În atenția candidaților la Examenului de Bacalaureat 2020
1.Accesul în sala de examen se face în baza legitimării candidatului cu cartea de identitate în
original cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea probei scrise din ziua respective
( 22,24,25 iunie 2020), respectiv, 8,30 , folosindu-se circuitele de intrare aferente.
2.La intrarea în instituție ,candidatul la examen va prezenta declarația pe proprie răspundere a
părinților referitoare la Coronavirus, iar personalul medical va efectua triajul epidemiologic
( măsurarea temperaturii corporale în zona frunții cu termometrul digital non-contact )
3.Candidatul depistat cu temperatura peste 37,3 grade Celsius va fi lăsat în repaus câteva minute
și se va repeta termometrizarea .
Dacă temperatura se menține peste 37,3 grade Celsius accesul candidatului în școală nu va fi
permis, acesta fiind îndrumat să se adreseze medicului de familie .
Se va încheia un proces verbal pentru situația constatată și se va anunța telefonic
Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova .
Candidatul aflat în această situație va sustine examenul de Bacalaureat în sesiunea specială .
Dacă temperatura este sub valoarea de 37,3 grade Celsius atunci candidatul primește o mască
de protecție , se dezinfectează pe mâini și este însoțit de către profesorul supraveghetor în sala de
examen pe calea de acces indicată.
Este obligatoriu ca toate persoanele aflate în incinta școlii ( elevi , profesori , personal
medical , personal nedidactic de pază și de îngrijire ) să poarte masca de protecție pe toată
perioada șederii în instituție.
4. Toate informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor scrise din cadrul
examenului de bacalaureat vor fi afișate cu 24 de ore înaintea fiecărei probe scrise la avizierul
școlii de către comisia de examen a cărei componență este din afara școlii.
5. Instituția este supravegheată audio video.
6. Bagajul candidatului va fi depozitat în spațiul cu destinația -Sală de bagaje .
7. Proba scrisă durează 3 ore din momentul primirii subiectului
8. Pentru redactarea lucrărilor trebuie să se folosească instrument de scris cu cerneală albastră.
9. Atentie la subiectul primit spre rezolvare. Acesta trebuie să fie corespunzător cu cel aferent
(filieră / specializare / opțiune ) cererii de înscriere depusă de candidat.
10. Este interzisă pătrunderea candidatului în sala de examen cu materiale care ar putea fi
folosite pentru rezolvarea subiectelor.
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