ANUNȚ
SELECȚIA ELEVILOR PENTRU CLASA A V A
Accesul elevilor
- Elevii vor intra în incinta şcolii prin poarta mare de la campus, vor fi
îndrumaţi spre clase pe traseul marcat şi delimitat pe jos şi vor respecta
distanţa de 2 m.
- La intrarea în localul școlii, într-un spaţiu amenajat, elevul va arunca la coş
masca, se va dezinfecta pe mâini şi va primi o masca pe care o va folosi pe
durata cursurilor.
- Elevul va fi îndrumat/condus de către personal spre sala de clasă.
- Accesul elevilor în localul A se face prin intrarea nord (uşa dinspre sala de
sport), în localul B se face prin intrarea elevilor.
- La terminarea examenului, în spaţiul amenajat la ieşirea din local, elevul va
arunca masca la coş, se va dezinfecta pe mâini și va primi o mască nouă.
- Părăsirea localului A se face prin ieşirea sud (uşa dinspre str. Şcolii), în
localul B prin ieşirea profesorilor (uşa dinspre str. M.Kogălniceanu).
- La intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic
auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie
să depăşească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistenţa
medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor.
- În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau
nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate
nu este bună, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu
recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea
diagnosticului şi conduitei de tratament;
- Pentru fiecare etaj unde se desfăşoară cursuri va fi desemnată o persoană
care va însoţi elevii la toaletă;
Desfășurarea probei
- proba constă în două secvențe de câte 30 de minute separate printr-o pauză
de 10 minute
-candidații nu pot părăsi clădirea în timpul pauzei
- candidații vor fi prezenţi în săli cu cel puțin jumătate de oră înainte de ora
10.00.
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- candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi,
caiete), telefoane mobile, calculatoare, etc; nerespectarea acestei dispoziţii
atrage după sine excluderea de la test;
- candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, maxim 12 în
fiecare sală, păstrând o distanță de cel puțin 2 m față de colegii alăturați;
- redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colţul
conţinând numele candidaţilor secretizat;
- numai răspunsurile conţinute pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea
notei;
- răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri
sau desene se poate folosi creionul negru);
- greşelile se taie cu o linie orizontală;

Plecarea elevilor
- La finalizarea probei elevii din fiecare clasă se vor deplasa în şir pe culoarul
prestabilit până la ieşirea din clădire, însoţiţi de persoana desemnată;
- Colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate
corespunzător, amenajate la ieşirea din unitatea de învăţământ şi elevii se vor
dezinfecta pe mâini și vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către
domiciliu;
- Din clădire până la ieşirea din curtea şcolii elevii se vor deplasa în şir însoţiţi
de persoana desemnată pe traseul prestabilit.
D. Evaluarea și afișarea rezultatelor:
 corectarea lucrărilor scrise se face de către profesorii evaluatori care fac
parte din comisie, pe baza unui barem de corectare şi notare care va fi afişat,
la avizierul liceului, după terminarea probei scrise;
 lucrările vor fi evaluate cu note de la 10 la 1, pentru fiecare disciplină în
parte eventualele diferenţe dintre evaluatori nu pot fi mai mari de un punct;
 dacă preşedintele comisiei constată o diferenţă mai mare, atunci lucrarea
va fi recorectată de un alt cadru didactic numit de preşedintele comisiei şi
nota acestuia rămâne definitivă;
 nota finală la fiecare disciplină va fi constituită din media aritmetică, cu
două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori
evaluatori;
 media finală a fiecăriui candidat va fi media aritmedică, cu două zecimale
exacte, fără rotunjire a mediilor de la cele 2 discipline de concurs,
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 candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediei
obţinute, în limita locurilor aprobate;
 dacă ultima medie finală de admitere este obţinută de mai mulţi candidaţi,
aceştia vor fi departajați după următoarele criterii, în ordine:
a) nota de la matematică
b) nota de la limba și literatura română
Dacă egalitatea se păstrează atunci elevii vor fi declarați admiși sub rezerva
aprobării suplimentării locurilor de către IȘJ Vaslui.
 Prima afișare a rezultatelor se va face în ordinea crescătoare a codurilor
atribuite aleator.
 După soluționarea contestațiilor se va afișa lista codurilor elevilor admiși,
în ordinea descrescătoare a mediilor.
E. Contestaţii
 contestaţiile se vor depune la secretariatul liceului sau vor fi trimise online, în perioada consemnată în calendarul examenului, utilizându-se modelul
de mai jos
 candidații și părinții lor vor fi informați că nota se poate modifica atât
prin creștere cât și prin descreștere;
 contestaţiile vor fi soluționate de Comisia desemnată în acest scop prin
decizia directorului școlii;
 se vor reevalua lucrările pentru care s-a făcut cerere de recorectare, pe
baza baremului de corectare şi notare;
 dacă nota de la recorectare este diferită de nota inițială. nota finală se
modifică, prin creştere sau descreştere;
 notele stabilite de comisia de contestaţii sunt definitive;

Intrarea candidaților în săli
Desfășurarea probei scrise
Afișarea rezultatelor (oră estimată)
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor

26.06.2020 8.30-9.30
26.06.2020 10.00- 11.10
26.06.2020 ora 17.00
26.06.2020 17.00-17.30
26.06.2020 ora 17.3019.00
26.06.2020 ora 19.30

Afișarea rezultatelor finale
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Contestație

Subsemnatul/subsemnata……………………………………………., părinte/tutore al
elevului/elevei ………………………………………………………., solicit recorectarea lucrării
la disciplina ……………………………………………, pentru selecția elevilor în clasa a Va,
anul școlar 2020-2021.
Am luat cunoștință de prevederile procedurii PO-97.04, secțiunea 8/E,
privitor la posibilitatea modificării notei în urma recorectării, atât crescător cât
și descrescător.

Data

Semnătura
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