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ANUNȚ IMPORTANT
În Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu, s-a propus adoptarea
scenariului 2 (scenariul hibrid) pentru desfășurarea cursurilor în anul 2020-2021, adică vor fi prezenți
fizic, la școală, elevii claselor primare (14 clase), elevii claselor a VIII-a (2 clase) și elevii claselor a XII-a
(8 clase) și, prin rotație, cu jumătate de efectiv, elevii claselor gimnaziale V-VII ( 8 clase) și elevii
claselor a IX-a, a X-a, a XI-a (23 clase).
Menționăm că am propus acest scenariu având în vedere atât situația epidemiologică existență, cât
și faptul că instituția noastră se află în plin proces de reabilitare și nu dispunem de suficient spațiu pentru
desfășurarea cursurilor.

Detalii privind modul de aplicare a scenariului ales:
Clasele
Clasele din
învățământul
primar – 14 clase

Clasele a VIII-a
2 clase

Clasele a XII-a
8 clase

Clasele din
învățământul
gimnazial V-VII
8 clasele
Clasele din
învățământul
liceal a IX-a – a
XI-a
23 clase

Modalitatea de desfășurare a programului
Prezență fizică la școală; activitatea se desfășoară în săli de clasă în care
se respectă normele de protecție a sănătății elevilor și personalului; au
fost instalate dispensere, există dezinfectant pentru mâini, există
dezinfectant și produse de curățenie pentru dezinfecția sălilor de clasă; sau stabilit circuitele de intrare – ieșire, s-a asigurat distanță de minim 1 m
între elevi.
Se realizează oglinda clasei;
- Se realizează materiale informative care vor fi afișate;
- Există sală specială pentru cazul în care este necesară izolarea
unor elevi cu probleme de sănătate.
În clasele a VIII-a și a XII-a se vor monta plexiglasuri(efective
numeroase).
Curusurile se desfășoară de dimineață, între orele 8,00 – 13,30.
Prezență fizică la școală a ½ din efective, cu revenirea la șșcoală peste 2
săptămâni a celeilalte jumătăți din efectiv; cei care se află acasă urmăresc
lecțiile on-line;
În fiecare sală de clasă (28 de săli) vor fi montate laptopuri/calculatoare,
camere web performante și realizaea rețelei RDS/RCS pentru
transmiterea lecțiilor on-line.
Cursurile se desfășoară între orele 14,30 și 20,15.
Există sală pentru izolarea elevilor cu probleme de sănătate/simptome ale
îmbplnăvirii cu SARS-COV 2.
Normele de protecție a sănătății elevilor și personalului sunt
asemănătoare celor descrise mai sus.

Programul pentru ziua de luni, 14 septembrie 2020 se va afișa în cursul zilei de vineri,
11.09.2020, la avizierul școlii și pe site.
Nu se organizează Festivitatea de deschidere a anului școlar.
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