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Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 
 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA SEMESTRULUI AL II-LEA 

AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

Conform Ordinului comun nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI și MINISTERUL SĂNĂTĂȚII publicat în MONITORUL OFICIAL 

nr. 122 din 5 februarie 2021, școala va începe luni, 08.02.2021, în SCENARIUL 2- GALBEN: participarea zilnică cu 

prezența fizică a tuturor elevilor din învățământul primar și a celor din clasa a VIII-a și în sistem online a elevilor din 

clasele a V-a, aVI-a și a VII-a. 

Preșcolarii și elevii  claselor primare (Preg-IV) și  a VIII a vor reveni în băncile grădiniței/școlii, în condiții de 

siguranță maximă, astfel:  

➢ Intrări distincte în toate locațiile cu trasee de intrare și ieșire marcate corespunzător:  

LOCAL  A 

 - Clasele aflate la parter intră pe poarta principală, apoi pe ușa principală (secretariat)  

- Clasele aflate la etajul I intră pe poarta principală, apoi pe ușa din stânga și urcă pe scara aferentă  

- Clasele de la etajul al II- lea intră în școală pe poarta secundară (terenul de sport), apoi pe ușa din dreapta 

și urcă pe scara aferentă (scara profesorilor)  

LOCAL  B  

- Clasele pregătitoare intră în școală pe poarta principală , apoi pe ușa principală (cancelarie) și urcă pe 

scara profesorilor  

- Clasele I, II A, IV D, II C intră în școală pe poarta secundară (terenul de sport), apoi pe ușa elevilor și 

urcă pe scara elevilor  

- Clasele II B, II D, III A, III B, III C, III D, IV A, IV B, IV C  intră în școală pe poarta principală, apoi pe 

ușa de la poliția locală și urcă pe scara respectivă. 

LOCAL  C- GRĂDINIȚA „FLOARE DE COLȚ”- grupele de preșcolari vor intra pe intrarea principală 

Ieșirea elevilor se va face pe același traseu!  

➢    Materiale sanitare la intrarea în școală, în clase, pe holuri și în grupurile sanitare; 

➢    Grupuri sanitare dotate corespunzător cu dezinfectant, săpun și prosoape de hârtie; 

➢    Materiale de informare pentru elevi și vizitatori afișate la locuri vizibile;   

➢    Pauze decalate pentru toate clasele din toate localurile.   

Masca este obligatorie în incinta unității de învățământ, atât pentru personalul școlii cât și pentru elevi, în 

interiorul cât și în exteriorul unității școlare.   

Să avem un început bun, să fim sănătoși, să avem încredere unii în alții, să ne ajutăm între noi, toți cei care facem 

parte din marea familie Romanescu! 

Vă asigurăm că siguranța copiilor cât și a cadrelor didactice este o prioritate pentru școala noastră !  

 

CONDUCEREA ȘCOLII 

mailto:contact@scoalaromanescu.ro
http://www.scoalaromanescu.ro/

