
Anunț important 

Testarea elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a limbii engleze va 
avea loc marți, 30 iunie, începând cu ora 9.00. 

Repartizarea candidaților pe săli va fi trimisă pe grupurile de what’s up si afișatǎ la avizierul școlii. 
Elevii sunt rugați să se prezinte intre 8.00 -8.30  înaintea începerii probei, având asupra lor: carnetul 
de elev vizat (cu poză), pix sau stilou de culoare albastră (exclus pix de tip PILOT). 

Testul de competență lingvistică constă într-o probă scrisă de 50 minute. Elevii vor intra în săli, 
respectând repartizarea afișată. 

Există supraveghere audio-video. 

Rezultatele vor fi afișate cel tarziu pe 1 iulie ora 10.00, după finalizarea evaluării. 

Rezultatele obținute de elevi vor fi afișate în formă anonimizată, pe site-ul școlii si avizier. Fiecare 
copil va primi un cod la ieșirea din școală, în 30 iunie. 

CONTESTAȚII : 

Eventualele contestații se depun pe bază de cerere tip, la secretariatul școlii, în data de 1.07.2020, 
între orele 10.00 și 12.00, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului. 

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, se afișează cel târziu în data de 2.07.2020, la sediul 
și pe site-ul școlii, în format anonimizat. 

Nota obținută în urma reevaluării lucrării este definitivă. 

Nota minimǎ de admitere este 6.00 

Reguli privind prevenirea infecției cu Sars-Cov2: 

- Părinților nu le este permis accesul în curtea școlii 

- În fiecare sală vor fi 10 -11 elevi, deci e asigurat spațiul de 4 mp pentru fiecare elev 

- Accesul elevilor în curte se va permite începând cu ora 8, până la 8.30. După 8.30 accesul elevilor 
nu mai este permis. 

Elevii vor inra pe poarta scolii respectand distantarea social (2 metri) 

Traseul va fi cu oprire în curte unde îi așteaptă asistentul medical/alt angajat al școlii care le va 
măsura temperatura (conf.Procedurii 9412/11.06.2020,în situația în care un elev prezintă 
temperatură peste 37,3 grade, măsurată de 3 ori succesiv, la interval de 2-5 minute de către 
asistentul medical, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, vor fi anunțați părinții, cu 
recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de 
tratament) 

Pe toată perioada șederii în școală și în traversarea curții elevii trebuie să păstreze distanțarea 



fizică de 2 m 

- Obligatoriu, vor purta mască și, opțional, mănuși 

- După măsurarea temperaturii, profesorul din curte și portarul îi îndrumă pe elevi înspre intrarea în 
școală ; parcursul prin curtea școlii până la intrare se va realiza pe un traseu bine delimitat și 
semnalizat, respectând normele de distanțare fizică,2 m; elevii sunt obligați să respecte traseul 
semnalizat. 

La intrarea în școală elevii aruncă masca cu care au venit de acasă într-un coș cu capac acționat de 
pedală, își dezinfectează mâinile cu soluția existentă, primesc o mască nouă, își șterg încălțămintea 
pe covorul dezinfectant și intră în clase 

- Dacă se dorește/impune folosirea unor măști personale, atunci elevul trebuie să aibă asupra lui 2 ( 
una pentru când intră în școală, alta pentru când pleacă din școală ) 

- În fiecare sală de clasă și pe hol se va afla câte un bidon cu dezinfectant /dispenser dezinfectant 
pentru mâini și câteva măști de schimb 

- Profesorul supraveghetor îi așteaptă pe elevi în clasă și se va asigura că aceștia respect distanțarea 
socială 

- Dacă se impune deplasarea la toaletă, profesorul de pe hol se va asigura că nu vor fi doi sau mai 
mulți elevi la toaletă/pe coridor în același timp 

- E indicat ca elevii să nu aibă la ei prea multe obiecte, nici haine, pe cât posibil 

- Elevii vor scrie cu pix/cerneală albastră ( să aibă la ei mai multe instrumente de scris de 

aceeași culoare ), exclus Pilot Frixion 

- Înainte de a intra în clase, elevii lasă pe mesele de pe holuri hainele, telefoanele ( obligatoriu 

închise) sau alte obiecte personale 

- Părăsirea școlii se realizează exact pe ușa pe care s-a făcut accesul 

- Acolo îi așteaptă un profesor care se asigură că elevii lasă masca într-un loc/coș special amenajat și 
își pun o mască nouă pentru plecarea acasă. 

- Toate măștile folosite vor fi cele primite de la școală / exceptând cazurile speciale 

- Elevii părăsesc curtea școlii pe poarta pe care au intrat,respectând distanțarea socială de 2 m. 

Pe toată perioada șederii elevilor în școală, aceștia beneficiază de asistență medicală, la nevoie. 

În toate spațiile din școală sunt afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico- 

sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

Spațiile sunt igienizate și dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de alcool. 



Școala asigură măști, săpun, apă caldă, prosoape de hârtie, covor dezinfectant, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent. 

Toate măsurile impuse elevilor sunt respectate de întreg personalul prezent în școală în 

această perioadă. 

Rugăm părinții să se asigure că elevii nu vor întârzia, că nu vor veni mai târziu față de ora stabilită în 
orar și că după părăsirea curții școlii se vor îndrepta direct spre casă, fără a mai socializa în afara 
gardului școlii. De asemenea, rugăm părinții să se asigure că elevii au la ei cât mai puține obiecte 
personale/telefoane.  

Pe durata testării, dacă părinții așteaptă afară, sunt rugați să respecte distanțarea social de 2 m, 
chiar și în afara curții școlii. 

Respectarea acestor precizări este obligatorie pentru toate persoanele implicate pentru a preveni și 
combate infectarea cu SARS-CoV-2 si pentru ca elevii și profesorii noștri să finalizeze sănătoși această 
testare. 

Recomandam sa asigurati copilului o sticla cu apa pe parcursul examinarii. 

MULTĂ SĂNĂTATE TUTUROR! 

SUCCES, DRAGI ELEVI! 


