INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU
Nr. ____ / __________

Avizat,
Inspector Şcolar General,
Prof. dr. Ştefan FIRU

Precizări privind oganizarea OLIMPIADEI DE FIZICĂ,
etapa judeteană în anul școlar 2016-2017
OLIMPIADA DE FIZICĂ - Etapa județeană va avea loc în ziua de sâmbătă, 25 februarie 2017,
la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu/ Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș, cu
subiecte unice, elaborate de către MEN, pentru clasele VI-XII.
 Olimpiada de fizică se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012 și a Regulamentului specific privind
organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică nr. 27990/03.02.2015.
 Precizări pentru acestă etapă:
 Limita materiei: conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei
de fizică, anexa 2 (cu excepția clasei a IX-a, unde se vor avea în vedere precizările pentru etapele
anterioare din anul școlar 2016-2017).
Notă: Subiectele la fiecare etapă pot conţine teme din clasele anterioare.


Mod de organizare:




Olimpiada de Fizică – etapa județeană se va desfășura în locațiile:
Zona Sibiu - Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu (str. Gheorghe Lazăr, nr. 1-3)
Zona Mediaș - Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș (str. A.Iancu nr.18),




Subiectele şi baremele de corectare, pentru clasele VI-XII vor fi asigurate de MEN.



Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți la ora 8:15.

Accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:30. Elevii au obligația să aibă actul de
identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2016-2017. Este interzis accesul elevilor, în sala de
concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc. De
asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea
calculatoarelor neprogramabile.




Concursul se va desfășura între orele 9,00 – 12,00.

Profesorii evaluatori vor fi prezenți la centrul de concurs începând cu ora 11:45. Evaluarea
lucrărilor va începe la ora 12:30.


Afişarea rezultatelor inițiale se va face în acelaşi timp la toate clasele, în interval de maximum 6
ore de la finalizarea evaluării la proba respectivă.


Se admite depunerea de contestaţii la etapa judeţeană. Contestaţia se face prin cerere scrisă
depusă la secretariatul şcolii în care s-a desfăşurat etapa judeţeană, în data de 27 februarie 2017, între
orele 10,00 – 12,00. Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul
acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt
depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. 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 și se va desfășura între orele 14,00-16,00. 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,
problema/lucrarea este evaluată de o subcomisie formată din profesori care nu au participat inițial la
evaluarea problemei sau a lucrării în cauză. În cazuri bine justificate, legate de durata prea mare de
desfăşurare a moderării, comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei judeţene poate decide
rezolvarea contestaţiilor fără desfăşurarea etapei de moderare, dar cu respectarea prevederilor art.49(5)
din Metodologia-cadru.


Premiile și mențiunile vor fi acordate în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. 55, 56.




Rezultatele finale, după contestații vor fi afișate miercuri, 01 martie 2017, ora 14,00.

Inspector şcolar,
Prof. Mariana Buzuriu

