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ANUNȚ
În atenția elevilor participanți la Olimpiada de Fizică– etapa pe județ (25.02.2017) !
Eventualele contestații se depun luni 27.02.2017 în intervalul orar 9-13 la secretariatul școlii
organizatoare,Liceul “Traian Vuia” Craiova. Soluționarea acestora se vadesfășura luni ora 14.
Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise, pot depune contestații. Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei
lucrări scrise/propriului produs. Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare problemă de la proba teoretică sau pentru lucrarea scrisă ce consemnează
rezolvarea cerinţelor lucrării experimentale. Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul sau al profesorului însoţitor, în cazul
ONF. 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, problema/lucrarea este evaluată de o
subcomisie formată din profesori care nu au participat inițial la evaluarea problemei sau a lucrării în cauză. Modificarea punctajului în urma admiterii
contestaţiei se face astfel:



pentru o problemă de la proba teoretică:
dacă punctajul acordat iniţial este mai mic de 9,00 puncte: punctajul acordat în urma recorectării devine definitiv, dacă
diferă cu cel puţin un punct faţă de punctajul iniţial. În cazul în care diferența dintre punctajul inițial și cel acordat la
recorectare este mai mică decât 1 punct, punctajul inițial devine definitiv;



dacă punctajul acordat iniţial este cel puţin egal cu 9,00 dar mai mic decât 9,50 puncte: punctajul acordat în urma
recorectării devine definitiv, dacă diferă cu cel puţin 0,50 puncte faţă de punctajul iniţial. În caz contrar, punctajul inițial
devine definitiv;



dacă punctajul acordat iniţial este mai mare sau egal cu 9,50: atunci punctajul acordat în urma recorectării devine definitiv.
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