
COMUNICAT  PRIVIND ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

          Școala Gimnazială Nr.11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov a realizat scenariul pentru 

începerea școlii în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. 

         Părinții elevilor au fost consultați în perioada 1 -7 septembrie,  prin videoconferințe pe Zoom.  

         Au avut loc consultări cu reprezentanții Asociației de Părinți ”Ștefan Octavian Iosif” în 

ședința din data de 03.09.2020 și prin WhatsApp. 

         Profesorii au fost consultați în perioada 1-7 septembrie. 

         Hotărârea    privind scenariul de funcționare a fost adoptată  în sedința Consiliului de 

Administrație din data de 8 septembrie 2020.  

         Consiliul de Administrație a hotărât scenariul hibrid pentru întreaga școală. 

         Scenariul propus pentru începerea anului școlar a avut  în vedere numărul elevilor școlii, 

efectivele fiecărei clase și infrastructura școlii.  Obiectivul prioritar a fost   reducerea riscurilor de 

îmbolnăvire cu  SARS-CoV-2 și păstrarea   stării de sănătate a elevilor,  personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic 

             

             Desfășurarea cursurilor 

            Efectivele claselor ciclului primar  si ale claselor V-VII  au fost impărțite în câte două 

grupe, în ordine alfabetică,  pentru a se putea realiza   distanțarea fizică de un metru. O grupă  va 

participa la  cursuri  fizic,  în școală, iar a doua grupă va rămâne acasă și se va conecta  on-line pe 

platformele educaționale admise de MEC. Rotirea grupelor se va face săptămânal, astfel încât 

elevii vor participa la cursuri o săptămână fizic, la școală și o săptămână on-line.  

            Pentru elevii care stau acasă, lecțiile vor fi transmise live și   schița  lectiei însoțită de 

materiale de lucru se va posta pe Google Classroom.   

            Evaluările se vor face în săptămânile în care elevii participă fizic la ore. 

            Elevii claselor a VIII a  participă la cursuri cu întregul efectiv al clasei. 

            Pauzele au fost planificate astfel încât să se evite aglomerările din spațiile comune.  

            Cursurile se vor desfășura pentru toate clasele într-un singur schimb, respectându-se 

criteriul ”o sală de curs- o clasă de elevi ”. 

            Când reglementările legale vor permite desfășurarea Programului After School, se vor 

desfășura activitățile specifice cu grupele de elevi de la ciclul primar care participă fizic la cursuri. 

              

           Activitățile sportive 

          Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

          Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea 

va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare 

adaptată; 

           Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care 

nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, 

situație în care portul măștii nu este indicat; 

            Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul 

activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

            La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 



           Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare 

grupă de elevi; 

          

            Organizarea programului școlar  

            Orele pentru elevii ciclului primar vor fi de 45 de minute cu pauze de 15 minute, iar pentru 

ciclul gimnazial,  orele   vor fi de 50 de minute cu pauze de 10 minute. 

            Elevii claselor pregătitoare, claselor I și ai clasei a II a F îsi vor desfășura activitatea în 

corpul C al școlii,  de pe strada  Bogdan Alexandru nr.4. 

            

 

            În corpul A,  accesul în școală se va face   astfel: 

 

 Poarta din strada Busuiocului Poarta din strada Micșunelelor 

Intrarea în școală pe ușa de lângă 

sala mică de sport   

Intrarea în școală pe ușa dinspre 

sala mare de sport   

 

PARTER 

 II A 

III C 

IV A 

II C 

V B 

 

 

 

 

ETAJ I 

IV D III D 

VII A II B 

VIII B IV C 

III B IV B 

IV B VII D 

III A  

 

 

ETAJ  II 

VI A V E 

IV E VII C 

IV F VII B 

VI C IV D 

V A V C 

III F  

MANSARDĂ III E  

III D  

V D  

VI E  

  VIII A  

  VIII C  

 

         



           În corpul C,  accesul în școală se va face pe intrarea principală (cancelarie) pentru clasele: 

CP-C, CP-D, CP-E,   IA, IB și ID. 

Clasele CP-A, CP-B,  IC, IE și clasa a II a E vor folosi intrarea elevilor ( intrarea din curtea școlii).     

 

       Scenariul poate fi actualizat ori de câte ori se impune. 

 

Director, 

Prof. Nicodin Mihaela Carmen 


