În atenţia elevilor participanţi la Olimpiada Interdisciplinară Științele
Pământului - etapa judeţeană din data de 29.02.2020
ANUNŢ


CRITERIILE DE SELECŢIE PENTRU ETAPA NAŢIONALĂ
INTERDISCIPLINARE ,,ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”

A

OLIMPIADEI

În conformitate cu prevederile metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor
școlare, anexă la OM. Nr. 3.035/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare metodologia – cadru, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu
două locuri fiecărui Inspectorat Școlar Județean (ISJ) și respectiv, fiecărui sector al
Inspectoratului Școlar al Municipiului București precum și 23 de locuri suplimentare, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea
etapei județene / a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile din
oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile
suplimentare elevii care au obținut la etapa județeană / a sectoarelor municipiului București cel
puțin 50 % si punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.




În cazul punctajelor egale, pentru repartizarea locurilor se va ţine cont de punctajele obţinute
la subiectele cu grad mai mare de dificultate, prin mediere între evaluatorii celor patru
discipline;
Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană poate decide componenţa lotului
care participă la etapa naţională, astfel încât judeţul să aibă şansa de a obţine cele mai bune
rezultate la etapa naţională şi la barajele de selecţie a loturilor de pregătire pentru competiţia
internaíonală;

Elevii calificați la ONISP - 2020, pe locurile din oficiu, se vor prezenta la sediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Suceava, la inspectorul şcolar de fizică, însoţiţi de un părinte/tutore legal, pentru a
da o declaraţie de opţiune pentru participarea la ONISP – 2020, care se va desfășura în perioada 13
– 16.04.2020, la Breaza, județul Prahova. Declaraţia de opțiune privind participarea sau
neparticiparea se va da în prima zi ce urmează datei de afişare a rezultatelor finale ale etapei
judeţene. În situaţia în care există elevi calificați pe locurile din oficiu, care sunt în imposibilitatea
de a face parte din lotul judeţean pentru ONISP - 2020, repartizarea locului rămas, se face în ordine
strict descrescătoare a punctajului total, cu respectarea criteriilor anterioare, în cazul egalității de
punctaje.
Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pe
locurile suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește
numărul de locuri suplimentare atribuite conform prevederilor art. 15, alin (6) din Metodologiacadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. nr. 3035/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
Președinte executiv,
Inspector Școlar
Prof.dr. Petru CRĂCIUN

