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   NR. 999/30.06.2020 

 

RAPORT SCRIS 

Privind organizarea şi desfăşurarea EVALUĂRII NAŢIONALE la clasa a VIII-a 

Iunie 2020 

 

              Evaluarea Naţională la clasele a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana s-a desfășurat conform 

OMEN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, nr. 

4916/din 26.08.2019 și a OMEC de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019, nr. 4248 din 13.05.2020, în conformitate 

cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-

2011, aprobată prin Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4801/2010. 

             La evaluare a participat un număr de 45 de elevi, din cei 53 înscrişi,  8 elevi fiind absenți. 

             Pentru buna desfăşurare a Evaluării Naţionale s-au urmărit următoarele obiective: 

           1. Pentru probele scrise la limba şi literatura română şi  matematică în unitatea şcolară a existat un număr suficient de 

copiatoare în stare de funcţionare, cu tonere de rezervă. Calculatoarele/laptop-urile, telefonul, faxul, conexiunea la internet au 

fost verificate cu o zi înainte de evaluarea naţională, s-a asigurat sursă alternativă de curent și internet, dar nu au existat 

defecţiuni. Numărul de consumabile, de tipizate a fost suficient. 

           2. Pentru supravegherea audio-video a  existat în şcoală un număr de 7 camere video, în  sălile de examen (4 săli) 

stabilite conform prevederilor Ordinului Nr. 4267/841/2020 din 18/19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate 
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în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, sala comisiei, unde au fost primite şi multiplicate 

subiectele şi au fost preluate lucrările scrise de la membrii comisiei de asistenţi şi sala de bagaje/sala de instruire a asistenților. 

Acestea au fost instalate printr-un sistem de supraveghere performant, cu 72 de ore înainte de începerea probelor scrise şi 

monitorizate în permanenţă pe perioada acestora de doamna profesor Semeș Ana-Carmen, persoană responsabilă cu derularea 

și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video. Persoana de contact, respectiv dna Maftei Camelia, a fost 

responsabilă cu derularea activității, conform Procedurii Operaţionale privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte 

pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020.  Pe toate uşile sălilor supravegheate 

audio-video au existat notificările transmise prin aplicație. 

          3. Toţi cei 45 de elevi care au susţinut evaluarea naţională au fost în legalitate, s-au conformat procedurilor, au făcut 

cereri de înscriere pentru evaluare în termenul prevăzut de metodologie şi au avut asupra lor în zilele probelor scrise cărțile de 

identitate, care au fost verificate de profesorii asistenţi înainte de începerea probelor. 

          4. S-a organizat transportul lucrărilor scrise şi s-a asigurat securitatea lucrărilor scrise pe întreaga perioadă a evaluării 

naţionale. Astfel, preşedintele Comisiei de Examen şi membrul comisiei care au transportat lucrările scrise la ISJ Bacău au 

fost monitorizați. 

          5. Pe toată durata probelor scrise s-a asigurat asistenţa medicală prin asistenta medicală, Avădăni Iulia, de la cabinetul 

medical şi paza şi ordinea prin poliţistul de proximitate. 

          6. Asistenţii şi membrii comisiei de examen constituită prin Decizia nr. 363_63//13.06.2019 a I.S.J. Bacău au fost 

prezenţi la ora 7˚˚, au fost instruiţi de preşedintele comisiei, prof. Irimia Ana-Nicoleta, au primit și au semnat fişele de atribuţii, 

angajamentele şi declaraţiile pe propria răspundere. 

          7. Nu au existat elevi de la alte unităţi de învăţământ care să fie arondaţi unităţii noastre pentru susţinerea probelor 

scrise. 

          8. Elevii au fost repartizaţi în sălile de clasă în ordine alfabetică, cu respectarea procedurilor, iar listele/ oglinda claselor 

au fost afişate pe uşile sălilor de examen. Fiecare bancă a fost personalizată. 

         9. Situaţiile statistice privind prezenţa elevilor la probele scrise a fost transmisă zilnic la Comisia judeţeană de evaluare 

naţională a I.S.J. Bacău în termenul stabilit în metodologie. 

         10. Nu a existat nicio intenţie de a strânge fonduri de la elevi/părinţi/alte persoane fizice sau juridice. 
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          Urmare a măsurilor enumerate mai sus, la Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, 

Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VIII-a s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii, fără nici un fel de incident neplăcut. 

 Rezultatele la Evaluarea Naţională 2020 au fost următoarele :  

 - la limba şi literatura română din cei 45 de elevi prezenţi,  38 au obţinut note peste 5,00 (84,4%); 

 - la matematică din cei  45 de elevi prezenţi, 32  au obţinut note peste 5,00 (71,1%); 

         - mediile finale peste 5,00 au fost în număr de 37; 

  - procentul mediilor peste 5,00 este de  82,2%. 

           Menţionăm că pe tot parcursul anului şcolar 2019-2020 a existat un grafic de pregătire suplimentară a elevilor claselor 

a VIII-a la limba şi literatura română şi matematică, grafic ce a fost respectat cu stricteţe. S-au organizat lunar şedinţe cu 

părinţii elevilor claselor a VIII-a, în care li s-a adus la cunoştinţă prezenţa elevilor la pregătirea suplimentară şi rezultatele 

acestora la simulările organizate în şcoală. 

Analiza comparativă a rezultatelor școlare ale elevilor pe parcursul anilor de studiu cu rezultatele la Evaluarea 

Națională: 

 - la limba si literatura română notele finale la Evaluarea Națională comparate cu rezultatele din clasele V-VIII au fost 

asemănătoare la  38 din cei 45 de elevi prezenti, iar 7 elevi au avut note sub 5 la Evaluarea Națională și medii peste 5 în clasele 

V-VIII; 

- la matematică notele finale la Evaluarea Nationala comparate cu rezultatele din clasele V-VIII au fost asemănătoare 

la 32 din cei 45 de elevi prezenti, iar 13 elevi au avut note sub 5 la Evaluarea Natională si medii peste 5 in clasele V-VIII; 

 Activităţi remediale:  

 - conceperea unor teste iniţiale riguroase la începutul anului şcolar 2020-2021; 

 - planuri remediale individualizate; 

 - monitorizarea permanentă de către director şi de către şefii de catedre a parcurgerii materiei conform planificărilor; 

 - evaluări curente dupa modelul subiectelor naţionale; 

 - acces permanent al elevilor la internet şi la biblioteca şcolii pentru materiale necesare evaluării naţionale; 

 - alcătuirea unor grafice de pregătire suplimentară săptamânală la limba şi literatura română şi la matematică şi 

monitorizarea permanentă a desfăşurării orelor de pregătire suplimentară; 
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 - organizarea lunară a şedinţelor cu părinţii elevilor claselor a VIII-a; 

 - menţinerea permanentă a legăturii şcolii cu familiile elevilor claselor a VIII-a. 

Comisia de examen: 

Preşedinte: prof. Irimia Ana-Nicoleta 

Membri: prof. David Daniela-Ecaterina, prof. Țuștiu Elena,prof. Semeș Ana-Carmen, responsabilă cu derularea și 

monitorizarea procesului de supraveghere audio-video; persoana de contact: prof. Maftei Camelia. 

Situaţia statistică 

 

                                      Director,                                                                                                               Director adj.  

                     Prof. IRIMIA ANA-NICOLETA                                                                       Prof. DAVID DANIELA-ECATERINA 
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