PRECIZĂRI CONFORM: OMEN 4793/31.08.2017 și PROCEDURA MEN 31957/04.06.2018

CENTRUL DE EXAMEN
COLEGIUL NAȚIONAL “ION LUCA CARAGIALE” – MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25 iunie 2018

VIZUALIZAREA DE CĂTRE CANDIDAȚII MAJORI
ȘI PĂRINȚII/ REPREZENTANȚII LEGALI AI CANDIDAȚILOR MINORI
A LUCRĂRILOR PROPRII,
CORESPUNZĂTOARE PROBELOR SUSȚINUTE ÎN CADRUL EVALUĂRII NAȚIONALE
PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
În conformitate cu prevederile art.12. alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4793/2017, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar
2017-2018, candidatul major și părinții/ reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/ Iucrările proprie/ proprii,
respectiv a/ ale propriului copil, corespunzător probei/ probelor susținută/ susținute în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018.
Pentru candidații din centrul de examen COLEGIUL NAȚIONAL “ION LUCA CARAGIALE” – MUNICIPIUL PLOIEȘTI, candidații majori și părinții/ reprezentanții legali ai candidaților minori pot
depune cereri privind vizualizarea lucrării/ Iucrărilor proprii, respectiv a/ ale propriului copil, corespunzător probei/ probelor susținute în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 20172018 la secretariatul unității școlare, secretar d-na.Pițu Mădălina-Ileana, în zilele:

MARȚI
MIERCURI

26.06.2018
27.06.2018

- între orele 0800-1600
- între orele 1400-1800

Cererile de vizualizare a lucrărilor, adresate Comisiei Județene Prahova de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018, se înregistrează în registrul
de intrări-ieșiri al COLEGIULUI NAȚIONAL “ION LUCA CARAGIALE” – MUNICIPIUL PLOIEȘTI.
Cererile trebuie să conțină următoarele date:

Numele și prenumele solicitantului

Date de contact: adresa/ telefon/ e-mail

Numele și prenumele candidatului care a elaborat lucrarea/ lucrările

Centrul de examen în care candidatul a susținut proba/ probele

Lucrarea solicitată spre vizualizare: Limba și literatura română/ Matematică
Solicitarea de vizualizare și respectiv, vizualizarea lucrării/ lucrărilor nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/ lucrărilor.
Comisia județeană de evaluare națională nu eliberează copii după lucrările vizualizate.
Comisia județeană de evaluare națională Prahova va organiza vizualizarea lucrărilor în perioada 9-13 iulie 2018. Programul zilnic și locul în care se pot vizualiza lucrările va fi afișat, la avizierul
inspectoratului școlar și al unităților de învățământ care au fost desemnate centre de examen.
Candidații majori și părinții/ reprezentanții legali ai candidaților minori vizualizează individual, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene de evaluare națională, lucrarea
solicitată/ Iucrările solicitate (acestea nu vor fi tipărite, copiate).
Persoanele nominalizate de către președintele comisiei județene de evaluare națională nu vor face aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.
La vizualizarea lucrărilor candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/ reprezentant legal.
Pentru a facilita vizualizarea Iucrărilor, comisia județeană de evaluare națională va instala un videoproiector pe care vor fi proiectate lucrările vizualizate.
Se va asigura confidențialitatea procesului de vizualizare a lucrărilor.
După vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidații majori și parinții/ reprezentanții legali ai candidaților minori vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată/ lucrarile solicitate.

