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ASPECTE PRIVIND ACCESUL ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ÎN 

UNITATEA ȘCOLARĂ ÎN ZILELE DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII 

NAȚIONALE 2020 
1. Accesul elevilor și cadrelor didactice se va face pe intrarea principală (timpul mediul de evaluarea a 

unei persoane fiind estimat la 20 de secunde). Accesul elevilor se va face conform următoarei planificări: 

Clasa a VIII-a  A – 28 de elevi – 7:40 – 7:50 

Clasa a VIII-a  B – 25 de elevi – 7:50 – 8:00 

Clasa a VIII-a  C – 29 de elevi – 8:00 – 8:10 

Clasa a VIII-a  D – 31 de elevi – 8:10 – 8:20 

Clasa a VIII-a  E – 31 de elevi – 8:20 - 8:30 

2. Elevii vor trece prin tunelul de dezinfecție; 

3. Se procedează la dezinfecția mâinilor; 

4. Elevii vor primi prima mască de la cadrul didactic aflat la intrare. Purtarea măștii de protecție, pe 

toată perioada desfășurării examenului,  este obligatorie. 

5. Medicul școlii și asistentul medical vor măsura temperatura corporală a elevilor și a cadrelor didactice 

(nu se admit valori peste 37,3
0
C); cei care au valori mai mari de 37,3

0
C vor fi evaluați de către medicul 

școlii (se vor face alte 3 măsurători la intervale de 5 minute). Dacă situația persistă până la începerea 

lucrării scrise, elevul va fi trimis acasă și va susține examenul în sesiunea specială. Măsura trimiterii 

acasă se aplică și cadrului didactic depistat cu temperatură peste 37,3
0
C; 

6. Elevii vor fi conduși spre sala de clasă de către profesorii asistenți stabiliți prin tragere la sorți pe 

fiecare nivel, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 2 metri; 

7. În sala de clasă, elevul va fi așteptat de asistentul desemnat prin tragere la sorți să supravegheze elevii 

pe durata lucrării scrise; 

8. Fiecare elev se  va așeza în bancă, conform repartiției afișate la avizier/ pe site-ul școlii. În sala de 

examen, băncile vor fi marcate nominal. Toate sălile sunt monitorizate audio-video. 

9. În sala de clasă vor fi 10 bănci individuale, fiecare fiind amplasată în așa fel, încât în cei patru metri 

pătrați rezervați pentru un elev, să nu se intersecteze cu spațiul destinat altor bănci; 

10. Fiecare elev va avea o pungă specială pentru a depune obiectele care nu pot fi deținute pe timpul 

desfășurării probei scrise (elevii le pun în pungă, scriu numele pe etichetă, profesorul asistent le 

colectează și le trimite prin profesorul asistent de pe hol la sala de bagaje); 

11. Pentru a nu aglomera sala de bagaje aflată la sala 1, recomandăm elevilor să aibă la ei doar 

lucrurile strict necesare desfășurării probei scrise. 

12. În fiecare sală de clasă va fi un aparat de dezinfecție a mâinilor; 

13. Accesul la grupurile sanitare se va face cu respectarea distanțării fizice, nefiind permis accesul a mai 

mult de 3 elevi într-un grup sanitar, în același timp; 

14. După o oră de examen sau la terminarea lucrării scrise elevul va părăsi unitatea școlară pe intrarea 

dinspre școala veche, unde va lăsa masca folosită și va primi una noua. Profesorii asistenți de pe fiecare 

nivel vor asigura distanțarea fizică a elevilor.  

15. Li se permite elevilor și cadrelor didactice să poarte viziere, dar acest lucru nu înlocuiește purtarea 

măștii de protecție.  

16. Recomandăm părinților să evaluaze starea de sănătate a copiilor înainte de examen pentru a 

preîntâmpina orice situații nedorite. 
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