceava.
2. Înscrierea participanţilor
Înscrierile se vor face în perioada 14 mai – 24 mai 2012 pe site-ul şcolii la adresa
http://www.cnstefancelmare.ro sau la secretariatul colegiului, prin completarea sau
depunerea formularului de înscriere. Fişa de înscriere, completată, semnată şi scanată se va
trimite pe mail la adresa cn_stefan@yahoo.com sau pe adresa şcolii
http://www.cnstefancelmare.ro, la secţiunea Inscrieri a concursului. Data limită de înscriere
este 24 mai 2012.
3. Desfăşurarea concursului
Susţinerea concursului se va face în săli special amenajate din incinta Colegiului Naţional
„Ştefan cel Mare” Suceava. Concursul se desfăşoară în data de 26/27 mai 2012, în intervalul
orar 9.00 – 12.00. Durata redactării lucrării scrise este de 2 ore, câte 1 oră pentru fiecare
disciplină.
4. Jurizarea lucrărilor scrise
Jurizarea lucrărilor scrise se va face pe baza baremelor de evaluare şi corectare afişate pe
site-ul şcolii la secţiunea dedicată concursului. Membrii juriului se constituie din profesori ai
colegiului, specializaţi în evaluarea la disciplinele matematică şi limba şi literatura română.
Lucrările vor fi evaluate corespunzător în perioada 28 mai – 1 iunie 2012.
5. Premierea participanţilor
În data de 1 iunie 2012 va avea loc în aula „Simion Florea Marian” a colegiului festivitatea
de premiere a elevilor participanţi la concurs. Toti elevii participanţi vor primi diplome de
participare, iar cei care obţin performanţe deosebite vor primi şi premii constând în bani şi
materiale didactice. Cadrele didactice coordonatoare vor primi adeverinţă de participare.
6. Diseminarea concursului
În perioada 1 iunie – 3 iunie 2012 se va desfăşura Ziua Porţilor Deschise la Colegiul
Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, activitate de vizitare a incintei monument a liceului şi
de interrelaţionare cu elevii şi profesorii acestuia.

