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Dragi elevi, 

Dragi părinți, 
 

 Regulile de mai jos sunt extrase din Procedura privind organizarea și desfășurarea activităților de 

pregătire și a examenelor la nivelul unității de învățământ, aprobată de Consiliul de administrație al 

Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Aceste reguli reprezintă, de fapt, aplicarea concretă a măsurilor 

dispuse în actele normative emise la nivel național pentru perioada stării de alertă, dintre care cel mai 

relevant pentru învățământul preuniversitar este Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al 

ministrului sănătății nr. 4267/18.05.2020. 

 Măsurile pot părea foarte stricte, dar este important să înțelegem că, dincolo de aspectul lor legal, 

impus de normativele în vigoare, ele au rolul esențial de a reduce drastic riscul epidemiologic și de a-i 

proteja astfel pe copii, pe familiile acestora, dar și pe oricine altcineva care intră în contact cu oricare dintre 

membrii comunității șincaiste (elevi, profesori sau alți angajați ai școlii). 

 Profesorii vor avea grijă permanent ca elevii să fie în siguranță, îi vor ghida pe tot parcursul 

activităților, de la intrarea în școală până la ieșire, dar, în esență, atenția și responsabilitatea fiecăruia 

dintre noi, copii sau adulți, va fi determinantă pentru binele tuturor. 

 Patru aspecte sunt fundamentale pentru ca activitățile să se desfășoare fluent și fără riscuri:  

 punctualitatea în ceea ce privește intervalele orare de sosire la școală; 

 păstrarea distanței fizice de 2 m între persoane, nu doar în incinta școlii, ci și înainte și după 

desfășurarea testului, când tendința de a socializa este în mod natural crescută; 

 purtarea corectă a măștii de protecție (care să acopere gura și nasul) în permanență, atât timp 

cât elevii se află în clădirea colegiului; 

 respectarea indicațiilor profesorilor asistenți (supraveghetori). 
 

 

Reguli de participare la testul de competențe lingvistice (limba engleză) 
 
 

SOSIREA ELEVILOR 

 Intrarea în curtea colegiului se face exclusiv de pe str. Baba Novac. 

 Elevii vor intra în curte după cum urmează: 

- în intervalul 9,40-9,45: elevii repartizați în sălile 15 (traseul galben) și 34 (traseul verde); 

- în intervalul 9,50-9,55: elevii repartizați în sălile 16 (traseul galben) și 30 (traseul verde); 

- în intervalul 10,00-10,05: elevii repartizați în sălile 18 (traseul galben) și 31 (traseul verde); 

 Elevii vor ocupa locurile desemnate în curte, pe traseul marcat cu galben pe asfalt sau pe 

traseul verde, în funcție de sala de clasă repartizată. Locul se ocupă în funcție de numărul din lista 

grupei (sălii) repartizate: de exemplu, dacă în lista grupei din sala 18 un elev apare cu nr. 3, el va ocupa 

atât în curtea școlii, la sosire, poziția marcată pe asfalt cu numărul 3 (pe traseul galben), cât și în sala de 

clasă, locul marcat cu nr. 3; profesorii de serviciu și profesorii asistenți vor asigura ghidarea elevilor din 

momentul în care intră în curte până la locul desemnat. 
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TRASEUL PÂNĂ LA LOCUL OCUPAT ÎN SALA DE CLASĂ 
 

 Intrarea în școală se face ordonat, păstrându-se în permanență distanța de 2 m între persoane și 

urmând indicațiile profesorilor asistenți, dintre care unul se va afla în fața șirului de elevi, iar celălalt în 

spate. 

 La intrare, după ce li se va măsura de către cadrele medicale temperatura corporală, care nu trebuie 

să depășească 37,3ºC, elevii își vor șterge încălțămintea pe covorașul dezinfectant, apoi își vor dezinfecta 

mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens și își vor pune masca de protecție oferită de 

profesorul aflat la intrare. 

 Elevii vor urma, respectând regulile de distanțare fizică și însoțiți de profesorii asistenți, traseul 

stabilit, după cum urmează: 

- elevii repartizați în sălile 15, 16, 18 vor urma traseul marcat cu benzi galbene, amplasate 

la nivelul podelei; 

- elevii repartizați în sălile 30, 31, 34 vor urma traseul marcat cu benzi verzi, amplasate la 

nivelul podelei, și vor urca la etajul I. 

 La intrarea în sala de examen, fiecare elev se va așeza la locul indicat (primele locuri ocupate vor fi 

cele din spatele sălii de clasă – 1, 2, 3 etc., iar ultimele, cele din față – 8, 9, 10, de exemplu). Pe 

bănci/pupitre este marcat numărul alocat elevului. 

 

MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA TESTULUI 
 

 Purtarea măștii de protecție este obligatorie, indiferent dacă elevul se află în sala de clasă, pe traseul 

înspre/dinspre sală sau înspre/dinspre baie. 

 În fiecare sală de clasă există dezinfectant de mâini, care poate fi folosit la nevoie. 

 Chiar dacă băile sunt igienizate de mai multe ori pe parcursul zilei cu substanțe biocide, se 

recomandă evitarea lor, pentru a reduce riscul contaminării. În cazul în care este totuși necesar, elevul 

care solicită să meargă la baie va fi însoțit de către profesorul de serviciu aflat pe coridor, până la intrarea 

în baie, și va fi apoi condus de la ieșirea din baie până în sala de clasă. Atât la intrarea în baie, cât și la 

ieșire (după spălarea mâinilor cu apă și săpun), elevul își va dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului 

aflat la intrarea în baie. Elevul va folosi doar cabina indicată de profesorul de serviciu la intrarea în baie. Nu 

este permisă intrarea concomitentă în baie a mai multor elevi, chiar dacă există cabine libere. 

 

IEȘIREA DIN SALA DE CLASĂ ȘI DIN ȘCOALĂ 
 

 Ieșirea din sala de examen se face pe același traseu marcat cu benzi galbene/verzi, păstrându-se 

distanța de siguranță între persoane. Elevii vor fi ghidați de către profesori până la ieșirea din școală, pe 

poarta dinspre str. Baba Novac. 

 La ieșirea din clădire elevii vor arunca masca de protecție într-un recipient indicat de către 

profesorul/cadrul medical aflat la ieșire, își vor dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest 

sens și vor primi o nouă mască de protecție, cu care vor ieși din școală. 

 

Mult succes tuturor!  

 

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 


