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Nr. 24 707/15.01.2019
APROB,
Secretar de stat,
KOVÁCS Irina Elisabeta

REGULAMENT SPECIFIC
Privind organizarea şi desfăşurarea
OLIMPIADEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ POLONĂ MATERNĂ
în anul şcolar 2018-2019

Capitolul I
Cadrul general
Art.1. (1) Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a
Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă şi este elaborat în conformitate cu
prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
aprobată prin OMEN nr.4203/30.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, introduse
prin OMEN 3015/2019, numită în continuare Metodologie - cadru şi care constituie cadrul
juridic general valabil pentru organizarea olimpiadei.
(2) Olimpiada de Limbă şi literatură polonă maternă este un concurs de excelenţă care se
adresează elevilor cu interes deosebit pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba
maternă polonă, a competenţelor sociale şi civice, a inteligenţei lingvistice şi a creativităţii,
promovând, totodată, valorile culturale şi etnice fundamentale, competivitatea și comunicarea
interpersonală și este organizat și finanțat de către Ministerul Educației Naționale prin
inspectoratele școlare județene.
(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă se
realizează, de regulă, colaborări, asocieri sau parteneriate cu societăți științifice/asociații
profesionale și/sau instituții de învățământ superior, instituții științifice, instituții culturale,
organizații ale minorităților naționale din România și din străinătate, cu persoane fizice sau
juridice, autorități locale, ambasade, organizații non-guvernamentale, naționale sau
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internaționale, iar colaborările, asocierile sau parteneriatele pot include, în condițiile legii şi
activităţi de sponsorizare.
(4) Având în vedere situaţiile complexe existente, referitoare la modul de studiere a limbii
polone de către concurenţi, aceştia vor fi împărţiţi pe clase şi, în cadrul fiecărei clase, pe
categorii/ani de studiu, în funcție de modul de studiere a limbii polone de către elevi.
Art.2. (1) Olimpiada de Limbă şi literatură polonă maternă este deschisă tuturor elevilor,
respectând principiul egalității de șanse și non discriminării, de la toate formele de învăţământ
de stat, particular şi confesional, cu condiţia ca elevii să participe la toate etapele organizate și
să îndeplinească condițiile de calificare pentru etapele ulterioare la clasa/grupa/anul de studiu
la care sunt înscrişi în anul de desfăşurare a olimpiadei:
-

Ciclul gimnazial - clasele a VII-a şi a VIII-a;

-

Ciclul liceal - clasele a IX- a XII-a.

Art.3. (1) Etapele de desfăşurare a Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă sunt,
după caz, pe şcoală, locală, judeţeană și naţională pentru ciclul gimnazial (clasele a VII-a şi a
VIII-a) și pe şcoală, locală, judeţeană, naţională și internațională pentru ciclul liceal (clasele a
IX- a XII-a).

Capitolul II
Organizarea olimpiadei. Selecţia elevilor şi norma de reprezentare
Art.4. (1) Olimpiada de Limbă şi literatură polonă maternă este organizată de Direcția
Minorități din cadrul M.E.N., prin I.Ș.J./unităţile şcolare subordonate, în parteneriat cu
Uniunea Polonezilor din România, cu Ambasada Poloniei în România, cu Dom Polski, cu
ORPEG (Centrul de Dezvoltare a Educației Poloneze în Străinătate), cu Institutul de Cercetări
Literare al Academiei polone de Științe din Polonia, cu instituţii de învăţământ superior din
ţară și din străinătate, edituri, organizaţii neguvernamentale, instituţii de cultură etc.
(2) Pentru etapele anterioare etapei naționale a olimpiadei, Comisiile de organizare și evaluare
se constituie în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru.
(3) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadei revine, în funcţie de etapă, unităţilor
de învăţământ preuniversitar, I.Ș.J., D.M., C.N.E.E.; conform prevederilor Metodologieicadru.
(4) Etapa națională a olimpiadelor se desfăsoară, de regulă, în instituţii de învăţământ
preuniversitar sau în instituţii de învăţământ superior din România. Selecția instituției
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organizatoare se face pe baza scrisorilor de intenție transmise de către acestea la M.E.N., după
caz.
(5) Comisia centrală a olimpiadei naționale, constituită înaintea începerii etapei județene a
olimpiadei, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f), incluzând rezultatele selecției membrilor de
către Comisia de selecție este aprobată de către secretarul de stat pentru învățământ în limbile
minorităților naționale.
(6) La etapa națională, Comisia centrală a competiției naționale are, de regulă, următoarea
componenţă:
- 1 preşedinte de onoare: personalitate marcantă a ştiinţelor filologice din ţară sau din
străinătate;
- 1 preşedinte: cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un
cercetător din instituții culturale;
- 1 preşedinte executiv: consilier M.E.N.;
- 1 vicepreşedinte: cadru didactic universitar/ inspector şcolar din alt județ;
- 1 secretar: informatician, inspector școlar sau profesor din învățământul preuniversitar având
competențe de operare pe calculator;
- 1 secretar științific: un inspector școlar din judeţul gazdă/ municipiul București sau un cadru
didactic de specialitate din învățământul preuniversitar desemnat de M.E.N., cu atribuții
referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor de olimpiadă;
- membri în comisia de evaluare a probei scrise: inspectori școlari, cadre didactice de
specialitate, traducători, evaluatori specialiști în domeniu, a căror competență profesională și
ținută morală sunt recunoscute.
(7) Președintele, vicepreședinții și membrii Comisiei centrale a olimpiadei naționale sunt
selectați de către Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare dintre
propunerile primite din partea inspectoratelor școlare/universităților, pe baza criteriilor
specificate la art 18 alin (6) din OMEN 3015/08.01.2019.
Art.5. (1) La etapa naţională, va participa, din fiecare judeţ în care se studiază limba maternă
polonă, indiferent de forma de studiu, câte un elev/ clasă/ grupă/ an de studiu, pentru fiecare
categorie, primul în ierarhia clasei/ grupei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim
prevăzut de regulament. La etapa națională a olimpiadei se atribuie locuri suplimentare,
conform prevederilor art.15, alin 5 din Metodologia – cadru.
(2) Calificarea elevilor la etapa naţională a olimpiadei este condiţionată de obţinerea unui
punctaj minim de 85 de puncte.
(3) În cazul în care la un anumit nivel de studiu nu se realizează punctajul minim, locul va fi
redistribuit unui alt nivel de studiu conform celui mai mare punctaj realizat, astfel încât județul
să aibă șansa de a obține cele mai bune rezultate la etapa națională și la barajele de selecție a
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loturilor de pregătire pentru competițiile externe în domeniu, conform prevederilor art.15 (8)
din Metodologia – cadru.
(4) La toate etapele Olimpiadei de limbă şi literatură polonă maternă se va ţine seama de faptul
că limba (competenţele lingvistice) reprezintă un instrument pentru manifestarea creativităţii
şi inteligenţei lingvistice, nu un scop în sine.
Art. 6. (1) Fiecare comisie judeţeană va transmite consilierului de la D.M. din cadrul M.E.N.
baza de date privind elevii calificaţi, în formatul solicitat, în termen de cel mult 10 zile
calendaristice de la data încheierii etapei, precum şi judeţului gazdă pentru etapa naţională,
conform prevederilor Metodologiei – cadru.
(2) Programul desfăşurării etapei naţionale a Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă
va fi propus de către inspectorul școlar din judeţul gazdă şi avizat de consilierul de la D.M. din
cadrul M.E.N.

Capitolul III
Evaluarea şi probele de concurs
Art.7. (1) Programa de olimpiadă este programa şcolară în vigoare. Toate subiectele propuse
şi selectate vor ţine seama numai de programa şcolară în vigoare (competenţele de comunicare)
şi nu vor favoriza tematic vreunul din manualele existente. Subiectele referitoare la redactarea
de texte vor fi astfel concepute încât să favorizeze utilizarea eficientă şi creativă a limbii în
situaţii reale de comunicare şi să nu permită învăţarea bazată pe memorarea de texte.
(2) Pentru probele scrise, subiectele și baremele de evaluare pentru etapa județeană și națională
a Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă sunt elaborate de un grup de lucru al
Comisiei centrale a olimpiadei naționale aprobat de secretarul de stat pentru învățământul în
limbile minorităților naționale. Grupul de lucru este coordonat științific de reprezentantul
M.E.N. sau un inspector școlar/cadru didactic de specialitate din învățământul preuniversitar,
desemnați de D.M., cu atribuții specifice referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor de
olimpiadă pentru etapa județeană.
(3) Evaluarea lucrărilor scrise se realizează conform prevederilor art. 38 alin (1), (2) și (3) din
Metodologia – cadru.
(4) La toate etapele Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă, rezultatele probei de
concurs, sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.
Art.8. (1) La toate etapele olimpiadei, evaluarea lucrărilor este realizată de către profesori de
specialitate din învăţământul preuniversitar, având merite deosebite, care nu au în competiție
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rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, şi care nu au elevi calificaţi la clasa la care
evaluează. Aceştia vor da o declarație scrisă (anexă) prin care să își asume respectarea
condițiilor menționate la art. 8.alin (1).
(2) La toate etapele olimpiadei, rezultatele iniţiale se comunică prin afişarea acestora, pentru
fiecare categorie/grupă/an de studiu, pe clase, în ordine alfabetică.
(3) După afişarea rezultatelor preliminare, va avea loc o întrunire cu elevii concurenţi şi
profesorii evaluatori, la care se vor discuta subiectele şi baremele probelor de concurs,
dificultăţile întâmpinate etc. Elevii pot solicita să-şi vadă lucrarea, iar profesorii evaluatori vor
explica şi vor argumenta, după caz, punctajul acordat.
(4) În cazul în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie nu este în concordanţă cu
baremul afişat, acesta poate depune contestaţie (nu se admite depunerea contestaţiei de către
altă persoană, de exemplu: părinte, profesor îndrumător, coleg etc).
(5) Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de către Comisia județeană de

organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa județeană a olimpiadelor
școlare, respectiv de către Comisia centrală a olimpiadei naționale, pentru etapa națională, și
este comunicat participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale.
(6) Contestaţiile se rezolvă conform prevederilor art. 40 din Metodologia – cadru. Rezultatele
finale ale olimpiadei sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.
Capitolul IV
Premierea
Art.9. (1) La toate etapele olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte
în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
(2) La etapele locală și județeană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii
acestor etape ale concursului.
Art.10. (1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de M.E.N. se face prin diplomă
înregistrată.
(2) La etapa naţională a Olimpiadei de Limbă şi literatură polonă maternă, Ministerul
Educației Naționale acordă, pentru fiecare an de studiu/categorie, de regulă 3 premii, un premiu
I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din
numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr
fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin regulamentul
specific. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în
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concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași
premiu pentru punctaje egale, cu condiţia respectării numărului maxim de 3 premii.
(3) Pe lângă premiile acordate de M.E.N., la etapa națională a olimpiadei pot fi acordate și

premii speciale, de către societăți științifice, organizații ale minorităților naționale din România
sau străinătate, asociații profesionale, universități, autorități locale sau sponsori.
(4) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a olimpiadei
naționale și vor fi comunicate participanților la deschiderea fiecărei olimpiade.
Capitolul V
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.11. (1) Toate informaţiile privitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Limbă
şi literatură polonă maternă vor fi făcute publice numai de către preşedintele executiv al
Comisiei centrale.
(2) Formatul electronic de transmitere a datelor privitoare la elevii calificați pentru etapa
națională va fi stabilit de președintele executiv al comisiei centrale și comunicat președinților
executivi ai etapelor anterioare. Acestora le revine răspunderea privind corectitudinea datelor
elevilor, care vor fi transmise în modul indicat de către președintele executiv al comisiei
centrale.
(3) Orice alte date cu privire la desfășurarea etapelor anterioare celei naționale, solicitate de
către președintele executiv al comisiei centrale de la președinții executivi ai comisiilor de la
etapele anterioare vor fi transmise de aceștia la termenele prevăzute și în formatul cerut.
(4) Prezentul regulament intră în vigoare în anul şcolar 2018-2019 şi poate fi completat şi cu
alte aspecte organizatorice specifice fiecărui an şcolar.
(5) În anexă este prezentat modelul de declaraţie pentru membrii comisiilor.

Director,
Alexandru SZEPESI

Consilier,
Elvira CODREA
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ANEXĂ la
Regulamentul specific, privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Limbă și
literatură polonă maternă,
conform Anexei la Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor
școlare aprobată prin OMEN nr. 4203/30.07.2018

DECLARAȚIE
Subsemnatul__________________________________________________________,
profesor/inspector la _____________________________________________________ în
calitate de _________________________________ în Comisia de organizare și evaluare
/Comisia centrală a ___________________________________________________ la
disciplina/proba ________________________________, declar pe propria răspundere că
am/nu am elevi/rude participanți în cadrul competiției, la disciplinele/proba/clasa
___________________________________________________. Prin prezenta declarație, mă
angajez că voi păstra confidențialitatea tuturor subiectelor, a baremelor și a informațiilor cu
caracter intern pentru competiție, până la afișarea/comunicarea publică oficială a acestora și că
nu voi întreprinde nici o acțiune care să pună la îndoială corectitudinea competiției școlare.

DATA:

SEMNĂTURA

