Regulament de reducere a taxelor pentru elevii olimpici
-GimnaziuI. Reducerile pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale se acordă după cum urmează:
A. Pentru elevii noi (V-VIII):
Gupa I de olimpiade: matematică, informatică, fizică, chimie și biologie:
CATEGORIA
I
II
III
IV
V
VI

LOCUL OBȚINUT
1
2-3
4-10
11-20
21-30
Toti participanţii la naţionale

REDUCERI
100%
75%
50%
40%
20%
10%

Grupa II de olimpiade: astronomie, astrofizică, lingvistică, limba română, limbi străine, științe socioumane, științele pământului:
CATEGORIA
I
II
III
VI

LOCUL OBȚINUT
1
2-10
11-20
Toți participanții la naționale

REDUCERI
80%
60%
35%
10%

B. Pentru elevii deja înscrişi:
1. Dacă au obţinut aceleaşi rezultate sau cu o categorie mai jos din cele menţionate la punctul A, se
păstrează reducerea din anul anterior, pentru un an de studiu.
2. Dacă elevul a obţinut rezultate cu două sau mai multe categorii mai jos, atunci se aplică reducere o
categorie anterioară decât categoria obținută. Elevul trebuie să fie calificat la etapa naţională. Atenţie!
Această regulă se aplică doar pentru un an de studiu! După aplicarea acestei reguli, elevul va fi încadrat
la categoria de reduceri corespunzătoare rezultatelor sale.
*În cazul în care un elev se califica la etapa nationala la mai multe materii, se va aplica reducerea
corespunzatoare celui mai bun rezultat (o singura materie).

II. Reducerile pentru rezultatele obținute la Olimpiadele Internaționale se acordă după cum urmează:
1. Elevii calificați la Olimpiadele Internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării
Științifice vor obține 100% reducere la taxa de școlarizare.
2. Pentru concursul de Informatică Schumen (numai calificare din lotul național) dacă a obținut medalie
de Aur, Argint sau Bronz vor obține 100% reducere la taxa de școlarizare.
Excepții:
1. Concursuri de proiecte internaționale
2. Alte concursuri care nu au etapă națională.
3. Concursuri sportive.

III. Pentru elevii claselor a IV-a, reducerile aplicate conform locului obtinut la concursul “Stelutele

matematicii” sunt urmatoarele:
- locul I: 80%
- locul II: 70%
- locul III: 60%
- locul IV: 50%
- locul V: 40%

IV. Alte concursuri pentru care se aplica reduceri:
1. Nasa Contest – locul I, 100%; locul II, 75%; locul III, 60%.

Atentie!!! Toate reducerile se vor aplica pe un singur an de studiu (asa cum se semneaza si contractul).

