LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU”
BÂRLAD

PLANIFICAREA
EXAMENELOR DE CORIGENŢE
pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cursuri zi
16-25 iulie 2019
Data

Ora

Disciplina

Sala

16 iulie

9.00

Chimie,Limbaengleză

B2-5

17 iulie

9.00

B2-5

18-19 iulie

9.00

22 iulie

9.00

23 iulie

9.00

24 iulie

9.00

25 iulie

9.00

Biologie
Limbaromână
Informatica, TIC
Matematică
Istorie
Disciplinele de specialitate la
profilulservicii

B2-5
B2-5
B2-5
B2-5
B2-5

NOTA:
În cazul în care un elev este cusituaţiene încheiatăla 2 (două) discipline
planificate înaceeaşizi, a doua disciplină se reprogramează la o alta data;
Elevii care nu au promovat o singură disciplinăde învăţământ în urma examenelor
de corigenţă, au dreptul să solicite reexaminare (art.133 din R.O.F.U.Î.P.)
Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive
temeinice dovedite cu acte în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului vor
fi examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai
târziu de începerea cursurilor noului an școlar (ART. 145 din R.O.F.U.Î.P).
DIRECTOR,
PROF. GHIORGHE PRICOP

LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU”
BÂRLAD

PLANIFICAREA
EXAMENELOR DE ÎNCHEIERE de SITUAŢIE
pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cursuri zi
15 iulie 2019

Data

15 iulie
2019

Ora

Disciplina

Sala

Examinarea elevilor cu
Situaţia neîncheiată la data de 14iunie 2019
B2-5

9.00

Toate disciplinele

NOTA:
În cazul în care un elev este cusituaţiene încheiatăla 2 (două) discipline
planificate înaceeaşizi, a doua disciplină se reprogramează la o alta data;
Elevii care nu au promovat o singură disciplinăde învăţământ în urma examenelor
de corigenţă, au dreptul să solicite reexaminare (art.133 din R.O.F.U.Î.P.)
Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive
temeinice dovedite cu acte în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului vor
fi examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai
târziu de începerea cursurilor noului an școlar (ART. 145 din R.O.F.U.Î.P).

DIRECTOR,
PROF. GHIORGHE PRICOP

Art. 133 (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au
promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au
dreptul săs olicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în
cazuri justificate, o singură dată pe an școlar. (2) Cererea de reexaminare
se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de
la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. (3) Reexaminarea se
desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai
târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. (4) Comisia de
reexaminare se numeşte prin decizia directorului și este formată din alte
cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 145 (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la
examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult șapte
zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară,
stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea
cursurilor noului an şcolar. (2) În situaţii excepţionale, respective internări
în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar
poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an
şcolar.

