INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
În atenția Doamnei/Domnului Director
Responsabilului catedrei de limbi moderne
Responsabilului catedrei de limba engleză
Profesorilor de limba engleză
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ – Liceu și clasele VII-VIII
2016 – 2017
Vă informăm că în anul școlar 2016 – 2017 etapele locală și județeană ale olimpiadei de
LIMBA ENGLEZĂ – Liceu și clasele VII-VIII se vor desfășura după următorul calendar:
 Etapa pe școală: în perioada 05.12.2016 – 31.01.2017 (în unitățile școlare din județ);
 Etapa locală: 18 februarie 2017, ora 9,00, pe centre metodice, în unitățile școlare
menționate în tabelul de mai jos:
Nr.
Centrul
crt.
metodic
1
Târgoviște,
Băleni, Nucet,
Voinești

Unitatea școlară
organizatoare a etapei locale
Liceul Teoretic I.H. Rădulescu
Târgoviște

2

Pucioasa,
Fieni

Colegiul Național Nicolae
Titulescu Pucioasa

Oancea Veronica
nicolaetitulescu2005@yahoo.com

3

Găești, Vișina

Colegiul Național Vladimir
Streinu Găești

Șchiopu Carmen
colegiul_national_v_streinu@yahoo.com

4

Titu, Răcari,
Tărtășești
Moreni

Liceul Teoretic I.C. Vissarion Titu Pîrvu Daniel
ic_vissarion@yahoo.com
Colegiul Național I.L. Caragiale
Cismaru Daniela
Moreni
licaram2000@yahoo.com

Târgoviște I și
II - gimnaziu

Școala Gimnazială Ioan Al.
Brătescu-Voinești Târgoviște

5

6.

Responsabili etapa locală
Marcu Popescu Mădălina
Vissarion Andrada
liceu_ihr@yahoo.com

Ungureanu Marilena
scoala2_targoviste@yahoo.com

În urma desfășurării etapei pe școală, listele cu elevii calificați la etapa locală vor fi
trimise unității școlare organizatoare din zona dumneavoastră, în format letric semnat și
parafat de directorul unității de învățământ și în format electronic, precum și inspectorului de
limbi moderne (în format electronic la adresa miha_anton@yahoo.com), până cel târziu 1a
data de 03.02.2017, după următoarea structură:
Nr.
crt.

Numele și
prenumele elevului

Clasa/Secțiunea
A/B

Școala de
proveniență

Punctajul
obținut la
etapa pe
școală

Profesor
îndrumător



✓ Etapa judeţeană: 18 martie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi 25 martie 2017, ora 10.00
(probele de listening şi de speaking ) – Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște.
Responsabilii centrelor locale vor transmite rezultatele etapei locale unității școlare
organizatoare a etapei județene în format letric semnat și parafat de directorul unității de
învățământ și în format electronic (cantacuzin@yahoo.com), precum și inspectorului de limbi
moderne (în format electronic la adresa miha_anton@yahoo.com), până cel târziu la data de
25.02.2017 (rezultatele vor fi consemnate întrun tabel care va avea aceeaşi structură ca în
cazul rezultatelor de la etapa pe şcoală).
✓ Etapa naţională: 24 - 28 aprilie 2017 (conform precizărilor ulterioare MENCȘ)

IMPORTANT: Conform art. 31 din Metodologia-cadru nr. 3035/10.01.2012, elevii
participanți care domiciliază în altă localitate decât cea în care se organizează olimpiada
vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, în funcție de numărul elevilor,
conform reglementărilor în vigoare, atât la etapa locală, cât și la cea județeană !!!
Anexez acestei adrese Regulamentul de organizare a olimpiadei de limba engleză – liceu și
clasele VII-VIII.

Inspector școlar pentru Limbi moderne,
Prof. Mihaela Anton

