
   

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 -2021 

 

În ședința Consiliului de administrație al Colegiului Romano-Catolic Sf. Iosif, din data de 8.09.2020, s-au decis 

următoarele scenarii de activitate pentru anul școlar 2020 -2021: 

Învățământul primar 

- Elevii vor participa la cursuri în școală în fiecare zi (fiecare loc are separator de plexiglas, iar băncile au 

fost aranjate astfel încât să se respecte distanța de siguranță între elevi). 

- Elevii bolnavi sau care au în familie persoane vulnerabile și nu pot participa fizic la cursuri, vor primi, din 

partea învățătoarei și a profesorilor de la clasă materiale cu lecțiile predate. Decizia de neparticipare la 

cursuri trebuie adusă la cunoștința învățătoarei de către părinții/reprezentanții legali, prin completarea unei 

declarații la care se atașează certificatul /adeverința de la medicul curant/medicul de familie, care 

recomandă acest lucru. 

- Elevii vor veni la școală după un program decalat, astfel încât să se prevină aglomerația. Vor fi preluați 

din curtea școlii de către învățătoare și conduși în sălile de clasă pe trasee bine delimitate. Părinții elevilor 

nu au voie să intre în curte și în școală.   

- Durata orelor de curs este de 30 de minute, cu o pauză de 5 minute. Intre schimburi este o pauză de o oră 

și 30 minute pentru curățenie/dezinfecție. 

- Colectivele claselor IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIB, IIIC se împart în două grupe ( preferabil în ordine 

alfabetică). Elevii nu pot schimba între ei grupa/tura și vor ocupa în sala de clasă același loc pe tot 

parcursul orelor. 

Clasa Grupa 1 Grupa 2 

Pregatitoare A 8 -10.15 

Pregatitoare B 8 -10.15 

Pregatitoare C 8 -10.15 

Clasa I A 8.30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa I B 8,30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa I C 8.30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa II A 8.30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa II B 8.30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa II C 8.30 -10.50 igienizare 12.30 -14.55 

Clasa II D (toata clasa) 8 -10.15 igienizare - 

Clasa III A 8 -10.15 igienizare 12 -14.15 

Clasa III B 11.30 -13.50 igienizare 14.20 -16.40 

Clasa III C 11.30 -13.50 igienizare 14.20 -16.40 

Clasa IV A 14.20 – 16.40/ 17.15 

Clasa IV B 13.15 -15.30 /16.05 

Clasa IV C 13.15 -15.30 /16.05 

 

 



 

Învățământul gimnazial și liceal  

- Elevii claselor a VIII-a A, a XII-a A și a XII-a B vor participa la cursuri în școală, în fiecare zi, dimineața, 

conform orarului transmis de dirigintele clasei. 

- Elevii vor veni la școală după un program decalat, astfel încât să se prevină aglomerația. Vor fi preluați 

din curtea școlii de către profesorul cu care au prima oră de curs și conduși în sălile de clasă pe trasee bine 

delimitate. Părinții elevilor nu au voie să intre în curte și în școală. 

- Durata orelor de curs este de 55 minute (cu o pauză de 5 minute pentru relaxare în interiorul orei) și cu o 

pauză de 5 minute pentru schimbarea cadrului didactic (In această pauză elevii rămân în sala de curs). 

- Elevii claselor V-VII, IX-XI vor veni la școală prin rotație (prima jumătate în prima săptămână, a doua 

jumătate în următoarea săptămână). In săptămâna în care stau acasă, elevii vor primi din partea 

profesorilor materiale online cu lecțiile predate. Elevii nu pot schimba între ei turele în care au fost 

repartizați să învețe și vor ocupa în sala de clasă același loc pe tot parcursul orelor. 

- Elevii bolnavi sau care au în familie persoane vulnerabile și nu pot participa fizic la cursuri, vor primi, din 

partea profesorilor de la clasă materiale online cu lecțiile predate, pe aplicațiile GOOGLE. 

- Decizia de neparticipare la cursuri trebuie adusă la cunoștința profesorului diriginte de către 

părinții/reprezentanții legali, prin completarea unei declarații la care se atașează certificatul/adeverința de 

la medicul curant/medicul de familie, care recomandă acest lucru. 

- Fiecare loc are separator de plexiglas, iar băncile au fost aranjate astfel încât să se respecte distanța de 

siguranță între elevi. 

Învățământul postliceal 

- Elevii de anul III vor participa la cursuri în școală în fiecare zi. 

- Elevii anilor I și II vor veni la școală prin rotație (prima jumătate în prima săptămână, a doua jumătate în 

următoarea săptămână); în săptămâna în care stau acasă, elevii vor primi din partea profesorilor materiale 

online cu lecțiile predate. Elevii nu pot schimba între ei turele în care au fost repartizați să învețe și vor 

ocupa în sala de clasă același loc pe tot parcursul orelor. Fiecare loc are separator de plexiglas iar băncile 

au fost aranjate astfel încât să se respecte distanța de siguranță între elevi. 

- Durata orelor de curs este de 40 minute, cu o pauză de 5 minute. 

- Elevii bolnavi sau care au în familie persoane vulnerabile și nu pot participa fizic la cursuri, vor primi, din 

partea profesorilor de la clasă materiale cu lecțiile predate. 

- Decizia de neparticipare la cursuri trebuie adusă la cunoștința profesorului diriginte prin completarea unei 

declarații la care se atașează certificatul de la medicul curant/medicul de familie, care recomandă acest 

lucru. 

 

➢ În fiecare sală de clasă există un kit cu materiale de curățenie (dezinfectant, șervețele umede 

antibacteriene fără alcool, hârtie). Aceste materiale vor fi folosite de fiecare elev pentru a-și 

dezinfecta panoul de plexiglas, scaunul și masa, după indicațiile primite de la diriginte. 

➢ Părinții elevilor nu au voie să intre în curte și în școală. Problemele legate de secretariat se 

rezolvă online. 


