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CĂTRE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT, NIVEL LICEAL
În atenţia profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Olt
Prin prezenta, vă informăm că etapa județeană a Olimpiadei de Lectură- Lectura ca abilitate
de viață-OLAV, pentru elevii din clasele a IX-a- a XII-a, se va desfășura conform Regulamentului
specific Nr. 26139/ 01.03.2022, sâmbătă, 12.03.2022, ora 10:00, la Școala Gimnazială ,,Eugen
Ionescu’’ Slatina.
Olimpiada se desfășoară pe două niveluri de vârstă, dispuse pe două secțiuni, potrivit
competențelor de lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu
practicile competiționale internaționale, după cum urmează:
 Nivelul 1- clasele a IX-a- a X-a
 Nivelul 2- clasele a XI-a- a XII-a
Norma de reprezentare este de 3 elevi*nr. de clase/ nivel. Vă rog să selectați elevii, astfel
încât să respectați norma de reprezentare.
Timpul de lucru este de 3 ore.
Selecția participanților la Olimpiadă, indiferent de etapă, se face obiectiv, pe nivel, cu
respectarea prevederilor Metodologiei-cadru și ale prezentului regulament specific.
Calificarea elevilor la etapa națională este condiționată de obținerea unui punctaj minim de
50 de puncte.
La etapa națională a olimpiadei vor participa câte doi elevi din fiecare județ, câte unul pentru
fiecare nivel, în conformitate cu prevederile art.15 al Metodologiei-cadru, cu respectarea ierarhiei
valorice și a punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.
Programa olimpiadei respectă atât programa pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de
viață, aprobată prin OMECTS nr.3961/2012, cât și programele pentru disciplina limba și literatura
română și pentru discipline conexe, pentru nivelul liceal.
În situația punctajelor egale, Comisia județeană aplică, în ordine, următoarele criterii de
departajare, pentru a se acorda câte un premiu I, II sau III:
- punctajul obținut la subiectul al treilea;
- punctajul obținut la primul subiect;
- punctajul obținut la subiectul al doilea.
În vederea pregătirii acestei etape județene, vă rog să trimiteți pe adresa de e-mail
scoalaeugenionescu@yahoo.com, până joi, 10.03.2022, ora 16:00, tabelele cu elevii participanți
și profesorii evaluatori (conform machetelor atașate), cât și prin fax la școala organizatoare
(tel.fax: 0349/416616), sub semnătura directorului, din fiecare unitate de învățământ.
Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naștere/ carnet de elev avizat pentru anul
școlar în curs/ carte de identitate.
Inspector școlar pentru limba și literatura română,
Mihaela TORBĂ

