Criterii pentru stabilirea componenței loturilor județene
pentru ONI Liceu si ONI Gimnaziu 2018
Criterii:
1. Va fi selectat elevul cu cel mai mare punctaj de la fiecare clasa (V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII), cu condiția de punctaj minim impusa de MEN, 30p la
gimnaziu si 50p la liceu. În caz de egalitate vor fi selectați toți elevii cu același
punctaj maxim.
2. Se stabilesc următoarele valori, reprezentând numărul de elevi participanți la
faza națională din anul precedent (2017 în cazul de față)
✓ V - 72
✓ IX - 98
✓ VI - 80
✓ X - 68
✓ VII - 60
✓ XI - 91
✓ VIII - 82
✓ XII - 82
Se calculează poziția relativă cu două zecimale trunchiate a fiecărui elev prin
împărțirea poziției absolute din clasamentul național al clasei la valorile
stabilite anterior. Se ordonează elevii crescător după poziția relativă și primii
elevi clasați completează lotul.
3.La poziții relative egale, se alege elevul cu punctajul mai mare la nivel județean,
iar la punctaje egale elevul cu punctajul mai mare la oricare dintre probleme.
Alte precizări:
Pozițiile relative vor fi calculate pentru elevii clasați la nivel național.
Se acordă bonificații pentru elevii premiați la O.N.I. în anul anterior după
cum urmează:
- medalie de aur = coeficient actual- coeficient actual*0.20;
- medalie de argint = coeficient actual- coeficient actual*0.15;
- medalie de bronz = coeficient actual- coeficient actual*0.10
Lotul va fi format din titulari și rezerve, acestea urmând să completeze
lotul în cazul retragerii unui titular.
Clasamentul de la criteriul 2 se va întocmi pentru cele 2 loturi (liceu si
gimnaziu), separat.
In cazul retragerii unicului elev participant la o clasa, va fi selectat
următorul elev din clasamentul clasei respective cu punctajul mai mare decât
minimul acceptat de MEN.
Criteriile au fost stabilite in
Comisia județeană.
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