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Orarul examenelor de sfarsit de an pentru clasele 11-13  
Marti, 2 Iunie pana Joi, 11 Iunie 

 
Stimati parinti,  
 
Dupa cum stiti am decis ca examenele de sfarsit de an pentru elevii din clasele 11 -13 sa fie 
optionale.  Profesorii au luat legatura cu parintii acelor elevi care considera ca ar putea beneficia in 
urma sustinerii acestor examene pentru a putea demonstra ca sunt capabili sa obtina o nota mare, 
sau pentru ca nu avem suficiente dovezi in momentul de fata pentru a putea sa le acordam nota de 
care sunt ei capabili. Daca sfatul nostru va fi luat sau nu in considerare este alegerea elevului si a 
parintilor, dar va recomandam totusi sa il urmati.  
 
Impreuna cu aceasta scrisoare, va trimit orarul pentru examene. Examenele vor avea loc in perioada 
Marti, 2 Iunie pana Joi, 11 Iunie. Vor avea loc 2 sesiuni. Sesiunea de dimineata care va incepe la ora 
9.00 am si cea de dupa amiaza care va incepe la ora 1.00 pm. Toate examenele au o durata de 
maxim 3 ore.  
 
Vom urma instructiunile furnizate de Guvernul Roman pentru elevii care vor sustine Evaluarile 
Nationale si examenul de Bacalaureat.  

 Elevii trebuie sa poarte masca si oricare alte masuri de preventie pe care le considera necesare  

 Nu vor fi mai mult de 10 elevi in sala de examen 

 Supraveghetorii vor purta de asemenea masti si vor lua toate masurile de preventie necesare  

 Salile vor fi curatate folosind dezinfectanti si biocide intre sesiunile de examen si la sfarsitul 
fiecarei zile insistandu-se mai ales pe bancile din sala  

 Elevii vor intra in cladire esalonat, si vor iesi din cladire si din salile de examinare tot esalonat 
pentru putea pastra distantarea sociala. 
 

Examenele se vor sustine in scoala, cladirea principala din campus pentru a ne asigura ca folosim 
cele mai spatioase sali din scoala, iar toate bancile vor fi aranjate astfel incat sa se pastreze o 
distanta de minim 2 m intre elevi.   
 
Pentru acei elevi si parinti care nu doresc sa sustina aceste examene, trebuie sa va asigurati ca 
toate documentele cerute de profesori vor fi scanate si returnate prin intermediul Google 
Classroom/email pana Vineri, 29 Mai, ora 4pm.  Acesta fiind ultimul termen limita. Daca pana la 
aceasta data, nu primim documentatia ceruta de la elevi, ne vom afla intr-o situatie dificila atunci 
cand va trebui sa acordam nota prezisa finala.  
 
Va multumim din nou pentru sprijinul si intelegerea de care dati dovada in aceasta perioada grea.  
 
Cu stima, 
 
Matt Tansley 
Head of Secondary 
 


