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PROCES VERBAL
al
Comisiei de organizare şi evaluare
pentru etapa judeţeană
a Olimpiadei de Științele Pământului
Comisia de organizare şi evaluare, pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de
Științele Pământului s-a întâlnit în data de 9. 01. 2018, la orele 12.00, la sediul I.Ş.J.
Vaslui.
La ordinea de zi s-a avut în vedere aspecte ce au vizat:
- Stabilirea procedurii organizare şi desfăşurare a olimpiadei de Științele
Pământului, etapa judeţeană, în conformitate cu prevederile Metodologiei
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin
OMEN nr. 4203 din 30. 07. 2018 cu modificările și completările ulterioare;
- Stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor Comisiei judeţene de organizare şi
evaluare a Olimpiadei de Științele Pământului, etapa judeţeană, 2019;
- Stabilirea componenţei comisiilor de evaluare şi contestaţii a lucrărilor scrise
de la olimpiada de Chimie, etapa judeţeană, 2018;
- Fixarea perioadei de contestaţii şi rezolvarea acestora în aceeaşi zi *(19 ian.
2019), la o oră după afişarea rezultatelor intermediare;
- Întocmirea procedurii de stabilire a criteriilor de clasificare şi promovare a
elevilor participanţi la etapa naţională a olimpiadei de Științele Pământului.
Drept care s-a încheiat prezentul Proces Verbal.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Str. Donici, Nr. 2
Tel. 0235311928, Fax. 0235311715
e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro,
website: http://isj.vs.edu.ro

PROCEDURĂ
de organizare şi desfăşurare a
Olimpiadei de Științele Pământului
Etapa judeţeană, 2019
Olimpiada de CHIMIE, etapa judeţeană, va avea loc în data de 19 ianuarie 2019, la Liceul
Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
- Conform Adresei MEN nr. 24477 din 11. 01. 2019 - Olimpiada de Științele Pământului se
va desfăşura în intervalul orar 10 – 13.
- Elevii vor intra în săli începând cu 9,30 până la ora 10.
- Durata probei scrise va fi de 3 ore.
- Proba teoretică conţine subiecte pentru cele 4 discipline de concurs Fizică, chimie, biologie
și geografie.
- Răspunsurile/ rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate separate,
semnate şi secretizate individual.
- Punctajul maxim obţinut este de 100 puncte, câte 25 de puncte pentru fiecare disciplină.
- Comisia de organizare şi desfăşurare va fi convocată pentru orele 7,00.
- Profesorii asistenţi vor fi, în sediul Liceului Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, la
ora 9,00.
- Profesorii de fizică, chimie, biologie și geografie care participă la evaluarea lucrărilor
scrise vor fi prezenţi, la orele 13,00, în cancelaria unităţii de învăţămât.
- În aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele competiţiei şcolare.
- În aceeaşi zi, se vor rezolva şi eventualele contestaţii, rezultatul final, după contestaţii, se
va afişa la avizierul şi pe site-ul liceului.
Se admit contestaţii care se vor face prin Cerere scrisă depusă la secretariatul comisiei
judeţene. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele numeşte o subcomisie, pentru fiecare
disciplină, alcătuită din 2 profesori evaluatori, alţii decât cei care au evaluat iniţial sau care sunt
profesori la clasă.
Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare disciplină și pentru fiecare subiect. Cererea
de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune contestaţii
decât pentru propria lucrare.
Moderarea precede rezolvarea efectivă a contestaţiei. În cadrul moderării, elevul care a
depus cererea de rezolvare a contestaţiei discută obiectul contestaţiei cu profesorii evaluatori.
Renunţarea la contestaţie, în urma moderării, este certificată de elev prin semnătură pe cererea de
contestaţie depusă. Dacă, în urma moderării, elevul nu renunţă la contestaţie, subiectul/ lucrarea
este evaluată de o subcomisie formată din profesori care nu au participat iniţial la evaluarea
problemei sau a lucrării în cauză. În urma rezolvării contestaţiei, punctajul iniţial al problemei/
lucrării poate fi mărit sau micşorat. Modificarea punctajului în urma admiterii contestaţiei se face
astfel:
Contestaţiile, la oricare dintre etapele olimpiadei, sunt admise în cazul în care diferenţa
dintre punctajul iniţial şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total
al probei teoretice/ scrise. Pentru lucrările la care punctajul iniţial este mai mare de 95 %, se va
admite orice diferenţă de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus.
Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestaţiilor reprezintă
punctajul acordat problemei/lucrării şi nu mai poate fi modificat ulterior.
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CRITERII DE PREMIERE
Etapa judeţeană
a
Olimpiadei de Științele Pământului
19 ianuarie 2019
- Calificarea elevilor la etapa imediat superioară a olimpiadei de chimie Științele Pământului
se face prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de calificare ierarhizarea în ordine
descrescătoare a punctajului total obţinut de elevi la etapa corespunzătoare a olimpiadei de
Științele Pământului.
- La etapa judeţeană a olimpiadei de Științele Pământului se vor acorda premii şi menţiuni
elevilor participanţi, în funcţie de punctajul ponderat, obţinut de fiecare elev.
Punctajul ponderat se calculează ca procent al punctajului obţinut, din punctajul de referinţă.
Punctajul de referinţă se calculează, ca media punctajelor obţinute de primii 3 elevi
participanţi, cu condiţia ca aceştia să aibă peste 50% din punctajul maxim acordat, conform
baremului.

Punctajul ponderat
Mai mare sau egal cu 90%
Mai mare sau egal cu 80% dar mai mic decât 90%
Mai mare sau egal cu 70% dar mai mic decât 80%
Mai mare sau egal cu 60% dar mai mic decât 70%

Premiul acordat
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

Preşedinte executiv al Comisiei de organizare şi evaluare a Olimpiadei de Științele Pământului
Inspector şcolar pentru disciplina chimie,
Prof. dr. Irina DUMITRAŞCU

