
 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE, 15-17 IUNIE 2020 

 

 FORMAREA GRUPELOR 

 toți elevii sunt ordonați alfabetic indiferent de clasa din care au făcut parte; 

 aplicând criteriul ordonării alfabetice, se formează 6 grupe. Astfel, primii 11 elevi formează grapa întâi, următorii 11 elevi 

formează grupa a doua, ... , ultimii 11 elevi formează grupa a șasea; 

 lista elevilor din fiecare grupă va fi afișată pe site-ul și la avizierul școlii; 

  
REPARTIZAREA ELEVILOR ÎN SĂLI 

 toate probele de examen se vor desfășura la etajul I al Corpului A în sălile: A25, A26, A29, A30, A31, A32; 

 Grupa 1 – sala A25; Grupa 2 – sala A26; Grupa 3 – sala A29; Grupa 4 – sala A30; Grupa 5 – sala A31; Grupa 6 – sala A32; 

 

TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC 

 fiecare elev va fi prezent în fața școlii la ora 810; 

 fiecărui elev, la intrarea în curtea școlii, i se va măsura temperatura prin termoscanare; 

 la intrarea în școală fiecare elev se șterge pe picioare pe covorașul cu dezinfectant de la intrare și se dezinfectează pe mâini; 

 la intrarea în școală fiecare elev primește o mască nouă de la profesorul supraveghetor, pe care o poartă până la finalul probei de 

examen; 

 deplasarea până la intrarea în școală, prin școală și la plecarea din școală se face numai prin zonele marcate; 

 în sala de clasă, fiecare elev se așază în banca pe care este aplicată bulina roșie cu numărul său de ordine; 

 la finalul probei, fiecare elev primește o mască nouă de la profesorul supraveghetor, pe care o folosește pentru deplasarea 

acasă; 

 fiecare elev trebuie să găsească grupa din care face parte urmărind listele de pe site-ul școlii și să rețină numărul de ordine pe 

care îl are în lista respectivă. 


