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Stimați părinți, dragi elevi, 

 

Reînceperea unui nou an şcolar printr-o festivitate în curtea școlii, nu este posibilă în contextul 

epidemiologic actual. Dorim să avem grijă de sănătatea noastră , a tuturor, înainte de toate. 

Plecând de la reglementările Ordinului MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și ținând cont de infrastructura și 

resursele noastre începem școala astfel: 

Conform scenariului 2 (galben) elevii fiecărei clase sunt împărțiți în 2 grupe în ordine alfabetică de 

către diriginte, cu excepția claselor terminale  

În 14 septembrie vor fi organizate activităţi de pregătire a anului şcolar, astfel: 

Clasa a IX A  vin la scoala la ora 8.30 si vor avea intalnirea cu d-na diriginta Ristoiu Geogeta  in sala festiva 

Clasa a IX B vin la scoala la ora 11.00 si vor avea intalnirea cu d-na diriginta Corcea Mihaela  in sala festivă 

Clasa a IX P1 vin la scoala la ora 8.30  si vor avea intalnirea cu d-na diriginta Mezofi Andreea in sala de sport 

Clasa a IX P2 vin la scoala la ora 11.00  si vor avea intalnirea cu d-na diriginta Filip Camelia in sala de sport 

Toate celelalte clase vin astfel: 

- 8.30-10.30 pentru elevii din Grupa 1 

- 11-13 pentru elevii din Grupa 2. 

Toți elevii claselor a X-a,a XI-a și a XII-a vor avea asupra lor manualele primite în anul şcolar trecut 

pentru a le preda diriginților. 

Este interzis accesul persoanelor străine/terților în școală! 

Purtăm mască. Păstrăm distanța! 
 

Scenariul 
Organizarea 

cursurilor 

Acțiuni Observații 

Scenariul 2 
GALBEN 

Ciclul liceal, 
profesional și 
postliceal 
(clasele IX-XI, XII 
seral,I-II PL) 

Cursurile se vor 
organiza în 
sistem hibrid: 
Clasa va fi 
împărțită în două 
grupe care se vor 
roti la interval de 
1 săptămână. 

 Grupele formate se păstrează pe toată 

durata stării speciale;  
Elevii nu se pot transfera dintr-o grupa în 
alta; 

 Toți participanții la activitățile școlare 
poarta mască de protecție; 

 Fiecare clasă păstrează aceeași sală, 
fiecare elev stă mereu în aceeași bancă; 

 În spațiul școlii se păstrează distanța 
între elevi (băncuțe individuale 
distanțate la 1 m); 

 Trasee diferite pentru intrarea și 
ieșirea din corpurile de clădire; 

 Pauze decalate pentru fiecare 
etaj pentru a evita aglomerarea 
în zona grupurilor sanitare; 

 Într-un interval de 60 minute 
elevii vor fi alături de profesori 
55 minute. În acest interval va fi 
planificată pauza de 10 minute. 
In cele 5 minute in care 
profesorii trec de la o clasa la 
alta elevii nu părăsesc sala. 

 Dirigintele stabilește 

componența grupelor; 

 In sala de clasă va fi 
montată cameră video 
+ microfon astfel încât 
elevii de acasă să vadă 
tabla și să audă 
profesorul; 

 Folosim aplicația Adservio  

Ciclul liceal 
(clasele a XII-a și a 
XII-a seral) 
  Toţi elevii 
participă zilnic la 
cursuri 

 Au fost alocate săli cu 

suprafața suficient de 

mare pentru a încăpea 

toți elevii cu respectarea 
distanței de 1 m între 

bănci. 

Indiferent de scenariile urmate, provocările sunt uriașe pentru toată lumea și implică multe 
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necunoscute. La Colegiul Tehnic Raluca Ripan o să ne străduim să protejăm cât putem de bine sănătatea 

tuturor și să facem educație de calitate. Sprijinul familiei este foarte important în această perioadă. 

Elevii trebuie încurajați permanent să respecte toate măsurile de prevenție ( purtatul măștii, igiena 

personală, păstrarea distanței etc) atât la școală cât și în afara ei. 

Director 

Tarța Adriana 

 


