REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS MUNICIPAL “FANTEZII DE PRIMĂVARĂ”
-EDIŢIA IŞcoala Gimnazială „Uruguay”, Sector 1, Bucureşti vă invită să participaţi la ediţia I a
Concursului municipal ,,FANTEZII DE PRIMĂVARĂ”, concurs inclus in Calendarul
activitatilor educative municipale 2016, A1-Domeniul Cultural Artistic, arte-vizuale, poziţia 16.
Preşcolarii/ elevii sunt provocaţi să imortalizeze aspecte specifice anotimpului primăvara, simboluri
si evenimente specifice acestui anotimp. Prin acest concurs, organizatorul doreşte să pună în valoare
experienţa, creativitatea de care dau dovadă cadrele didactice şi copiii din învăţământul preşcolar şi
primar. Concursul se derulează sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru
toţi participanţii.
Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice şi copiilor din grădiniţele şi clasele 0-IV din
municipiul Bucureşti şi cuprinde trei secţiuni:
1. Creaţii plastice: desen sau pictură realizate în format A4 prin diferite tehnici cu diferite
materiale
2. Creaţii practic-aplicative: colaje în format A4
3. Felicitări sau ornamente de primăvară
Perioada de desfăşurare:
25 ianuarie- 18 martie 2016- Inscrierea participantilor
23 martie – 25 martie 2016 – Amenajarea expoziţiei in unitatea de invatamant
28 martie-22 aprilie- Vizitare expoziţiei “Fantezii de primăvară”
18 aprilie-22 aprilie 2016– Jurizarea lucrarilor
22 aprilie-24 iunie 2016-Expedierea diplomelor
Condiţii de participare:
 Lucrările copiilor vor respecta tema dată. Se va aprecia originalitatea, creativitatea, estetica
lucrărilor (vor fi depunctate lucrările în care se observă intervenţia cadrului didactic).
 Cadrele didactice vor fotografia unele momente din realizarea lucrărilor, urmând ca acestea să
fie trimise prin e-mail către unitatea de învăţământ iniţiatoare în vederea realizării albumului foto
al proiectului.
 La fiecare secţiune a concursului,cadrele didactice coordonatoare pot participa cu maxim 3
lucrări
 Fiecare lucrare va fi insotită, pe verso, de o etichetă tehnoredactată în care va fi specificat:
- titlul lucrării, secţiunea
- numele şi prenumele elevului
- grupa/clasa
- unitatea şcolară
- coordonatorul
 Formularele de inscriere completate se vor trimite online pe adresa
fanteziideprimavarabucuresti@yahoo.com pana la data de 18.03.2016
 Plicul cu lucrările copiilor pot fi aduse personal la scoala sau vor fi trimise pană la data de
18.03.2016, data poştei pe adresa:
Şcoala Gimnazială “Uruguay”
Str. Virgiliu, nr. 42
Sector 1, Bucureşti
Cod poştal 010884
cu menţiunea ,,Pentru Concursul municipal “Fantezii de primăvară”
 Coordonatorii vor trimite în plicul/coletul cu lucrările elevilor fişa de înscriere şi un plic A4
autoadresat şi timbrat corespunzator (3 lei), necesar pentru expedierea diplomelor. Cadrele
didactice care nu trimit plic autoadresat si timbrat nu primesc diplomele.

 Organizatorul va înfiinţa o comisie de organizare şi evaluare a activităţii, înaintată spre avizare
inspectorului responsabil cu activitatea educativă înainte de desfǎşurarea concursului care va
urmǎri desfǎsurarea corectǎ a concursului şi aplicarea Regulamentului.
 Juriul va fi compus din specialişti ai instituţiilor partenere, iar componenţa acestuia va fi
aprobatǎ de Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti in perioada 11-15 aprilie 2016.
 Jurizarea va fi realizată pe baza criteriilor detaliate, iar punctajele vor fi înregistrate în
borderourile puse la dispoziţie comisiei de organizator. Baremele de evaluare sunt stabilite de
către comisia de jurizare, formatã din profesori de specialitate. Criterii de evaluare:
 Respectarea temei
 Originalitatea lucrării
 Respectarea indiciilor date la secțiunea lucrǎrii
 Calitatea exprimării artistice
 Conţinutul lucrării să fie elaborat prin efortul concurentului
 Se vor acorda adeverințe de participare pentru fiecare cadru didactic participant (coordonator al
precolarilor/şcolarilor), iar pentru elevi premiile I, II, III şi mențiune. pentru fiecare secțiune și
pe următoarele categorii de vârstă: preşcolari: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, clasa
pregătitoare, clasele I-II, clasele III-IV, în conformitate cu Regulamentului de Organizare a
Activităților Cuprinse în Calendarul Activităților Educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin
OMECTS nr. 3035/2012, în procent de maxim 25% din numǎrul total de participanţi şi diplome
de participare tuturor elevilor participanţi.
 Diplomele vor avea înscrise numele elevului şi al cadrului didactic coordonator.
 Lucrările participante la concurs nu se returnează.
 Nu se admit contestaţii.
 Nu se acordă premii în bani.
 NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!
PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ !
VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES !

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL MUNICIPAL
,,FANTEZII DE PRIMĂVARĂ”
EDIŢIA I
Unitatea de învăţământ:
Numele şi prenumele coordonatorului:
Specialitatea:
Număr de telefon:
Adresa de e-mail:
Adresa la care se vor expedia diplomele:

Tabel cu elevii participanţi:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele copilului

Grupa/Clasa

Titlul lucrării

Secţiunea

Coordonator,

Obs.

