
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ,, ANATOL GHERMANSCHI” BRAȘOV 

SCENARIUL PROPUS PENTRU ÎNCEPEREA ȘCOLII 

 AN ȘCOLAR 2020 - 2021  

 

Scenariul a fost adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 08.09.2020.  Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) și Inspectoratul Școlar Județean va emite hotărârea 

privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, pentru începutul anului 

școlar 2020-2021. Hotărârile privind scenariul de funcționare se actualizează ori de câte ori este 

nevoie pe parcursul anului școlar.  

 

1. Clasele  pregătitoare și clasele I-VII  

•    Deoarece clasele au efective mari (până la 35 - 36 elevi/clasă), prezența acestora 100% la 

școală nu este posibilă, deoarece nu se poate respecta distanțarea fizică de 1 m, reglementată de 

legislația în vigoare. Elevii claselor pregătitoare și cei din clasele I-VII vin la școală prin rotație.  

 

• Clasele vor fi împărțite în două grupe, astfel încât, în prima săptămână vin la școală elevii din 

grupa 1, iar în a doua săptămână vin la școală elevii din grupa 2. 

 

• Criteriul după care se formează grupele este cel alfabetic. Situațiile speciale se discută la 

nivelul clasei, apoi vor fi aprobate în CA. 

 

• Împărțirea în grupe, se realizează astfel încât numărul elevilor prezenți fizic în clasă să fie 

aproximativ de 15 - 20 elevi, pentru asigurarea distanțării fizice. Dacă pentru a respecta 

distanțarea fizică, nu este necesară împărțirea elevilor, atunci colectivul clasei va participa 

integral la activitățile din școală. 

 

• Pentru fiecare clasă, învățătorul/profesorul va stabili modul în care elevii care stau acasă vor 

parcurge activitățile specifice pentru săptămâna respectivă. (ex. va transmite lecția din clasă, va 



 
posta pe platforma Office 365 temele zilnice și indicații pentru elevi). Legătura între elevi și 

învățător/profesor se menține continuu, prin canalele de comunicare stabilite de comun acord cu 

părinții. In funcție de evoluția situației actuale, modul de predare se poate schimba, trebuie să ne 

pregătim pentru o eventuală predare doar online. 

 

2. Clasele a VIII-a 

• Elevii celor patru clase a VIII -a, vor veni la școală 100% zilnic. Clasele a VIII -a care sunt 

mai numeroase, își vor desfășura activitatea în laboratoare care au o suprafață care permite 

distanțarea fizică.  Mobilierul este modular, fiecare elev beneficiind de măsuță proprie. 

 

Observații: 

• Părinții elevilor care au probleme de sănătate care constituie un factor de risc sau ai elevilor 

care au în familie probleme de sănătate care constituie factori de risc, vor lua legătura cu 

învățătorul/dirigintele clasei/conducerea unității de învățământ pentru a stabili modalitatea 

optimă de activitate. 

• În cazul elevilor care nu au acces la internet, cadrele didactice/conducerea școlii și părinții vor 

identifica modalitatea în care elevul respectiv să poată participa la ore. 

 

3. Prima zi de școală  

• Anul școlar începe în data de 14 septembrie 2020. Spre deosebire de alți ani, nu se va organiza 

festivitatea de deschidere a anului școlar. 

• Pentru prima zi de școală a fost stabilit un program special, astfel încât toți elevii să poată 

participa, pentru a fi informați de către cadrele didactice cu privire la desfășurarea activităților în 

acest an școlar.  

• Părinții nu vor avea acces în curtea școlii pentru a se putea respecta regulile de distanțare 

fizică. 

• Profesorii care nu sunt diriginți vor asigura distanțarea, vor supraveghea holurile, curtea, 

intrările etc. 

 

 

 



 

• Programul pentru prima zi de școală: 

 

Schimbul I:  Clasele I – IV :  Grupa I:  8:00 – 9:30       (între 9:30 – 10:00 pauză de dezinfecție) 

 Grupa II: 10:00 – 11:30   (între 11:30 – 12:00 pauză de dezinfecție) 

   Clasele  a VIII :  11:00 -12:30 

 

Schimbul II:  Clasele V – VII :  Grupa I:  12:00 – 13:30 (între 13:30 – 14:00 pauză de dezinfecție) 

                                                   Grupa II: 14:00 – 15:30    

Schimbul I: 

• Clasele a IV-a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta 1, dinspre B-

dul Alexandru Vlahuță, între orele 8:00 – 8:15 (grupa I); 10:00 – 10:15 (grupa II). 

• Clasele a III-a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta 2, dinspre 

Casadi, între orele 8:00 – 8:15 (grupa I); 10:00 – 10:15 (grupa II). 

• Clasele I vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta dinspre B-dul 

Alexandru Vlahuță, între orele 8:15 – 8:30 (grupa I); 10:15 – 10:30 (grupa II). 

• Clasele a II -a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta dinspre Casadi, 

între orele 8:15 – 8:30 (grupa I); 10:15 – 10:30 (grupa II). 

• Clasele pregătitoare vor intra în curtea școlii, fiecare elev va fi însoțit de un singur părinte, 

respectând distanțarea fizică. Intrarea se va face pe poarta dinspre B-dul Alexandru Vlahuță, între 

orele 8:00 – 8:10. Întâlnirea cu învățătorii va avea loc în curtea școlii, în spațiul special amenajat.  

 

Schimbul II: 

• Clasele a V-a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta dinspre B-dul 

Alexandru Vlahuță, între orele 12:00 – 12:15 (grupa I); 14:00 – 14:15 (grupa II). 

• Clasele a VI -a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta dinspre Casadi, 

între orele 12:00 – 12:15 (grupa I); 14:00 – 14:15 (grupa II). 

• Clasele a VII - a vor intra în curtea școlii, respectând distanțarea fizică pe poarta dinspre B-

dul Alexandru Vlahuță, între orele 12:15 – 12:30 (grupa I); 14:15 – 14:30 (grupa II). 

• Clasele a VIII - a vor intra în curtea școlii între orele 11:00 – 11:15 (A și B pe poarta 1, C și 

D pe poarta 2). 

 



 
                    În prima zi de școală, elevii vor aduce manualele și le vor preda în curtea școlii. 

Manualele vor rămâne în carantină timp de o săptămână pentru dezinfectare și vor fi distribuite 

după această perioadă. În această perioadă vor fi utilizate manualele digitale. 

 

4. Organizarea programului școlar 

                În anul școlar 2020- 2021, programul școlar se va desfășura în două schimburi 

(schimbul I: 7:30 -11:30; schimbul II: 12:30 – 19:30). Între cele două schimburi a fost stabilită o 

oră pentru igienizarea, aerisirea și dezinfectarea spațiilor în care se desfășoară activitățile cu 

elevii.  Intrarea elevilor se va face după următorul program: 

 

Schimbul I 

 INTERVAL 

ORAR 

CLASA POARTA  DE ACCES 

 

1. 7:20 – 7:30  VIII  A,B Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

 VIII  C,D Poarta 2 (dinspre Casadi) 

2. 7:30 – 7:40  IV A, II B, III E Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

I A, I C, III A, B Poarta 2 (dinspre Casadi) 

3. 7:40 – 7:50 II D, IV B, C, D Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

IB, ID, III D, III C, IV E Poarta 2 (dinspre Casadi) 

4. 7:50 – 8:00 PA, PB, IIA Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

PC, PD, II C Poarta 2 (dinspre Casadi) 

 

Schimbul II 

 INTERVAL 

ORAR 

CLASA POARTA  DE ACCES 

 

1. 12:20 – 12:30  VA, VI D, VII C Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

 V E, VI E, VII B   Poarta 2 (dinspre Casadi) 

2. 12:30 – 12:40 VI B, VI C, VII A, VII D Poarta 1 (dinspre B-dul Vlahuță) 

VB, VC, VD, VI A Poarta 2 (dinspre Casadi) 

 

 



 
• Părinții au obligația de a verifica zilnic starea de sănătate a copilului si de a anunța in timp 

real orice informație relevantă legată de starea de sănătate a copilului. 

•  Intrarea/ieșirea în/din școală se va realiza prin cele 2 porți de acces pentru a reduce fluxul de 

elevi. La fiecare intrare există covor dezinfectant, recipient dezinfectant, coș de gunoi. 

• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor 

de curs, cât şi în timpul pauzei, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.  

• Fiecare învățător/diriginte va comunica cu elevii și cu familiile acestora în vederea 

respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare și respectarea 

regulilor igienico - sanitare. 

• Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. 

• Părinții și profesorii vor instrui elevii cu privire la respectarea distanțării, dezinfecția 

mâinilor și celelalte reguli cuprinse în Ordinul 5487/1494/2020 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. 

• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanțării fizice și a respectării regulilor igienico-sanitare. 

• Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc 

mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt).  

• În școală, atât elevii, cât și profesorii vor respecta traseele marcate prin săgeți verzi/roșii  

(pentru intrare/ieșire ) 

• În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unității de 

învățământ, se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor prevăzute în legislația actuală. 

• Comunicarea online în cadrul orelor reprezintă un spațiu privat, accesibil numai comunității 

respective, formate din elevii clasei sau grupei și cadrul didactic.  

•  În măsura în care spațiul de acasă este disponibil, părinții, frații elevilor sau alte persoane 

prezente în locuință trebuie să asigure intimitatea și liniștea elevului aflat la cursurile online.  

• Cadrele didactice vor îndruma părinții cu privire la conduita optimă referitoare la sprijinirea 

elevilor și la interzicerea înregistrărilor și difuzarea lecțiilor online. 

Echipa managerială  

a Școlii Gimnaziale nr. 27 ,, Anatol Ghermanschi” Brașov 




