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Protocol Evaluare Națională 2020

1. Elevii și părinții au obligația să consulte listele privind repartizarea pe săli, afișate pe siteul școlii și pe grupurile de Whatsapp ale claselor.
2. În zilele de examen, elevii au asupra lor doar cartea de identitate /carnetul de elev vizat,
instrumente pentru scris și pentru desenat figurile geometrice, recipient cu apă și
declarația pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui pentru elevi,din care să reiasă că au
fost respectate condițiile specifice de prevenire a COVID-19.
Se recomandă ca elevii să nu aibă asupra lor telefoane mobile, dispozitive/obiecte
interzise prin metodologia de examen.
3. Accesul în școală este permis în intervalul orar 7.30 – 8.30.
4. Accesul părinților este interzis în perimetrul școlii, perimetru rezervat elevilor astfel :
 Elevii clasei a-VIII-a A - spațiul marcat din partea dreaptă a zonei bazei sportive,
respectând distanțarea socială conform marcajelor;
 Elevii clasei a-VIII-a B - spațiul marcat din mijlocul bazei sportive, respectând
distanțarea socială conform marcajelor;
 Elevii clasei a-VIII-a C - spațiul marcat din partea stângă a zonei bazei sportive ,
respectând distanțarea socială conform marcajelor.
5. Fiecare grup de elevi este însoțit de profesorii asistenți/diriginți.
6. Elevii îndrumați de profesorii asistenți/diriginți pătrund în curtea școlii pe cele 3 culoare
delimitate și marcate.
7. La intrarea în clădirea școlii, elevii aruncă masca folosită, se dezinfectează, primesc o altă
mască de protecție și le va fi masurată temperatura de către cadrele medicale;
8. După intrarea în unitatea școlară-corpul vechi, în sala de sport special amenajată, există
cutii de depozitare marcate corespunzător câte una pentru fiecare clasă (aVIII-a A, aVIIIa B, aVIII-a C ), în care elevii depun cu etichetă pe care va fi scris numele, obiectele
interzise în sala de examen, iar aceste obiecte sunt recuperate la ieșirea de la examen.
9. Elevii își ocupă locul în sala repartizată conform etichetelor de pe banci;

Este interzisă circulația și staționarea elevilor între sălile de clasă și pe culoare.
10. După încheierea probei de examen,elevii recuperează obiectele depozitate, se
dezinfectează, aruncă masca folosită și primesc o nouă mască.
11. Elevii părăsesc incinta școlii, respectând distanțarea socială, pe culoarele marcate, care îi
conduc spre poarta din str. Nicolae Titulescu, nr.64.
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