Nr. 2 604/06.03.2018

Aprobat,
Inspector școlar general,
Ion - Adrian BĂRBULETE

REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor de Limba și literatura română și
Matematică, clasa a IV-a

I. Prezentare generală
Art. 1
(1) Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Anexei 1 a OMECTS 3035/2012
privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, numită
în continuare metodologia - cadru.
(2) Olimpiadele de Limba și literatura română și Matematică, clasa a IV-a sunt organizate
de Inspectoratul Școlar Județean Olt, compartimentul Învățământ primar.
Art. 2
(1) Olimpiadele de Limba și literatura română și Matematică se desfășoară la clasa a IV-a, în
următoarele etape: etapa organizată la nivelul școlii, etapa organizată la nivelul fiecărei zone
metodice (Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești – Olt, Slatina), etapa județeană. Pot participa elevii de
la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învățământul de stat, particular sau
confesional.
(2) Elevii calificați pot participa la o etapă superioară astfel: de la etapa organizată la
nivelul școlii la etapa organizată la nivelul zonei metodice; de la etapa organizată la nivelul zonei
metodice la etapa județeană.
Art. 3
(1) Participarea la Olimpiadele de Limba și literatura română și Matematică, clasa a IV-a
este individuală.
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(2) Elevii pot participa la Olimpiadele de Limba și literatura română și Matematică, clasa a
IV-a, la nivelul corespunzător anului de studiu în care se află, de la etapa organizată la nivelul
şcolii, până la etapa județeană, inclusiv. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare
la clasele inferioare. În cazul în care un elev doreşte să participe la o clasă superioară celei în care
este înmatriculat, o poate face fără a mai participa şi la clasa sa. În acest sens, el trebuie să își
exprime opțiunea în scris și va păstra această opțiune pentru toate etapele olimpiadei din anul școlar
respectiv.
Art. 4
Graficul anual de desfăşurare a etapelor specifice ale Olimpiadelor de Limba și literatura
română și Matematică, clasa a IV-a, este propus de compartimentul Învățământ primar din cadrul
Inspectoratul Școlar Județean Olt şi este aprobat de Inspectorul școlar general.
Art. 5
(1) Evaluarea performanțelor la fiecare etapă a Olimpiadelor de Limba și literatura română
și Matematică, clasa a IV-a, este organizată printr-o probă scrisă.
(2) Durata probei scrise este de 2 ore, la oricare dintre etapele organizate şi desfăşurate la
nivelul judeţului Olt.
(3) La fiecare dintre etapele organizate - la nivelul unităților de învățământ, zonelor
metodice ș i judeţeană - proba scrisă propune rezolvarea a 4 subiecte.
(4) Evaluarea și notarea lucrărilor la etapele la nivelul zonei metodice și județeană se fac în
conformitate cu prezentul regulament, respectiv fiecărui subiect din concurs i se acordă un număr
de minimum 0 puncte şi maximum 20, respectiv 25 de puncte.
(5) Evaluarea lucrărilor se poate face pentru întreaga lucrare de către o echipă de câte 2
profesori sau în echipe de câte 2 profesori pentru fiecare subiect. Fiecare evaluator acordă pentru
fiecare subiect un punctaj, conform baremului de corectare. Punctajul final al unui subiect este
reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi corectori. Punctajul final al lucrării
se obţine din suma punctajelor finale ale celor patru subiecte, la care se adaugă punctajul din oficiu
de 10 puncte.
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II. Programele de concurs
Art. 6
(1) Se elaborează o programă/listă de conținuturi a Olimpiadelor de Limba și literatura
română și Matematică, clasa a IV-a, sub coordonarea inspectorului şcolar pentru învățământ
primar din Inspectoratul Școlar Județean Olt. Temele propuse vor cuprinde atât conţinuturile din
programa şcolară obligatorie pentru toţi elevii, cât şi conţinuturi suplimentare.
(2) În programa pentru olimpiadă sunt incluse, în mod implicit, conţinuturile
programelor școlare din clasele anterioare.
(3) În rezolvarea subiectelor propuse la diferitele etape ale Olimpiadelor de Limba și
literatura română și Matematică, clasa a IV-a, sunt admise toate metodele corecte de rezolvare,
orice rezolvare corectă a subiectelor, indiferent de metoda de rezolvare folosită, conduce la
acordarea punctajului maxim prevăzut în baremele de corectare.

III. Organizarea etapei la nivelul școlii și a etapei organizată la nivelul zonei metodice
Art. 7
(1) Etapa organizată la nivelul școlii a Olimpiadelor de Limba și literatura română și
Matematică, clasa a IV-a, se desfășoară într-o perioadă fixată de inspectoratele școlare, la
propunerea inspectorului școlar pentru învățământ primar.
(2) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării etapei organizate la nivelul școlii şi a
selecţiei elevilor care vor participa la etapa următoare aparţine comisiei de organizare și evaluare
constituită la nivelul școlii în acest sens.
(3) Comisia de organizare și desfășurare a etapei organizate la nivelul școlii este constituită
prin decizie a directorului unității de învățământ la propunerea Comisiei metodice Învățământ
primar, astfel:
-președinte – directorul unității de învățământ
-1 – 2 secretari – profesori pentru învățământ primar, având competențe de operare pe
calculator
-3 – 5 membri - învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar din unitatea de
învățământ

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300
www.edu.ro

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
http://isjolt.ot.edu.ro

(4) Elaborarea subiectelor şi a baremelor la etapa organizată la nivelul școlii se realizează în
cadrul comisiei metodice învățământ primar, cu respectarea prevederilor de compatibilitate
menţionate în art.5.
(5) La etapa organizată la nivelul școlii, structura probei scrise, aprecierea rezultatelor
probei, sistemul de notare, modul de evaluare (în echipe de 2 profesori pe lucrare sau pe subiect) și
procedura de soluționare a contestațiilor respectă prevederile art. 5 din prezentul regulament.
(6) Cu o jumătate de oră înaintea finalizării probei scrise, comisia de organizare şi evaluare
a etapei va afişa subiectele şi baremele.
(7) La etapa organizată la nivelul zonei metodice pot participa toți elevii care au obținut la
faza anterioară minimum 80 puncte din 100 posibile.
(8) Comisia de organizare și desfășurare din unitatea de învățământ va transmite lista cu
elevii calificați către comisia de organizare și desfășurare a fazei pe zonă metodică.
Art. 8
(1) Etapa organizată la nivelul zonei metodice a Olimpiadelor de Limba și literatura română
și Matematică, clasa a IV-a, se desfășoară într-o perioadă fixată de inspectoratul școlar, la
propunerea inspectorului școlar pentru învățământ primar.
(2) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării etapei aparţine comisiei de organizare și
evaluare pentru etapa organizată la nivelul zonei metodice.
(3) Comisia de organizare și desfășurare a etapei organizate la nivelul zonelor metodice este
constituită prin decizie a Inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt din
metodiști/membri ai Consiliului consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Olt pentru
compartimentul învățământ primar, la propunerea Consiliului consultativ al Inspectoratului Şcolar
Județean Olt pentru compartimentul învățământ primar, astfel:
-președinte – inspectorul școlar pentru învățământ primar
-5 vicepreședinti – metodiști pentru învățământ primar/membri ai Consiliului consultativ
pentru învățământ primar cu rezultate deosebite în activitatea profesională, câte unul pentru fiecare
zonă metodică, Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești - Olt
-5 secretari – informatician sau profesor pentru învățământ primar din unitatea de
învățământ în care se desfășoară etapa, având competențe de operare pe calculator, câte unul pentru
fiecare zonă metodică, Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești - Olt
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-20 - 25 membri – metodiști pentru învățământ primar/membri ai Consiliului consultativ
pentru învățământ primar, numărul acestora fiind proporțional cu numărul elevilor participanți,
reprezentând fiecare zonă metodică, Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești - Olt
-evaluatori – învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar, reprezentând
fiecare zonă metodică, Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești - Olt
(4) Pentru etapa organizată la nivelul zonei metodice, graficul de desfăşurare, subiectele de
concurs şi criteriile de selecţie, organizarea subcomisiei pentru etapa rezolvării contestațiilor şi
numărul elevilor calificaţi sunt stabilite de comisia de organizare și evaluare pentru etapa organizată
la nivelul zonei metodice, la propunerea inspectorului școlar pentru învățământ primar, cu
respectarea prevederilor Art. 20 (2) din metodologia - cadru.
(5) Punctajul minim pentru calificarea în etapa superioară este de minimum 80 puncte din
100 posibile.
(6) Subiectele la etapa organizată la nivelul zonei metodice sunt unice, iar elaborarea
subiectelor şi a baremelor se realizează de comisia de organizare și evaluare pentru etapa
judeţeană, sub coordonarea inspectorului școlar pentru învățământ primar, cu avizul inspectorilor
școlari pentru Limba română/Matematică și cu respectarea prevederilor de compatibilitate
menţionate în Art. 29 din metodologia – cadru.
(7) La etapa organizată la nivelul zonei metodice, structura probei scrise, aprecierea
rezultatelor probei, sistemul de notare, modul de evaluare (în echipe de 2 profesori pentru o
lucrare sau pentru un subiect) și procedura de soluționare a contestațiilor sunt stabilite de comisia
de organizare şi evaluare pentru etapa județeană, în conformitate cu prezentul regulament.
(8) Subiectele vor fi transmise, în format electronic, în dimineaţa zilei de concurs.
(9) Cu o jumătate de oră înainte de finalizarea finalizarea probei scrise, comisia de
organizare şi evaluare a etapei va afişa subiectele şi baremele.
(10) Toate lucrările elevilor participanți la etapa organizată la nivelul zonelor metodice vor
fi corectate într-un centru unic organizat la nivel județean. În același centru se organizează și
comisia de contestații.
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IV. Organizarea etapei județene
Art. 9
(1) Etapa judeţeană a Olimpiadelor la Limba română și Matematică, clasa a IV-a, se
desfășoară cu respectarea graficului anual, într-o perioadă fixată de inspectoratul școlar, la
propunerea inspectorului școlar pentru învățământ primar.
(2) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării etapei județene şi a selecţiei elevilor care vor
participa la etapa superioară aparţine comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană.
(3) Comisia de organizare și desfășurare a etapei județene este constituită prin decizie a
Inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt din metodiști/membri ai
Consiliului consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Olt pentru compartimentul învățământ
primar, la propunerea Consiliului consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Olt pentru
compartimentul învățământ primar, astfel:
-președinte – inspectorul școlar general sau inspectorul școlar general adjunct
-președinte executiv – inspectorul școlar pentru învățământ primar
-1 – 2 vicepreședinți – metodiști pentru învățământ primar/membri al Consiliului
consultativ pentru învățământ primar cu rezultate deosebite în activitatea profesională
-1 – 2 secretari - informaticieni sau profesori pentru învățământ primar din unitatea de
învățământ în care se desfășoară etapa, având competențe de operare pe calculator
-membri/evaluatori - metodiști pentru învățământ primar/membri ai Consiliului consultativ
pentru învățământ primar, învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar, numărul
acestora fiind proporțional cu numărul elevilor participanți
(2) Subiectele pentru etapa judeţeană a Olimpiadelor la Limba română și Matematică,
clasa a IV-a sunt întocmite de un grup de lucru, sub coordonarea inspectorului școlar pentru
învățământ primar, cu avizul inspectorilor școlari pentru Limba română/Matematică.
(3) Subiectele vor fi transmise, în format electronic, în dimineaţa zilei de concurs.

V. Evaluarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor
Art. 10
(1) Cu o jumătate de oră înainte de finalizarea probei scrise, comisia de organizare şi
evaluare a etapei va afişa subiectele şi baremele.
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(2) La toate etapele Olimpiadelor de Limba și literatura română și Matematică, clasa a IVa, activităţile de evaluare a lucrărilor se desfășoară în ziua în care s-a susținut proba scrisă şi se
încheie cu afişarea rezultatelor elevilor, după ordonare alfabetică, afişarea făcându-se nu mai târziu
de 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
(3) Simultan cu afișarea rezultatelor iniţiale, comisia afişează şi precizări legate de etapa
contestaţiilor, cu respectarea prevederilor din metodologia - cadru. Precizările vor conţine şi referiri
la criteriile şi modalităţile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate iniţial.
Art. 11
(1) Eventualele contestații au în vedere reevaluarea lucrării și punctajul obținut numai de
candidatul în cauză și pot fi depuse doar de părinții/tutorii legali ai acestuia.
(2) Comisia de contestații este numită prin decizie a inspectorului școlar general și este
alcătuită din:
-președinte - directorul unității de învățământ unde s-a desfășurat etapa;
-2 membri - metodiști, membri ai Consiliului consultativ pe disciplină, cadre didactice din
învățământul primar
(3) Contestația este admisă doar dacă diferenţa între punctajul acordat iniţial şi cel obţinut
după contestaţie este de cel puţin 1 punct.
(4) Decizia Comisiei de contestații asumată de preşedinte este definitivă şi nu poate fi
modificată ulterior.
(5) După rezolvarea contestațiilor se afișează rezultatele finale.

VIII. Dispoziții finale
Art. 12
(1) Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor de Limba și
literatura română și Matematică, clasa a IV-a, în judeţul Olt este aprobat de inspectorul şcolar
general şi postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Județean Olt.
(2) Regulamentul specific poate fi revizuit anual, la propunerile justificate ale inspectorului
școlar general, ale inspectorilor de specialitate sau ale metodiștilor și membrilor Consiliului
Consultativ, compartimentul Învăţământ primar din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Olt, în
funcţie de modificările apărute în dinamica fiecărei competiţii.
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(3) Este obligatorie respectarea programului competiției, a regulamentului de ordine
interioară stabilit în şcolile în care se desfăşoară concursul, precum și a regulilor de comportament
civilizat.
(4) Profesorii implicați în organizarea și desfășurarea competiției care manifestă o atitudine
necorespunzătoare în relația cu elevii/colegii sau care, prin diferite acțiuni, favorizează vicierea
corectitudinii evaluării vor fi excluși pe termen nelimitat de la participarea la olimpiadele școlare.
(5) Materialele consumabile, incluse în logistica pentru etapele la nivelul zonei metodice și
județeană a competiției școlare și necesare pentru probele scrise, documentele de evaluare și
evidență se asigură de către inspectoratul școlar al județului, din fondurile alocate de Inspectoratul
Şcolar Județean Olt pentru această activitate.
(6) Rezultatele parţiale şi cele finale (după contestaţii) pentru toate etapele Olimpiadelor de
Limba și literatura română și Matematică, clasa a IV-a, vor fi postate pe site-ul Inspectoratului
Şcolar Județean Olt, imediat după finalizarea evaluării.
(7) Toţi elevii premiați la etapa județeană vor primi diplome realizate de Inspectoratul
Şcolar Județean Olt.
(8) Profesorii care însoţesc grupurile de elevi vor primi o adeverinţă de participare, eliberată
de unitatea de învățământ în care se organizează etapa.
(9) Profesorii evaluatori vor primi o adeverință eliberată de Inspectoratul Școlar udețean Olt.
Inspector școlar general adjunct,
Florica GRECU

Avizat,
Consilier juridic,
Paul ANCA

Inspector școlar pentru învățământ primar,
Mirela Maria PARASCHIV
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