LICEUL „ATANASIE MARIENESCU”
Lipova, jud. Arad
Str. N. Titulescu, nr. 1, 315400, Lipova; Tel. / Fax 0257-563121; 0257-563120

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A TESTULUI DE COMPETENŢE LINGVISTICE
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI
LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
ÎN ANUL ŞCOLAR 20192020............................................................................................................................................

Nr.

/

.06.2020 - Registrul unic de proceduri Aprobată de ISJ Arad în data de ………………

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.
Nr.
crt
0
1.1

ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERATIUNEA

1
ELABORAT

NUMELE SI
PRENUMELE

1.2. VERIFICAT

2
Prof. Iercosan
Carmen
Prof. Butaciu
Carmen
Prof.Herrling Ioan

1.3

Prof. Török Laura

VERIFICAT SI
APROBAT

FUNCTIA

DATA

SEMNATURA

3

4
17.06.2020

5

Director
adjunct/Responsabil
CEAC
Inspector de
specialitate

18.06.2020

Profesor
Profesor

19.06.2020
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2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale
Nr.
crt.

Ediția/ revizia în
cadrul ediției
1

2.1.
2.2.
2.3

Ediția 1
Revizia 1
Revizia 2

Componența revizuită

Modalitatea
reviziei

2
Procedură completă

3

Data de la care se aplica
prevederile ediției sau
reviziei ediției
4
18.06.2020

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz, revizia din cadrul
ediției procedurii operaționale
Nr.
Crt.

Scopul
difuzarii
Arhivare

Exemplar
nr.
1

Compartiment

Functia

Secretariat

Secretar

Aplicare

1

Secretariat

Secretar

Aplicare

1

Comisie

Președintecom
isie

Informare

1

Clasele a IV-a

Elevi, părinți

1.

2.

3.

4.

Numesipr
enume
CuzmanGe
orgetaCori
na
CuzmanGe
orgetaCori
na
Donțu
Lucian
Mihai

Data
primirii
18.06.2020

Publicarepe
siteulwww.lamlip
ova.ro

18.06.2020

Semnatura

18.06.2020

18.06.2020

4. CUPRINS:
4.1. Scop
4.2. Domeniul de aplicare
4.3. Legislație
4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
4.5. Descrierea procedurii
4.6.Anexa
4.1. Scop
Procedura operațională reglementează modalitatea de organizare si desfasurare a probei pentru
organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv
de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020.
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4.2. Domeniul de aplicare:
Comisia de organizare si evaluare.

4.3. Legislație:
•
•
•

•

•

•

•

prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.3.753/2011
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu
modificările ulterioare;
prevederile art. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea
stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV- 2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu
modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017 privind Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar
prevederile ordinului nr. 4.461/2020 din 4 iunie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea
testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de
studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020
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4.4.Descrierea procedurii
Nr.
crt.
1

2

3

Denumirea activității
Constituirea Comisiei de
organizare a Testul de
aptitudini și cunoștințe la
limba engleză

Factorii implicați

- directorul;
responsabilul
catedrei
de
specialitate;
profesori
de
specialitate;
Elaborarea și aprobarea
- directorul;
subiectelor pentru Testul
responsabilul
de aptitudini și cunoștințe catedrei
de
la limba engleză
specialitate
profesori
de
specialitate
Susținerea Testului de - directorul;
aptitudini și cunoștințe la responsabilul
limba engleză
catedrei
de
specialitate
profesori
de
specialitate
Consiliul
de
administratie

Termen
12.06.2020

22.06.2020

26.06.2020
ora 10

Observatii
Componența comisiei:
Președinte: director
Vicepreședinte: Șef catedră
Limba engleză
Membri:
doua
cadre
didactice de specialitate
Elaborarea subiectelor se va
face conform programelor
școlare în vigoare pentru
clasa a IV a – Limba
engleză
1. Testul constă într-o
Probă scrisă
(durata 50 minute)
2. Candidații înscriși se
vor prezenta la poarta de la
intrarea principala a scolii
la ora 9.30.
3. Admiterea candidatilor
in salile de examen si
desfasurarea examenului se
va face conform normelor
descrise in anexa 1
3. Candidații înscriși se vor
prezenta în săli având
asupra lor carnetul de elev,
pentru
a
primi
instrucțiunile de redactare
a lucrării din cadrul probei
scrise.
4.Candidații vor avea
asupra lor stilou/pix cu
cerneală albastră.
5. Subiectele rezolvate pe
ciornă nu se iau în
considerare.
6. Supravegherea probei
este
asigurata
pentru
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4

Afișarea rezultatelor la - secretara
26.06.
Testul de limba engleză
- directorul;
2020
responsabilul
catedrei
de
specialitate
profesori
de
specialitate

5

Înregistrarea
contestațiilor la Testul de
verificare a cunoștințelor
la Limba engleză
Soluționarea contestațiilor
la Testul de aptitudini și
cunoștințe
la
limba
engleză.
Afișarea
rezultatelor finale ale
candidaților la Testul de
verificare a cunoștințelor
la Limba engleză

6

- secretara

-

membrii
comisiei
secretar

29.06.2020
ora 12-14
29.06.2020
ora 15

fiecare sala de un asistent.
1.Se afișează datele de
identificare
a
elevilor:
numele
și
prenumele
candidatului, cu inițiala
tatălui; punctaj proba scrisă;
nota finală, calculata prin
împărţirea punctajului total
la 10.
2.
Listarea se face
înordinea
alfabetică
a
candidaţilor.
3.
Aceste informaţii se
afişează în format letric şi
electronic pe site-ul școlii
(www.lamlipova.ro )
Eventualele contestaţii se
depunpe bază de cerere tip
Punctajul
obţinut
de
candidat după reevaluarea
lucrării rămâne definitiv.
Afișarea rezultatelor finale
(după
contestaţii),
la
avizier și pe site-ul unităţii
de învăţământ, se face în
formatul:
numele
și
prenumele candidatului, cu
inițiala tatălui; punctajul
final obţinut; nota finală,
prin împărţirea punctajului
la 10. Listarea se face în
ordinea descrescătoare a
notei finale, cu menţiunea
ADMIS/RESPINS.
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Anexa nr. 1
Masurile de sigurantapentrudesfasurareaexamenului
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi
măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de către cadrul medical care va asigura asistența
medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau
există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ,
cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de
tratament;
parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine
delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și
apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;
la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);
în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la
normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt
stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor
fi reîncărcate permanent;
elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata
activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun;
coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate
regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul)
și la finalizarea programului;
în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță unul de
altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ;
grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;
colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de
învățământ;
la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și
măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.
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Anexa nr. 2
Structura subiectelor
aferente testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de
studiu al unei limbi moderne de circulație internațională
Nr.
crt.
1.

2.

Tipuri de subiecte

Descriptori de performanta

Punctaj

Exercițiu de verificare a
noțiunilor de bază in limba
engleză.
Exercitiu de citire-înțelegere a
unui text studiat

Punctajul total acordat exercițiului
va fi impărțit in mod egal pentru
fiecare din itemii acestuia.
Punctajul total acordatexercitiului
va fi impărțit in mod egal pentru
fiecare din itemii acestuia.
Compunerea va avea intre 40 si 50
de cuvinte. Se acordă pentru:
- Structuri gramaticale :1p
- vocabular : 1p
- indeplinirea cerintei : 0,5p
- coerență si coeziune : 0,5p

30p

3.

Compunere pe o temă studiată

4.
5.

Punctaj din oficiu
Punctaj total

30p

30p

10p
100p
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