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ANUNȚ  

PRIVIND ORGANIZAREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

Din dorința de a începe un nou an școlar într-o notă de siguranță 

maximă, anul acesta nu vom organiza festivități de deschidere a noului 

an școlar. 

 

PROGRAMUL ZILEI DE 14 SEPTEMBRIE ESTE URMĂTORUL: 

PENTRU CICLUL PRIMAR 

 9-9,45 Elevii claselor II-IV, prima grupă 

 9,30-10,30 Elevii claselor I 

 10-11 Dezinfectarea claselor 

 11-11,45 Elevii claselor II-IV, a doua grupă 

 10-10,45 Elevii claselor pregătitoare însoțiți de 1 părinte vor 

intra în curtea școlii unde vor fi primiți de cadrele didactice 

PENTRU CICLUL GIMNAZIAL 

 9-10 Elevii claselor V-VII, prima grupă și clasele a VIII-a 

integral 

 10-11 Dezinfectarea claselor 

 11-12 Elevii claselor V-VII, a doua grupă. 

 PENTRU GRĂDINIȚA „FLOARE DE COLȚ” 

 8-13 Preșcolarii 
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CĂILE DE ACCES ÎN UNITATE 

PENTRU CORPUL A 

- Clasele aflate la parter intră pe ușa principală  

- Clasele aflate la etajul I intră pe ușa din stânga și urcă pe scara 

aferentă  

- Clasele de la etajul al II- lea intră pe ușa din dreapta și urcă pe 

scara aferentă (scara profesorilor) 

PENTRU CORPUL B  

- Clasele pregătitoare intră pe ușa principală și urcă pe scara 

profesorilor 

- Clasele I, II A, IV D, II C intră 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 pe 

ușa secundară (pe la poliția comunitară) și urcă pe scara 

respectivă. 

 

Intrarea elevilor în toate localurile, obligatoriu neînsoțiți, se 

face pe poarta principală! 

 

PROGRAMUL ȘCOLAR ÎNCEPÂND CU 15 SEPTEMBRIE 

Începând de marți, 15 septembrie, elevii se vor prezenta la cursuri în 

grupele organizate de diriginți/învățători, astfel: 

 Clasele pregătitoare  la ora 8,30 
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 Clasele I, a II-a, a III-a și clasele a IV-a, jumătate din efective – la 

ora 8,0 

 Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a (jumătate din efective) și clasele a 

VIII-a integral – la ora 8,00 

Elevii vor învăța în scenariul hibrid în care jumătate din elevii fiecărei 

clase sunt prezenți la școală, iar cealaltă jumătate învață online, adică 

vizionează în același timp cu colegii lor lecțiile de acasă pe calculator, 

tabletă sau telefon timp de 2 saptămâni, după care cele două jumătăți se 

inversează. 

Elevii vor efectua toate cursurile în aceeași sală și vor avea mereu 

același loc în bancă, iar clasele/grupele își vor păstra componența. 

Programul zilnic va asigura intervale de pauze așa încât să nu se poată 

suprapune mai multe clase/etaj și va fi comunicat prin ORAR. 

Elevii trebuie să poarte mască în timpul orelor de curs şi în pauze, atâta 

vreme cât sunt în interiorul școlii.  

 

Să avem un început bun, iar în noul an școlar să fim sănătoși, să 

avem încredere unii în alții, să ne ajutăm între noi, toți cei care facem 

parte din marea familie Romanescu! 
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