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ORDIN

Cu privire organizarea şi desfăşurarea concursului municipal
şcolar a cititorilor de proză „Живая классика-2016”
întru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul complex de activitate a DGETS pentru anul de
studii 2015-2016 şi întru desfăşurarea concursului municipal şcolar a cititorilor de proză „Живая
классика” din literatura rusă şi universală pentru elevii clasei a Vl-a (11-13 ani), emit următorul
ORDIN:
1. A desfăşura concursul şcolar a cititorilor de proză „Живая классика” în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar cu limba rusă de instruire, pentru elevii clasei a Vl-a (11-13 ani), pe etape:
1.1. etapa locală în fiecare instituţie şcolară pînă la 28.02.2016;
1.2.
etapamunicipală- 9 aprilie 2016 în incinta LT „Alecu Russo” (str. A.Russo, 10), ora 10.00.
2. A aproba componenţa consiliului de coordonare pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
municipal şi componenţa juriului (anexele nr.1,2).
3. Administraţiile instituţiilor de învăţămînt:
3.1. vor prezenta pînă la data de 02.03.2016 administraţiei LT „Alecu Russo” oferta de participare la
concursul municipal (cîte 3 învingători) conform modelului (anexa nr.3);
3.2. vor asigura prezenţa elevilor împreună cu conducătorul echipei de elevi la concurs;
3.3. vor asigura prezenţa membrilor juriului (anexele nr.1,2) în instituţia-gazdă unde se va desfăşura
concursul municipal.
Directorul
LT „Alecu Russo”, Munteanu Irina, va asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea
4.
concursului.
5. Membrii consiliului de coordonare vor monitoriza desfăşurarea concursului, asigurînd respectarea
cerinţelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului.
6 Preşedintele juriului:
6.1. va purta responsabilitatea pentru corectitudinea desfăşurării concursului municipal;
6.2. va întocmi listele nominale ale participanţilor la concurs;
6.3. va asigura informarea privind rezultatele concursului în aceeaşi zi;
6.4. va prezenta la 12.09.2016, la DGETS, biroul nr.5, procesele-verbale cu rezultatele concursului,
raportul despre desfăşurarea concursului, decizia juriului de aprecierea învingătorilor la concurs.
A numi responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin O.Leaşenco, specialist coordonator,
metodist, direcţia inspecţie şcolară la DGETS.
Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine S.Gîlcă, şef interimar direcţie inspecţie
şcolară la DGETS.
9. Monitorizarea reaJLj
Ibr prezentului ordin revine V.Negrei, şef adjunct al DGETS.
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rŞef Direcţie gene

S.Gîlcă, 022-20-16-17
O.Leaşenco, 022-23-52-71

Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb
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Componenţa Consiliului de coordonare
1.

Leaşenco Olga

2.

Munteanu Irina

Specialist coordonator, metodist la
DGETS
Director, LT „Alecu Russo”

3.

Iaşcenco Maia

Director adjunct, LT „Alecu Russo”

4.

Gluşcova Valentina

Profesoară, LT „Alecu Russo”

Preşedintele Consiliului de
coordonare
Membrul Consiliului de
coordonare
Membrul Consiliului de
coordonare
Membrul Consiliului de
coordonare
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Componenţa j uriului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.

Cernîh Tatiana
Tuz Svetlana
Bîrta Aleftina
Saico Olga
Filipova Svetlana
Lohova Tatiana
Covtun Elena

Profesoară, LT „N.V.Gogol”
Maestru în arte, Liceul Teatral Orăşenesc
Maestru în arte, Liceul Teatral Orăşenesc
Profesoară, LT „Alecu Russo”
IPLT „Alexandr Puşkin”
Profesoară, IPLT „Petru Movilă”
Director adjunct, LT „Nicolae Milescu Spătarul”

Preşedinte
vicepreşedinte
vicepreşedinte
membru
membru
membru
membru
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Oferta de participare la etapa municipală a concursului „Живая классика-2016”
La etapa locală la concursul „Живая классика” au participat
elevi.
Prin decizia juriului, la etapa municipală a concursului „Живая классика” sunt delegaţi trei
elevi:
Numele, prenumele
elevului

Nr.

.

Data, luna,
anul naşterii

Clasa /
instituţia de
învăţămînt

Locul /
(punctaj
acumulat)

1
2.
3.

Conducătorul echipei este desemnat(ă) (Numele, prenumele profesorului)_
numărul de contact tel. m obil___________________ ,
tel. domiciliu
_________ .

Numele,
prenumele
profesorului

