
 

 

 

PROCEDURA PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI PRIVIND 

MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE 

PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 

 

 

 

 În conformitate cu ordinul comun al M.E.C./M.S. nr. 420/nr. 769 din 

08.05.2020, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț a elaborat 

”Procedura pentru stabilirea unor măsuri privind modalitățile de desfășurare a 

activităților de pregătire a examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2020”. 

 Procedura se va aplica în perioada 02.06.-12.06.2020. 

 

I. SECȚIUNEA PROFESORI ȘI PERSONAL AUXILIAR ȘI 

NEDIDACTIC 

- Accesul angajaților se realizează pe Intrarea profesorilor; 

- În holul de la Intrarea profesorilor, fiecărui angajat i se va măsura 

temperatura, care nu trebuie să depășească 37,3
0
 C. În situația în 

care temperatura este mai mare de 37,3
0
 C, angajatului nu se i va 

permite accesul în unitatea de învățământ și va fi îndrumat să se 

adreseze medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului; 

- Fiecare profesor se va dezinfecta pe mâini, va primi o mască și se 

va deplasa în sala de curs conform orarului stabilit; 

- Profesorul va aranja elevii în bănci astfel încât să existe distanțarea 

socială de 1,5 m și va purta mască de protecție pe toată perioada 

activității; 

- Orele de pregătire vor fi în intervalul 9
00

-12
00

 și respectiv 9
30

 – 12
30

. 

Durata activității nu va fi mai mare de 3 ore, fiecare profesor având 

posibilitatea să-și organizeze timpul alocat prin orarul stabilit; 

- Cadrele didactice care au probleme de sănătate și nu pot participa 

fizic la orele de pregătire vor anunța în scris prin e-mailul școlii, 
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colegiulcartianu@gmail.com și vor realiza pregătirea on-line 

conform orarului stabilit; 

- Profesorii diriginți ai claselor a XII-a și a XIII-a vor anunța elevii 

despre programul de pregătire și vor monitoriza prezența acestora la 

școală; 

- În cazul în care un elev nu poate fi prezent fizic va realiza pregătire 

on-line. 

 

II. SECȚIUNEA ELEVI 

- Intrarea elevilor în școală va fi pe poarta mică și accesul în clădirea 

principală a școlii pe Intrare elevi; 

- În holul de la Intrare elevi, fiecărui elev i se va măsura temperatura, 

care nu trebuie să depășească 37,3
0
 C. În situația în care 

temperatura este mai mare de 37,3
0
 C, elevului nu i se va permite 

accesul în unitatea de învățământ și va fi îndrumat să se adreseze 

medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului; 

- Fiecare elev se va dezinfecta pe mâini, va primi o mască și se va 

deplasa în sala de curs, însoțit de pedagogul programat, urmând 

traseul indicat; 

- Elevii se vor prezenta la școală conform programului și orarului 

stabilit, respectându-se distanțarea socială; 

- Orarul și listele grupelor de elevi sunt afișate pe site-ul școlii 

www.colegiulcartianu.ro, precum și la avizierul școlii; 

- Orele de începere a programului sunt diferențiate astfel: 

 Prima grupă a fiecărei clase va avea accesul în școală 

începând cu ora 8
00

 iar la ora 9
00

 va începe pregătirea 

conform orarului; 

 Grupa a II-a a fiecărei clase va avea accesul în școală 

începând cu ora 9
00

 iar la ora 9
30 

vor începe pregătirea 

conform orarului. 

- Elevii claselor sunt împărțiți în grupe de câte 10. Listele vor fi 

afișate pe ușile sălilor de curs repartizate; 

- În sala de curs elevii vor fi așezați în băncile marcate cu etichete, la 

distanță de 2,0 m și vor purta mască pe tot parcursul pregătirii; 

- Elevii de la etajul I vor folosi baia de la etajul I, iar elevii de la 

etajul II vor folosi baia de la etajul II Extindere; 
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- La sfârșitul programului, elevii vor părăsi sala de curs, iar la ieșirea 

din clădirea școlii vor arunca masca folosită, într-un coș special, și 

vor primi a doua mască; 

- Ieșirea elevilor din clădirea școlii se va realiza pe ușa de la 

Extindere școală. Scările de ieșire a elevilor sunt cele din fața 

secretariatului. La Ieșirea elevilor va fi un coș special pentru 

colectarea măștilor folosite. Elevii vor arunca măștile folosite și vor 

primi o nouă mască pentru deplasarea spre domiciliu. 

- Pentru clasele de la învățământul seral și frecvență redusă, se respectă 

același traseu, intrarea în școală, începând cu ora 12
30

. 

- Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură. 

Anexa 1 – Orar pregătire pentru bacalaureat al elevilor claselor a 

XII zi și a XIII învățământ seral și frecventă redusă, perioada 

02.06.-12.06.2020; 

Anexa 2 – listele grupelor de elevi pe clase.  


