Nr. _____________/ ________________
ȘTIINȚE SOCIO‐UMANE
Către:
‐

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Mun. București,

În atenţia:
‐ Directorilor unităţilor de învăţământ,
‐ Responsabililor comisiilor metodice/ șefilor de catedră știinţe socio‐umane,
‐ Cadrelor didactice care predau știinţe socio‐umane.

PRECIZĂRI PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO‐UMANE,
Etapa pe școală,
Anul școlar 2017‐2018

Ținând seama de prevederile Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a compe țiilor
școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012, de Regulamentul de organizare și
desfășurare a olimpiadei de ș ințe socio‐umane și de Calendarul concursurilor școlare pentru
știinţele socio‐umane, pentru anul școlar 2017‐2018, prin prezenta, facem următoarele precizări,
privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de ș ințe socio‐umane, în anul școlar 2017‐2018 –
etapa pe școală:
1. Prezenta NOTĂ se adresează tuturor cadrelor didactice care predau ș ințe socio‐umane la
clasele din ciclul primar, gimnazial și liceal (Educație civică ‐ primar; Cultură civică ‐ gimnaziu;
Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie și Filosofie ‐ liceu).
[*se va consulta site‐ul: www.socio‐umane.ro, secțiunea concursuri școlare ‐ Regulamentul de
organizare și desfășurare a olimpiadei de ș ințe socio‐umane]
2. La nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizie internă a directorului, se va constitui
comisia pentru organizarea olimpiadei de ș ințe socio‐umane – etapa pe școală.
3. La nivelul unităților de învățământ, pentru fiecare disciplină la care se organizează olimpiada,
se va asigura caracterul unitar privind delimitarea conținuturilor necesare pregătirii elevilor,
elaborarea subiectelor și baremelor de corectare, evaluarea și notarea lucrărilor.
4. Pentru fiecare disciplină, lucrările vor fi evaluate și notate de către două cadre didactice de
specialitate.
5. Pentru etapa locală/pe sector, se vor califica toţi elevii/toate echipajele care au obţinut la
etapa pe școala a olimpiadei cel puţin nota 8 (opt).
TERMEN:
Trasmiterea listelor cuprinzând elevii calificaţi/echipajele calificate și cadrele didactice pentru
supraveghere, pentru etapa locală/pe sector: 15 ianuarie 2018.
După data precizată mai sus, nu se mai primesc liste.

‐
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OBSERVAŢII:
Toate unităţile de învăţământ care au elevi calificaţi/echipaje calificate, pentru etapa pe sector,
respectând termenul mai sus precizat, vor transmite:
a) către profesorii metodiști, pe sectoare, în format editabil:
‐ tabel Excel editabil (landscape, Arial 11, scirs cu semne diacritice) cu elevii calificaţi/echipajele
calificate, după modelul atașat;
Nume, iniţială
Unitatea de
Clasa/
tată, prenume
Disciplina
învăţământ
Clasele
elev/ elevi echipaj
* așa cum apare scris în colţul negru securizat al lucrării
Nr.
Crt.

‐

Notă etapa
pe școală

Profesorul
coordonator/
Îndrumător*

lista cadrelor didactice propuse pentru supraveghere ‐ etapa locală/pe sector: fiecare unitate
de învăţământ va propune cel puţin un cadru didactic de altă specialitate; în cazul în care,
la nivelul unităţii de învăţământ, există mai mult de 5 elevi calificaţi/ 5 echipaje calificate, lista
va cuprinde cel puţin 3 propuneri.

Pentru sectorul 1: ancaeru@yahoo.com (Prof. Anca Bucheru)
Pentru sectorul 2: marietaiordan60@yahoo.com (Prof. Marieta Iordan)
Pentru sectorul 3: goruneanugratiela@yahoo.com (Prof. Graţiela Goruneanu)
Pentru sectorul 4: anda.barbu@yahoo.com (Prof. Anda Barbu)
Pentru sectorul 5: manatu_tamara@yahoo.com (Prof. Mănatu Tamara)
Pentru sectorul 6: neagu71@yahoo.fr (Prof. Neagu Mihai)
b) către ISMB – la registratură sau camera nr. 22, în plic sigilat, în atenţia inspectorului de
specialitate, cu Adresă de înaintare – Termen 15 ianuarie 2018:
‐ copie cnf. cu originalul a deciziei de constituire a comisiei la nivel de unitate;
‐

listele cu elevii calificaţi/echipajele calificate (asumate prin semnătura directorului și ștampila
unităţii, semnăturile șefului de catedră și ale profesorilor de specialitate);

‐

lista cadrelor didactice propuse pentru supraveghere – etapa locală/pe sector: fiecare unitate
de învăţământ va propune cel puţin un cadru didactic de altă specialitate; în cazul în care, la
nivelul unităţii de învăţământ, există mai mult de 5 elevi calificaţi/ 5 echipaje calificate, lista va
cuprinde cel puţin 3 propuneri (asumată prin semnătura directorului și ștampila unităţii).

FOARTE IMPORTANT !!!
Vor putea participa la etapa locală/pe sector a olimpiadei de știinţe socio‐umane numai elevii
care se regăsesc pe listele transmise de către unităţile de învăţământ. Echipajele vor putea
participa la etapa locală/pe sector a olimpiadei numai în formula în care s‐au calificat pentru
această etapă a olimpiadei, conform listelor transmise.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Ionel Florian LIXANDRU
Inspector școlar de specialitate,
Adrian‐Gabriel HORVAT
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