
ÎNCEPE ȘCOALA! 

 

Programul zilei de 14 septembrie 2020 

În contextul actual al pandemiei de Corona virus, Colegiul Național ”Emil Racoviță” 

își deschide porțile pentru începerea  anului  școlar 2020 - 2021, urmând procedurile impuse 

de  ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației.  

Astfel, ținând cont de recomandările sanitare existente în acest moment și având în 

vedere cele trei scenarii pentru desfășurarea cursurilor, vă comunicăm scenariul ales la CNER. 

 Vom urma scenariul al II-lea, scenariu care presupune:  ,,Participarea zilnică a tuturor 

elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială ( jumătate din efectivul unei clase,  

prin rotație, la un interval de două săptămâni ) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, 

cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.” 

În acest sens, vă aducem la cunoștință câteva precizări pe care le veți regăsi în Planul 

de măsuri propus de CNER: 

➢ fiecare clasă va păstra aceeași sală și fiecare elev va sta în aceeași bancă;   

➢ în interiorul școlii toată lumea poartă mască de protecție; 

➢ gelul dezinfectant va fi accesibil tuturor prin intermediul dozatoarelor montate pe 

coridoare; 

➢ vom instrui permanent elevii în legătură cu importanța măsurilor de protecție 

individuală și colectivă  (purtarea măștii, păstrarea distanței,igienizarea mâinilor etc); 

➢ părinții nu vor avea acces în spațiile școlii. 

CICLUL PRIMAR, CLASELE a VIII-a și a XII-a: suprafața sălilor de clasă corelată 

cu numărul de elevi din fiecare clasă permite prezența la cursuri a tuturor elevilor în sală, cu 

respectarea distanței de cel puțin 1 m între elevi. 

CLASELE a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a: fiecare clasă se împarte în 

2 grupe, elevii vin la școală în sistem hibrid (fiecare grupă participă la cursuri alternativ: două 

săptămâni în sala de clasă, următoarele două săptămâni online, de acasă); pentru elevii aflați 

acasă se transmite online, în direct, din sala de clasă, prin intermediul unei camere web 

suplimentare. Repartizarea elevilor pe grupe va fi comunicată de către dirigintele clasei. 

Vă asigurăm de îndeplinirea  condițiilor necesare pentru siguranța și sănătatea tuturor 

celor implicați în procesul instructiv- educativ.  

Situația provocată de această pandemie ne obligă mai mult ca oricând să vă solicităm 

sprijinul și asumarea responsabilității  pentru desfășurarea activității școlare în condiții optime.  

Pentru deschiderea noului an școlar am propus un program care să permită prezența 

fizică a elevilor. 

Astfel, ora de dirigenție se va desfășura luni, 14 septembrie 2020, în sala proprie a 

fiecărei clase din clădirea de pe str. M. Kogălniceanu după următorul program:  

-  clasele a 8-a și toate grupele G1 ale claselor 5-7, respectiv 9-11 vor fi prezente în 

sălile proprii la ora 830 ; 

-  clasele a 12-a și toate grupele G2 ale claselor 5-7, respectiv 9-11 vor fi prezente în 

sălile proprii la ora 1100 . 



Pentru clasele ciclului primar ora de dirigenție se va desfășura, de asemenea, în sala 

proprie a fiecărei clase din clădirea de pe str. Horea nr. 52 după următorul program: 

- elevii claselor a  III-a și a IV-a  vor fi prezenți în sălile proprii la ora 8,30; 

- elevii claselor  I și a II-a a vor fi prezenți în sălile proprii la ora 9:00; 

- elevii clasei Pregătitoare A vor fi preluați din fața școlii de către învățătoarea 

clasei în intervalul orar 10:20- 10:30; 

- elevii clasei Pregătitoare B vor fi preluați din fața școlii de către învățătoarea 

clasei în intervalul orar 10:50- 11:00; 

- elevii clasei Pregătitoare C vor fi preluați din fața școlii de către învățătoarea 

clasei în intervalul orar 11:20- 11:30. 

Vă dorim sănătate și mult succes în noul an școlar! 
 

 

 

 

 


