COLEGIUL NAŢIONAL - IAŞI

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE LIMBĂ,
COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
„NICOLAE LABIŞ”

Art. 1

Concursul de Limbă, Comunicare şi Literatură Română ,,Nicolae Labiş“ se adresează elevilor de
clasa a IV-a, propunându-şi să descopere şi să stimuleze şcolarii cu aptitudini, înclinaţii, interes
pentru studiul limbii şi al literaturii române.

Art. 2 Concursul se desfăşoară la nivel judeţean şi constă într-o probă scrisă.
Art. 3 Comisia de concurs are următoarea componenţă:
-

Preşedinte – directorul liceului organizator.

-

Vicepreşedinţi:
• directorul adjunct al liceului organizator;
• şeful de catedră de la şcoala organizatoare.

-

Membrii: cadre didactice de limba şi literatura română.

-

Secretari: cadre didactice şi personalul didactic auxiliar.

Art. 4 La concurs pot participa elevi ai claselor a IV-a.
Art. 5 Înscrierea concurenţilor se face la Secretariatul Colegiului Naţional.
Art. 6 Concursul se desfăşoară conform programei publicate pe site-ul liceului organizator.
Art. 7 Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele numeşte o comisie alcătuită din cel puţin două persoane,
altele decât cele care au corectat. Concluziile comisiei de contestaţii, certificate de către preşedinte şi
vicepreşedinţi, sunt definitive.
Art. 8 Lucrările se păstrează un an în arhiva liceului organizator.
Art. 9 Toate materialele necesare desfăşurării concursului se asigură de către şcoala organizatoare.
Art. 10 Subiectele se multiplică pentru fiecare elev, în ziua concursului.
Art. 11 Timpul de lucru este de o oră şi treizeci de minute.
Art. 12 În alegerea subiectelor de concurs, se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
• să fie în conformitate cu programa de concurs;
• să permită valorificarea cunoştinţelor de limbă şi comunicare, a unor abilităţi de înţelegere şi
de interpretare, de creaţie ale elevilor;
• să respecte structura anunţată pe site-ul şcolii.

Art. 13 În ziua concursului, comisia de concurs se întruneşte înainte de ora de începere a probei scrise,
pentru redactarea subiectelor şi pentru stabilirea baremelor corespunzătoare. Comisia asigură
multiplicarea subiectelor în condiţiile de păstrare a secretului.
Art. 14 Profesorii supraveghetori instruiesc elevii privind regulile de participare la concurs.
Art. 15 Concurenţilor li se înmânează foile tipizate. Cadrele didactice supraveghetori verifică identitatea
participantului pe carnetul de elev şi pe tabelul nominal de înscriere la concurs. Caracterul secret se
certifică de către preşedinte, care aplică ştampila liceului organizator şi semnează tezele pe colţul
îndoit al foii tipizate.
Art. 16 Profesorii supraveghetori marchează pe tablă timpul acordat probei şi parcurgerea lui. Profesorii
supraveghetori primesc lucrările scrise de la elevi după ce aceştia au notat numărul de pagini scrise şi
semnează, în dreptul numelui, pe tabelul procesului-verbal de predare/primire.
Art. 17 Comisia de concurs primeşte pachetele cu lucrări, le numerotează şi le repartizează pentru corectare
echipelor formate din câte doi profesori de limba şi literatura română.
Art. 18 Profesorii corectori trebuie să completeze borderourile alcătuite pe baza baremelor de corectare şi de
notare stabilite de comisia de concurs.
Art. 19 Punctajul final al lucrării se obţine prin media aritmetică fără rotunjiri din punctajul acordat de către
cei doi profesori evaluatori.
Art. 20 În situaţia în care între evaluările celor doi corectori diferenţa este mai mare de zece puncte, aceştia
recorectează lucrarea şi stabilesc punctajul final. Dacă cei doi evaluatori nu cad de acord asupra
punctajului, preşedintele numeşte o nouă comisie. Punctajul stabilit de aceasta rămâne definitiv.
Art. 21 Rezultatele probei scrise sunt notate de la 10 la 120 de puncte, conform baremelor menţionate.
Art. 22 Nu pot fi propunători de subiecte, supraveghetori şi corectori profesorii care au rude sau copii în
concurs.
Art. 23 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Art. 24 Rezultatele sunt aduse la cunoştinţă candidaţilor pe site-ul şi la Secretariatul Colegiului Naţional.
Art. 25 Contestaţiile se depun la Secretariat, conform programului anunţat la avizierul liceului organizator.
Art. 26 Lucrările contestate sunt corectate de comisia numită de preşedintele concursului, formată din alte
cadre didactice decât cele care au corectat iniţial. Punctajul după contestaţii, fiind definitiv,
determină reorganizarea ierarhiei şi realizarea clasamentului final pentru premiere.
Art. 27 Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Art. 28 Pe lângă premiile I, II, III, se vor acorda şi menţiuni.
Art. 29 Toţi concurenţii vor primi diplome de participare.
Art. 30 Elevii cărora li se acordă premiile I, II şi III vor putea opta să se înscrie în clasa a V-a la Colegiul
Naţional din Iaşi, fără a susţine un altfel de concurs.

