
Bună ziua, 

  După cum se știe, pe data de 14 septembrie 2020, va începe noul an școlar. Pe 

parcursul întreruperii cursurilor, atât cadrele didactice, cât și elevii școlii noastre au dovedit că 

pot trece cu bine prin constrângerile generate de pandemie. Suntem convinși că împreună vom 

parcurge cu bine și anul școlar 2020 – 2021. 

 S-au luat toate măsurile, astfel încât cursurile să se desfășoare în condiții de siguranță 

și de eficiență pedagogică. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte de natură 

organizatorică. 

1. Prima zi de școală va fi fără festivitate de deschidere, fără flori sau bomboane.  

2. Părinții îi pot însoți pe elevi numai până la intrarea în curtea școlii.  

3. Intrarea elevilor în școală se va face pe mai multe intrări. 

4. Pentru fiecare elev, este necesară prezentarea adeverinței de intrare în colectivitate.  

5. Luni, 14 septembrie, elevii ciclului primar vor veni la școală, după următorul 

program: 

- clasa pregătitoare de la 8.00 – 9.30; 

- clasa I  de la 8.00 – 9.30; 

- clasa a II-a de la 8.30 – 10.00; 

- clasa a III-a de la 9.00 – 10.30; 

- clasa a IV-a de la 9.15 – 10.45: 

6. Elevii ciclului gimnazial vor veni la școală, după următorul program: 

- clasa a V-a de la 12.00 – 13.30; 

- clasa a VI-a de la 12.30 – 14.00; 

- clasa a VII-a de la 13.00 – 14.30; 

- clasa a VIII-a de la 13.30 – 15.00; 

7. La intrarea în școală, elevii vor veni cu mască de protecție și vor păstra distanțarea 

fizică. Vor fi îndrumați de personalul școlii pe trasee anterior stabilite, până la 

intrarea în sala de clasă. 

8. Începerea cursurilor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al 

Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 5487/31 august 

2020 și anume potrivit cu unul dintre cele trei scenarii – verde, galben sau roșu. 

Este foarte probabil ca activitatea instructiv-educativă să înceapă după scenariul I 

(verde). El presupune prezența fizică nemijlocită a tuturor elevilor în sala de clasă.  

Hotărârea definitivă vă va fi adusă la cunoștință după data de 10 septembrie 2020.  

9. Cel mai probabil, durata orelor de curs va fi de 50 de minute, cu pauză de 5 

minute. Pauza respectivă va fi una în care profesorii vor schimba sălile de clasă; 

elevii nu vor ieși afară din sala de clasă. Se va stabili o pauză de 10 – 15 minute în 

care, pe trasee anterior stabilite, elevii se vor putea deplasa la toaletă sau, sub 

îndrumarea cadrului didactic, vor putea participa la activități recreative în clasă sau 

în aer liber.  

10. Elevii nu au voie să intre în alte săli de clasă. 

11. Facem precizarea că în sălile de clasă s-au asigurat condițiile de distanțare socială, 

impuse de situația dată și tot ceea ce trebuie pentru respectarea igienei.  

 

Succes în noul an școlar! 

Conducerea școlii 


