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Navratil Gabriela

1. Introducere
În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată de cadrele didactice, în vederea selectării
elevilor pentru participare la etapa judeţeană a olimpiadei de biologie (de la etapa pe şcoală la etapa judeţeană).
2. Scopul procedurii
a) Cunoaşterea etapelor pe care cadrele didactice trebuie să le urmeze în vederea selectării elevilor pentru
participare la etapa judeţeană a olimpiadei de biologie.
b) Realizarea circuitului informaţional/ comunicare ierarhică eficientă.
3. Definiţii, abrevieri
3.1 Definiţii
Olimpiada de biologie – concurs naţional cu tematică de biologie, la care pot participa, opţional şi
individual, elevii claselor a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a.
Profesor evaluator – cadru didactic care evaluează lucrările elevilor, în fiecare unitate şcolară în parte
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor
de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi
difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor
componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate.
3.2. Abrevieri
OJB– Olimpiada Judeţeană de Biologie
MEN –Ministerul Educaţiei Naționale
CC - Consiliul consultativ al profesorilor de biologie
ISG/A – Inspector şcolar general/ adjunct
ISDRU / Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane
4. Documente de referinţă
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi Statutul personalului didactic





Precizările privind desfăşurarea olimpiadei de biologie 69330 / 25.11.2013
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare – OMEC 3035 / 10.01.2012
Criterii de desfăşurare a olimpiadei de biologie – etapa pe şcoală – stabilite de către Consiliul
consultativ al profesorilor de biologie;
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5. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
Activităţi / Etape
Inscrierea / selecţia
elevilor pentru
participarea la olimpiadaetapa pe şcoală

Răspunde

Mod de desfăşurare / Termene

Riscuri
semnificative
Şef de comisie Cadrele didactice informează elevii despre Neîndeplinirea
metodică
olimpiada de biologie şi condiţiile de condiţiilor de
Cadre
participare – sem I
înscriere
didactice
- alcătuiesc listele cu elevii participanţi la
etapa pe şcoală – pentru nivel gimnazial clasa a VII-a şi nivel liceal – clasele a IX-a –
a XII-a
- şeful comisiei metodice verifică
corectitudinea înscrierii elevilor la olimpiadă
- stabilesc data exactă şi ora desfăşurării
etapei pe şcoală, conform precizărilor
primite
Perioadă: decembrie 2014 –
15 februarie 2015

Alcătuirea comisiei de
organizare şi desfăşurare
a olimpiadei – etapa pe
şcoală

Director,
Şef de comisie
metodică
Cadru didactic

Cadrele didactice de specialitate şi şeful
comisiei metodice stabilesc membrii
comisiei de organizare şi desfăşurare a
olimpiadei - etapa pe şcoală
- stabilirea profesorilor asistenți şi evaluatori
pentru fiecare nivel la care participă elevii
- asigurarea logisticii necesare pentru
desfăşurarea olimpiadei

Neîndeplinirea
condiţiilor de
evaluare prin
suprapunerea
șabloanelor
- neasigurarea
logisticii
necesare

Elaborarea subiectelor şi
a baremelor de corectare
şi
notare
conform
programei olimpiadei de
biologie, aflată în vigoare
Evaluarea
lucrărilor
conform
precizărilor
MEN
privind
desfăşurarea OJB

Membrii
comisiei

Membrii comisiei elaborează subiectele şi
baremele de corectare pentru fiecare nivel în
parte, respectând programa olimpiadei de
biologie

- nerespectarea
programei
olimpiadei de
biologie

Membrii
comisiei

Cadrele didactice de specialitate și profesorii
asistenți evaluează lucrările în prezența
elevilor (autorului și a unui martor),
respectând baremul de corectare şi notare şi
precizările MEN privind desfăşurarea OJB
- predarea lucrărilor evaluate şi a
borderourilor de evaluare către şeful de
comisie metodică

- neevaluarea
corectă
a
lucrărilor
conform
baremului de
evaluare
şi
notare
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- şeful comisiei metodice alcătuieşte lista
finală a elevilor participanţi la OJB,
respectând precizările din Anexa 3
- pentru fiecare nivel în parte vor fi alese
în ordinea descrescătoare a punctajului,
lucrările cu punctaj mai mare sau cel mult
egal cu 85 puncte, dar nu mai mult de 3
lucrări X nr. clase/nivel din fiecare unitate
de învățământ
- verificarea listei finale de către toţi
membrii comisiei
- depunerea obligatorie a lucrărilor corectate,
a borderourilor de evaluare şi notare, într-o
Anexă a Portofoliului comisiei metodice din
şcoală, unde vor rămâne pe tot parcursul
anului şcolar
- seful comisiei metodice trimite lista finală
cu elevii calificaţi din fiecare unitate şcolară,
pentru fiecare nivel, către şeful de cerc/zonă,
conform Anexei X 4
- lista e trimisă în format electronic şi scris,
având semnătura şefului de comisie
metodică şi a conducătorului unităţii şcolare,
precum şi ştampila unităţii
Termen: 25 februarie 2015
- trimiterea listei finale cu toţi elevii dintr-o
zonă, pe nivel, calificaţi la etapa judeţeană,
în format electronic şi scris, de către şeful de
cerc/zonă către inspectorul şcolar de
specialitate
Termen: 28 februarie 2014

- nerespectarea
criteriilor
de
selecţie
- omiterea din
listă a unor
elevi calificaţi
în
urma
evaluării
lucrărilor

- nerespectarea
termenului de
trimitere

- nerespectarea
termenului de
trimitere

Precizare:
6. Înregistrări anexe
Cod
formular

Denumire formular

Nr.
pagini

Durata
păstrării

F01.P01.03 - Programa olimpiadei de biologie 69330 / 25.11.2013

1 an

F02.P01.05 - Criterii privind desfăşurarea olimpiadei de biologie – etapa pe
scoală – stabilite de către CC al profesorilor de biologie
F03.P01.05 - Precizările MECTS privind desfăşurarea olimpiadei de
biologie – 69330 / 25.11.2013
F04.P01.05 - Tabel nominal cu elevii calificaţi la etapa judeţeană

1 an
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7. Schema flux a documentelor
Responsabilităţi
Cadre didactice

Intrări

Activităţi

Liste cu elevii
înscrişi

Verificarea existenţei
listelor

Liste cu elevii pentru
verificat

Alcătuirea listelor cu
membrii comisiei şi
atribuţiile acstora

Decizie membrii
comisie

Variante de subiecte şi
bareme

Elaborarea unui număr
de minim 3 variante de
subiecte şi bareme

Subiecte şi bareme de
evaluare

Lucrări elevi
Subiecte
Barem de evaluare
Borderou de notare

Evaluarea lucrărilor
conform precizărilor şi a
baremului de evaluare

Lucrări elevi
Borderou de evaluare şi
notare

Liste cu elevii
în ordinea descrescătoare
a notelor obţinute

Transmiterea listelor
către şefii de cerc/zonă

Liste cu elevii calificaţi
la etapa judeţeană –
transmisă

Liste cu elevii calificaţi
la etapa judeţeană
din fiecare unitate
şcolară

Transmiterea listelor
către inspectorul şcolar
de specialitate

Liste cu elevii din fiecare
zonă, calificaţi la etapa
judeţeană –transmisă

Înregistrarea
profesoridosarului
evaluatori
Şef comisie metodică Liste
şi
supraveghetori
Cadre didactice

Membrii comisie

Profesori evaluatori

Sef comisie metodică

Sef de cerc/zonă
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8. Cuprins
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
operaţionale

Coperta
1
2
3
4
5
6
7
8
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ANEXA 4
TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA JUDEŢEANĂ A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
- 07 MARTIE 2015 -

Nr.
crt.

Nume (inițiala
tatălui) prenumele
elevului

Unitatea şcolară de provenienţă
(+ structura daca este cazul)

Clasa

Nota
obţinută la
etapa pe
școala

Nr ACTIVITĂŢI
crt
Inscrierea / selecţia elevilor pentru participarea la olimpiada1
etapa pe şcoală

Profesor
coordonator

TERMEN
Decembrie 201415 februarie 2015

2

Alcătuirea comisiei de organizare şi desfăşurare a olimpiadei – etapa pe şcoală

3

Elaborarea subiectelor şi a baremelor de corectare şi notare conform programei
(Anexa 1)

4

Evaluarea lucrărilor conform precizărilor MEN privind desfăşurarea OJB

5

Stabilirea listei finale cu elevii calificaţi la OJB din fiecare unitate şcolară

6

Trimiterea listei cu elevii calificaţi şefului de cerc/zonă

7

Trimiterea listei cu elevii calificaţi de către şeful de cerc/zonă către inspectorul de 28 februarie 2015
specialitate
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SELECTAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPA JUDEŢEANĂ A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
-

ETAPE ŞI CRITERII DE SELECŢIE -

TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA JUDEŢEANĂ A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
- 07 MARTIE 2015-

Nr.
Crt.

Nume (inițiala
tatălui) prenumele
elevului

Unitatea şcolară de provenienţă
(+ structura daca este cazul)

Clasa

Nota
Obţinută la
etapa pe
școala

Profesor
îndrumător

CRITERII DE SELECŢIE
La etapa judeţeană se califică în ordine descrescătoare a punctajului, elevii care au
obţinut minim 85 puncte la etapa pe şcoală, dar nu mai mult de 3 elevi X numărul de clase / nivel
/ unitate şcolară (PJ + unitățile scolare structură). (cls. a VII-a, cls. a IX-a, cls a X-a, cls. a XI-a
și a XII-a)
NU ESTE ACCEPTATĂ participarea la etapa judeţeană a olimpiadei de biologie a
elevilor care nu au participat la etapa pe şcoală şi ale căror lucrări evaluate nu se regăsesc în
Anexa portofoliului comisiei metodice.
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