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REGULAMENT   

PENTRU PARTICIPARE LA PREGĂTIREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

2020 

02.06 – 12.06.2020 

Acest Regulament  are ca scop protejarea elevilor, a familiilor acestora, a cadrelor 

didactice și a personalului prezent în școală în perioada desfășurării pregătirii în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat. 

Regulamentul se adresează elevilor ai căror părinți au decis participarea directă a 

copiilor la pregătire în unitatea școlară prin completarea formularului google forms. 

Fiecare elev înscris pentru a participa la activitățile de pregătire a examenului de 

bacalaureat în școală va respecta cu strictețe prezentul Regulament. 

 

1. Accesul în unitatea de învățământ se face numai pe la Poarta nr. 2, str. 

Circumvalațiunii, nr. 2; 

2. Prezentarea la program, zilnic, conform orarului grupei în care elevul a fost 

repartizat, se va face exact la ora stabilită;  

 grupele 1, 2 și 3 la ora 8, 10,  

 grupele 4 și 5 la ora 8,45 

 Întârzierile duc la imposibilitatea de a participa, în ziua respectivă, la activități;  

3. Elevul trebuie să știe, la sosirea în unitate, din ce grupă face parte, conform repartiției. 

Graficul de repartizare pe grupe și orarul zilnic vor fi transmise de către profesorul 

diriginte odată cu acest Regulament. Pe toată perioada de pregătire, elevul își va 

păstra grupa și sala de curs, în zilele de marți, miercuri și joi. Vineri (05.06. și 

12.06.) cei trei elevi înscriși pentru pregătire la disciplina Fizică vor urma circuitul 

grupei 1, iar elevul înscris pentru pregătire la disciplina Logică și argumentare va 

urma același traseu, împreună cu  cei trei colegi; 

4. Accesul în interiorul școlii se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, 

verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 37,3⁰ C) și sub rezerva 

absenței simptomelor virozelor respiratorii. Elevii care nu îndeplinesc aceste 

condiții nu vor avea acces în școală, fiind îndrumați să se prezinte la medicul de 

familie. Această situație va fi transmisă la DSP de către cadrele medicale și cadrul 

didactic desemnat, prof. Ancuța Popa;  

5. Pe toată durata activităților desfășurate în școală se va purta mască medicală simplă; 

6. Elevul prezintă la sosirea în unitate Declarația pe proprie răspundere, conform PO-

05-CA, semnată de părinte și de elev, prin care se asumă participarea la programul 

de pregătire, în urma evaluării încadrării în grad de risc a elevului și/sau a familiei. 

Tipizatul, în format electronic, va fi transmis de către profesorul diriginte odată cu 

acest Regulament. În cazul în care elevul nu dispune de mijloace pentru ca declarația 

să fie printată și semnată, aceasta va fi scrisă de mână și va avea semnătura părintelui 

și a elevului. În absența Declarației, elevul nu poate avea acces în unitate; 

7. Elevul prezintă la sosirea în unitate Declarația pe proprie răspundere, Anexa nr. 1 

la  Recomandările Comisiei de Medicină Școlară. Tipizatul, în format electronic, va 

fi transmis de către profesorul diriginte odată cu prezentul Regulament. În cazul în 

care elevul nu dispune de mijloace pentru ca declarația să fie printată și semnată, 

aceasta va fi scrisă de mână și va avea semnătura elevului/ a părintelui/ a tutorelui 

legal. În absența Declarației, elevul nu poate avea acces în unitate;  



8. Elevul va urma fără abatere circuitul stabilit și comunicat (prin graficele anexate 

prezentului Regulament) și va ocupa pe terenul de sport exact locul desemnat și 

marcat cu bulină albă. Deplasarea și ocuparea poziției de adunare se va face cu 

respectarea distanței stabilite de 2 m, sub supravegherea unui cadru didactic de 

serviciu și a cadrului didactic cu care grupa are curs de pregătire. Elevii se vor așeza 

în ordine inversă față de ordinea din tabel, astfel încât primul din coloană va fi elevul 

care se află ultimul pe tabel; 

Marți, miercuri, joi: 

 Grupa I - locul de adunare este pe terenul de sport, circuit 1 (săgeți de culoare 

roșie); accesul în școală se va face pe la intrarea la Sala de festivități pentru 

sala nr. 6, parter; 

 Grupa a II-a - locul de adunare este pe terenul de sport, circuit 2 (săgeți de 

culoare maro); accesul în școală se va face pe la intrarea elevilor dinspre 

terenul de sport pentru sala nr. 13, et. I; 

 Grupa a III-a - locul de adunare pe terenul de sport, circuit 3 (săgeți de 

culoare verde); accesul în școală se va face pe la intrarea dinspre Sala de 

sport pentru sala nr. 20, et. II; 

 Grupa a IV-a - locul de adunare este pe terenul de sport, circuit 1 (săgeți de 

culoare roșie); accesul în școală se va face pe la intrarea la Sala de festivități 

pentru sala nr. 4, parter; 

 Grupa a V-a - locul de adunare este pe terenul de sport, circuit 2 (săgeți de 

culoare maro); accesul în școală se va face pe la intrarea elevilor dinspre 

terenul de sport pentru sala nr. 11, et. I. 

Vineri: 

Cei trei elevi înscriși pentru pregătire la disciplina Fizică vor urma circuitul Grupei I, 

(săgeți de culoare roșie). Accesul în școală se va face pe la intrarea la Sala de 

festivități. Activitatea de pregătire se va desfășura în sala nr. 6, parter. Elevul înscris 

pentru pregătire la disciplina Logică și argumentare va urma același traseu, împreună 

cu cei trei colegi, și va merge în sala 4, parter. 

9. Elevii, însoțiți de profesorul cu care urmează să desfășoare activitatea de pregătire, se 

vor deplasa de la locul de adunare spre sala de clasă, cu respectarea traseului stabilit 

și a regulilor de protecție și distanțare;  

10. În fiecare sală, pe catedră, se află oglinda clasei. Profesorul supreveghează așezarea 

elevilor pe locul destinat. Primul elev care intră în clasă merge în ultima bancă, în 

dreapta sălii, al doilea elev ocupă ultima bancă din stânga și tot așa până la ocuparea 

tuturor locurilor stabilite. Pe parcursul acestei acțiuni se va respecta distanța de 

siguranță. Elevul va ocupa loc în bancă doar pe scaunul marcat cu bandă;   

11. Este interzisă deplasarea băncilor. 

12. La fiecare 50 de minute, se va acorda o pauză de 10 minute. Sala va fi aerisită. Nu se 

părăsește sala decât pentru nevoi fiziologice. Elevul va fi îndrumat de cadrul didactic 

de pe coridor, astfel încât să se evite întâlnirea a doi sau mai mulți elevi pe traseu sau 

în grupurile sanitare;  

13. Activitatea de pregătire se poate desfășura, cu respectarea tuturor măsurilor mai sus 

prezentate, fără a fi obligatorie acordarea pauzelor; 

14. În intervalul petrecut în unitatea de învățământ, elevul nu va introduce și nu va 

consuma alimente. Se recomandă ca elevii să aibă sticle cu apă aduse de acasă; 

15. Este exclusă părăsirea incintei școlare în intervalul de desfășurare a pregătirii zilnice; 

16. La ieșirea din sala de clasă elevul va respecta traseul stabilit:  

 Grupa I. Elevii, sub îndrumarea profesorului de serviciu și însoțiți de cadrul 

didactic cu care au desfășurat activitatea de pregătire, urmează traseul 



respectând sensul săgeților de pe afișele poziționate pe suporturile 

despărțitoare ale traseelor, spre ușa laterală. 

 Grupa a II-a. Elevii, sub îndrumarea profesorului de serviciu și însoțiți de 

cadrul didactic cu care au desfășurat activitatea de pregătire, urmează traseul 

respectând sensul săgeților de pe afișele poziționate pe suporturile 

despărțitoare și coboară pe scara principală, urmând marcajele. Părăsirea 

unității se va face pe ușa principală, pe traseul semnalizat. 

 Grupa a III-a. Elevii, sub îndrumarea profesorului de serviciu și însoțiți de 

cadrul didactic cu care au desfășurat activitatea de pregătire, urmează traseul 

respectând sensul săgeților de pe afișele poziționate pe suporturile 

despărțitoare și coboară pe scara principală, pe marcaj. Părăsirea unității se 

va face pe ușa principală, urmând marcajele. 

 Grupa a IV-a. Elevii, sub îndrumarea profesorului de serviciu și însoțiți de 

cadrul didactic cu care au desfășurat activitatea de pregătire, urmează traseul 

respectând sensul săgeților de pe afișele poziționate pe suporturile 

despărțitoare ale traseelor, spre ușa laterală. 

 Grupa a V-a. Elevii, sub îndrumarea profesorului de serviciu și însoțiți de 

cadrul didactic cu care au desfășurat activitatea de pregătire, urmează traseul 

respectând sensul săgeților de pe afișele poziționate pe suporturile 

despărțitoare și coboară pe scara principală, respectând marcajele. Părăsirea 

unității se va face pe ușa principală, cu urmărirea marcajelor. 

17. Eliminarea măștilor purtate de elevi și profesori se va realiza în locuri 

special amenajate, la parter; 

18. La locul special amenajat, desemnat pentru colectarea măștilor utilizate, elevul va 

pune masca folosită în coșul destinat, își va dezinfecta mâinile, va primi o altă mască 

și va părăsi școala pe traseul marcat pentru ieșire: 

 Grupa I - ușa laterală; 

 Grupa a II-a - ușa principală; 

 Grupa a III- ușa principală; 

 Grupa a IV-a ușa laterală; 

 Grupa a V-a – ușa principală; 

19. Părăsirea școlii se face în intervale orare diferite, astfel încât să poată fi respectate 

toate regulile de protecție și distanțare recomandate. 

 

 

NERESPECTAREA ACESTUI REGULAMENT DUCE LA 

EXCLUDEREA ELEVULUI DIN PROGRAMUL DE PREGĂTIRE! 
 

 

 


