
COMUNICAT  

DESFĂȘURARE CURSURI DEBUT AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

Stimați părinți, dragi elevi,  

 

În mod obișnuit, mijlocul lunii septembrie aducea o încărcătură emoțională pozitivă, asociată cu nerăbdarea și entuziasmul 

debutului de an școlar. În acest an, starea noastră sufletească este afectată de incertitudinile create de contextul epidemiologic, mai precis 

de pandemia cu SARS-COV-2. Astfel, prioritatea devine sănătatea elevilor, a familiilor lor, a noastră – cadrele didactice. Totuși, 

preocuparea pentru educație nu este diminuată. De aceea am elaborat un plan atât pentru începerea școlii, cât și pentru desfășurarea 

procesului didactic pe tot parcursul anului școlar, conform ghidurilor lansate la nivel național (https://educatiacontinua.edu.ro/), corelat 

cu infrastructura și resursele noastre. În acest moment nu putem folosi scenariul 1 (VERDE), în care toți elevii vin la școală, din pricina 

riscului ridicat de infectare cu COVID 19. Așadar vor începe cursurile acestui an școlar în scenariul galben, al cărui mod de desfășurare 

vi-l prezentăm mai jos. 
 

Scenariul 

 

Organizarea cursurilor 

 

Acțiuni 

 

Observații 

 

Scenariul 2  

GALBEN  

 

Ciclul primar  

(clasele P-IV) 

• Toţi elevii participă 

zilnic la cursuri în 

schimbul de dimineață. 

 Toți participanții la activitățile 

școlare poartă mască de protecție;  

• Fiecare clasă păstrează aceeași 

sală, fiecare elev stă mereu în 

aceeași bancă;  

• În spațiul școlii se păstrează 

distanța între elevi; 

• Au fost stabilite și vor fi aduse la 

cunoștință elevilor trasee diferite 

pentru intrarea și ieșirea din 

corpurile de clădire prin circuite.  

• Accesul părinților în interiorul clădirilor școlii este 

interzis (cu excepția unor situații excepționale);  

• În situația in care unii elevi au motive justificate să 

nu vină la școală (în condițiile reglementate legal) și 

părinții/reprezentanții legali își asumă acest lucru, 

unitatea de învățământ va identifica soluții pentru 

asigurarea accesului acestora la procesul 

educațional;  

• Orarul va fi comunicat de către profesorii diriginți. 

- Ciclul gimnazial 

(clasele V-VII)  

- Ciclul liceal  

(clasele IX-XI)  

• Cursurile se vor 

organiza în sistem 

hibrid: Clasa va fi 

împărțită în două grupe 

 Profesorii învățători și diriginți 

alcătuiesc cele două grupe; 

 Grupele formate se păstrează pe 

toată durata stării speciale; elevii nu 

se pot transfera dintr-o grupă în 

alta;  

 Dirigintele stabilește componența grupelor;  

• La nivelul școlii folosim aplicația Google 

Classroom;  

• Cadrele didactice vor folosi la clasă cataloage  

individuale temporare, din care vor trece periodic în 

catalogul oficial notele și absențele; 

• Profesorii vor avea un orar/program de consiliere 

online pentru elevii care stau acasă. 



care se vor roti la 

interval de o săptămână. 

• Toți participanții la activitățile 

școlare poarta mască de protecție;  

• Fiecare clasă păstrează aceeași 

sală, fiecare elev stă mereu în 

aceeași bancă;  

• În spațiul școlii se menține distanța 

între elevi;  

• În situația în care acest lucru nu 

este posibil din cauza pupitrelor 

duble, vom beneficia de sprijinul 

autorităților locale pentru montarea 

panourilor de plexiglas; 

• Trasee diferite pentru intrarea și 

ieșirea din corpurile de clădire;  

• Într-un interval de 60 minute elevii 

vor fi alături de profesori 55 minute. 

În acest interval va fi planificată 

pauza de 10 minute. În cele 5 minute 

în care profesorii trec de la o clasă la 

alta elevii nu părăsesc sala. 

Ciclul gimnazial  

(clasa a VIII-a)  

• Toţi elevii participă 

zilnic la cursuri 

• Au fost alocate săli cu suprafața suficient de mare 

pentru a încăpea toți elevii cu respectarea distanței 

de 1 m între bănci. 

Ciclul liceal  

(clasele a XII-a)  

• Toţi elevii participă  

zilnic la cursuri  

 

 

În eventualitatea unei situații epidemiologice care ne obligă să trecem la Scenariul 3 (ROȘU), toată activitatea se va desfășura 

online cu menținerea orarului existent. Toți elevii și profesorii liceului au deja conturi pentru Google Classroom și clase virtuale pe 

această platformă.  

Indiferent de scenariile urmate, provocările sunt uriașe pentru toată lumea și implică multe necunoscute. Tocmai de aceea 

considerăm că o bună colaborare cu familia este și mai importantă. Copiii trebuie încurajați permanent să respecte toate măsurile de 

prevenție (purtatul măștii, igiena personală, păstrarea distanței etc.) atât la școală cât și în afara ei.  

Vă doresc multă putere în a-i sprijini pe copiii dvs. și să rămâneți sănătoși! 

 

 

Director, 

 

Sandu Ana Florentina 

 



 


