
Precizări organizatorice 

 În curtea școlii va fi permis doar accesul candidaților! 

 Accesul candidaților în săli va fi permis în intervalul orar  9,00 - 9.45, pe baza 

unui act de identitate (carnet de elev,cu poză,vizat /certificat de naștere). 

 Accesul candidaților se va face utilizând intrarea din: 

                   - Corpul A, pentru candidații repartizați în sălile II.1, II.2, II.3, II.4, 

I.1, I.2, I.3, I.4, P2, P3 - intrare elevi; 

                  - Corpul B, pentru candidații repartizați în sălile: 

                    -  II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, I.5, I.6, I.7, I.8 - intrare elevi; 

                    - B1, B2, B3, B4, B5, B6 - intrarea I; 

                    - B7, B8, B9, B10, B11, B12- intrarea II; 

 În ambele curți sunt marcate locurile pentru fiecare elev, conform sălii de 

clasă în care este repartizat.  

 Ordinea de intrare a elevilor în sălile de clasă este aceea din tabelul de 

mai jos: 

 Corp A Corp B 

Nr. 

crt. 

SALA SALA SALA SALA 

1. II.1 II.5 B1 B12 

2. I.1 I.5 B2 B11 

3. P2 II.6 B3 B10 

4. II.2 I.6 B4 B9 

5. I.2 II.7 B5 B8 

6. P3 I.7 B6 B7 

7. II.3 II.8   

8. I.3 I.8   

9. II.4 II.9   

10. I.4    



 

 elevul va intra în curtea școlii și va fi îndrumat către locul aferent sălii de clasă 

în care este repartizat, unde îl va aștepta pe profesorul asistent (De exemplu: 

elevul care este repartizat în sala I.2 va ocupa un loc marcat în cadrul acestei 

clase - nu e necesar ca elevii să se așeze în ordine alfabetică); 

 profesorul asistent va însoți elevii pentru a realiza procedura de intrare în 

școală:  

              1. se va lua temperatura elevilor;  

              2. fiecare elev va arunca masca în coșul special semnalizat; 

              3. se vor dezinfecta pe mâini; 

               4. fiecare elev va primi o nouă mască sau, după caz, va desigila masca 

proprie; 

               5. însoțiți de un cadru didactic vor merge către sala de examen, pe 

circuitul marcat.     

 

 Dacă un elev întârzie, va fi preluat după intrarea tuturor elevilor și 

condus la sala de clasă. 

 Niciun elev nu nu se îndreaptă  singur către sala de clasă în care a fost 

repartizat!!! 

 În sălile de clasă elevii: 

                               - au câte o sticlă de apă minerală plată - 0,5l; 

                       - au la dispoziție dezinfectant; 

                               - vor preda declarația profesorilor asistenți.  

 

 

      La finalul probelor scrise, elevii vor fi conduși de personalul școlii până la 

ieșirea din unitatea de învățământ, respectând următoarea procedură: 

               1. fiecare elev va arunca masca în coșul special semnalizat; 

               2. se vor dezinfecta pe mâini; 

                3. fiecare elev va primi o nouă mască sau, după caz, va desigila masca 

proprie; 

               4. vor fi conduși către ieșire (curtea corpului A, respectiv corpului B). 


