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ÎN ATENŢIA DIRECTORILOR ŞI PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 Etapa pe şcoală a Olimpiadei de limba şi literatura română pentru gimnaziu nu se va mai derula în judeţul 
Covasna datorită perioadei prea scurte între cele două etape  (etapa şcolară şi zonală) şi a reduceri perioadei de 
învăţământ din luna decembrie. Drept urmare, se va organiza o singură etapă zonală, pentru ambele nivele de 
învăţământ, în data de sâmbătă, 12.XII.2009, la ora 10.00,  conform graficului din adresa nr. 6302 / 15.XI.2009, 
cu subiecte elaborate de Comisia Judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română. 

 Elevii participanţi la etapa zonală vor fi selectaţi la nivelul unităţii şcolare conform precizărilor  din  Anexa la 
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor de limba și literatura română pentru elevii din 
gimnaziu și liceu – anul școlar 2009 – 2010, aprobată cu nr. 44 155/01.10.2009. 

 La etapa zonală vor fi  promovaţi primii trei concurenţi/clasă/secţiune din fiecare unitate şcolară.  Lista  
elevilor calificaţi, în urma selecţiei la nivelul unităţii de învăţământ, va fi transmisă în format electronic, 
inspectorului de specialitate, prof. Alis Pop, alis@isj.educv.ro  , până la data de 3 XII. 2009, ora 10.00. 

 Subiectele pentru Olimpiada de limba şi literatura română, faza zonală se vor posta pe site-ul Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Covasna, sâmbătă, 12 decembrie 2009, orele 8.00. Parola pentru dezarhivare se va solicita 
telefonic, inspectorului de specialitate. (tel. 0745 167593) 

 Din momentul deparolării subiectelor, responsabilii comisiilor de concurs din şcolile organizatoare răspund 
direct de securitatea acestora şi de multiplicarea lor, conform necesarului. 

 Se vor califica la faza judeţeană  elevii care au întrunit punctajul corespunzător, conform Metodologiei de 
concurs. 

 Tabelele nominale cu rezultatele tuturor elevilor participanţi se vor transmite în format electronic la adresa 
de e-mail alis@isj.educv.ro  şi pe suport de hârtie la secretariatul ISJ Covasna, în atenţia inspectorului de 
specialitate, împreună cu toate lucrările elevilor participanţi , până pe data de 14 decembrie 2009, pentru a 
putea organiza din timp următoarea etapă. 

 Etapa judeţeană, va avea loc în data de 9 ianuarie 2010, ora 9.00, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sf. 
Gheorghe. 
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