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Locurile de susţinere a probei scrise sunt:
o
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iaşi – clasele IX-XII
o
Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași – clasele V-VIII
Listele cu repartizarea elevilor pe săli vor fi afişate pe site-urile și la avizierele celor două unităţi
şcolare vineri, 26 februarie 2016, după ora 16.00. Atragem atenția că elevii care nu figurează în
listele transmise inspectorilor de specialitate la termenul indicat nu vor putea participa la acest concurs,
iar responsabilitatea acestei situații nedorite revine exclusiv școlilor de proveniență.
Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă este 9.00, cu precizarea că accesul în săli este permis
până la ora 9.30. Candidații se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat
pentru anul şcolar în curs/carte de identitate.
Proba scrisă va fi de 3 ore pentru toate clasele, atât de gimnaziu, cât și de liceu, și va începe la ora
10.00, în ambele unități școlare. Subiectele și baremele de corectare și de notare vor fi afișate la
avizierele și pe site-urile școlilor organizatoare.
În ambele şcoli vor fi pregătite săli în care, după terminarea probei scrise, elevii de la unităţi şcolare
din judeţ îşi vor putea aştepta profesorii, pentru a face deplasarea către localităţile de domiciliu.
La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi intrarea candidaţilor se face prin strada Nicolae
Bălcescu, iar sălile unde se desfăşoară olimpiada se află în Corpul A la parter şi etajul 1.
Rezultatele inițiale vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul Colegiului Național „Costache
Negruzzi” Iaşi după finalizarea evaluării, în cursul zilei de duminică, 28 februarie 2016, ora
10.00. Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul Colegiului Național „C.
Negruzzi”, luni, 29 februarie 2016, în intervalul orar 12.00-15.30.
Rezultatele finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul Colegiului Național „C. Negruzzi” Iaşi, luni,
29 februarie 2016, după ora 19.00.

Pentru rezultate clic aici: http://www.colegiulnegruzzi.ro/?p=7183

