
 

 
SCENARIU PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 

 
  Urmare a consultării corpului profesoral, a deciziei Consiliului de Administrație  al Liceului „Andrei Mureșanu” 
Brașov, activitatea în școala noastră se va desfășura după scenariul 2, participarea zilnică a tuturor elevilor din învățămân-
tul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea 
parțială (prin rotație, la o săptămână) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor 
normelor de protecție. 
                 În condițiile în care vor exista situații excepționale, acestea vor fi gestionate de către învățătorii / diriginții for-
mațiunilor de studiu. 
               Programul școlar în perioada 14.09.2020- 05.10.2020 se va desfășura în Corpul A (strada Bisericii Sf. Nicolae nr. 
1, Brașov) și la Seminarul Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” (strada Egalității nr. 27).  
               Organizarea pentru desfășurarea activităților a avut în vedere: 

- Accesul elevilor se face în funcție de amplasarea sălii de clasă. 
- Curtea liceului este marcată cu săgeți care vor indica traseul ce trebuie parcurs  pentru  intrarea în școală, respectiv ieșirea 

elevilor. 
- Staționarea este interzisă pe holuri, elevii deplasându-se  pe traseele marcate. 
- Accesul în școală va fi permis  doar elevilor, după ce se vor dezinfecta pe mâini (Accesul persoanelor străine (părinți, alți 

însoțitori) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învăță-
mânt). 

- Sălile  de clasă sunt amenajate astfel încât este asigurată distanțarea fizică între elevi. 
- Fiecare sală de clasă este dotată cu dezinfectant, coș special pentru colectarea măștilor. 
- Spațiile școlare (holuri, săli de clasă) au stabilite circuitele pentru deplasare. 
- Locurile din clasă sunt fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada 

activității în școală. 
-  Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil, acestea se vor face pe traseele marcate. 
- Aerisirea claselor se va face înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor  timp de 30 de minute, în timpul 

recreațiilor (10 minute) și la finalul programului (între schimburi). 
- Ușile vor fi deschise până la intrarea elevilor și în timpul pauzelor pentru a se evita atingerea punctelor de contact. 
- Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic. 
- Nu  vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.  
- Elevii vor consuma numai alimente care le aparțin păstrând distanțarea fizică, cu respectarea regulilor de dezinfecție îna-

inte și după servirea gustării.  
- Pentru elevii, care din motive întemeiate, nu pot participa la activitățile didactice conform scenariului, activitățile de pre-

dare-învățare-evaluare la distanță vor fi transmise de către învățătorii / profesorii / diriginții clasei, conform orarului sta-
bilit. 
 
           Menționăm că prezentul scenariu a fost întocmit în baza precizărilor din Ordinul comun al Ministerului Sănătății și 
Ministerului Educației și Cercetării nr. 5487/1494/2020, publicat în MO, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 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. 
 

 
ORGANIZAREA  CIRCUITELOR 

CORPUL A 
 
INTRAREA 1 („Intrarea profesorilor”) 
OC, IIB, IIIA, IIIB, IVA, VIIIA, XIP, XIIN, XR, XIR, VIA, VIC, VC, VIIB, XI N 
INTRAREA 2 („Intrarea elevilor”) 
OB, OA, II A, IA, IB, IVB, VIIIB, XIIR, IX R, IXN, VIIA, XN, VIB, VA, VB 
INTRAREA 3 (intrarea în cancelarie din exteriorul clădirii):  
Cadrele didactice 
 
 



SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „DUMITRU STĂNILOAE” 
 
INTRAREA 1:  cea din Str. Egalității, clasele: IX T, XT, XIT, XIIT 
INTRAREA 2:  cea din curtea școlii, clasele: IXP, XP, XE, XIIP  

 

ORARUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR  

ORA PAUZA 

7:30-8:00 8:00- 8:10 

8:10- 8:40 8:40- 8:50 

8:50-9:20  

9:20- 10:20 PAUZA 

10:20-10:50 10:50- 11:00 

11:00:-11:30 11:30-11:40 

11:40-12:10  

 

 

 ORARUL CLASELOR a VIII-a, a XII-a 

ORA PAUZA 

7:30- 8:10 8:10- 8:20 

8:20- 9:00 9:00- 9:10 

9:10-9:50 9:50-10:00 

10:00-10:40 10:40- 10:50 

10:50-11:30 11:30- 11:40 

11:40-12:20 12:20-12:30 

12:30: 13:10  

 

 

ORARUL CLASELOR  a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARUL CLASELOR  a V-a 

 

 

 

 

ORARUL CLASELOR  a IX-a T, a IX-a P,  a X-a P, a X-a E, a X-a T, a XII-a P, a XII-a T 

ORA PAUZA 

7:30- 8:10 8:10- 8:20 

8:20- 9:00 9:00- 9:10 

9:10-9:50 9:50-10:00 

10:00-10:40 10:40- 10:50 

10:50-11:30 11:30- 11:40 

11:40-12:20 12:20-12:30 

12:30: 13:10  

 
     Alături de personalul unității școlare, adresăm o rugăminte părinților de a ne sprijini, astfel încât împreună să asigu-
răm securitatea și siguranța copiilor noștri și, implicit, a noastră, a tuturor. 
 

ORA PAUZA 

13:30- 14:10 14:10- 14:20 

14:20-15:00 15:00-15:10 

15:10-15:50 15:50-16:00 

16:00- 16:40 16:40-16:50 

16:50- 17:30 17:30-17:40 

17:40-18:20 18:20-18:30 

18:30-19:10 19:10- 19:20 

19:20-20:00  

Clasele a V-a vor avea program de la ora 

14:20 



  – Vorbiți cu copilul despre cum se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2.   
  – Explicați-i copilului dumneavoastră că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece 
trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2. 
  – Acordați atenție stării mentale și emoționale a copilului și discutați cu el despre orice modificări.  
  – Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți-i despre cum respectăm sfaturile generale cu 
privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; 
  – Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servi-
rea gustării, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar; 
  – Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție, viziera, și explicați-i importanța și necesitatea purtării 
acestora; 
  – Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folo-
sință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării, etc.). Sub nicio formă, cu ocazia 
aniversărilor / onomasticilor, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut nimănui. 
  – Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse, etc.); 
  – Obligatoriu evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a-l aduce la școală și decideți în consecință; 
  – În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați 
obligatoriu medicul de familie sau serviciile de urgență după caz, și nu aduceți copilul la școală; veți comunica, de aseme-
nea, învățătorului sau dirigintelui copilului această situație. 
  – În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), veți fi contactați și îl veți lua imediat 
acasă, comunicând medicului de familie sau serviciilor de urgență, după caz. 
   Este nevoie ca dumneavoastră să conștientizați cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic simptom de boală infecto-contagioasă. 

Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirile acesteia, 
cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii. 
   Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic în cel mai scurt timp, în vederea identificării suspiciunilor de îmbol-
năvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
   Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații: 
  • Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
  • Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
  • Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în izolare / carantină. 
              În speranța că eforturile noastre vor conduce la desfășurarea în cele mai bune condiții a activității, dorim tuturor 
copiilor, părinților și personalului, sănătate și un an școlar fără evenimente nedorite. 
 
 

Conducerea Liceului „Andrei Mureșanu” Brașov 


