
SCENARIUL ADOPTAT DE COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI 

PENTRU ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

 Activitățile instructiv-educative se vor desfășura după o combinație de scenarii 

(Hibrid + Online), cu jumătate din efectivul clasei la școală și jumătate acasă, apoi 

prin rotație la o săptămână, cealaltă jumătate, cele două jumătăți fiind alese conform 

criteriului ordinii alfabetice; excepție vor face clasele a V-a și a VIII-a, care vor veni 

în efective complete, întrucât s-au găsit spații care să respecte distanțarea fizică; 

 ORARUL întocmit de unitatea școlară va fi în conformitate cu scenariile propuse în 

documentele legislative în vigoare (Ordinul 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),; Acest orar va avea 2 componente, una „față în față” și una „online”; 

În acest mod, elevii vor petrece mai puțin timp la școală, evitându-se astfel riscul 

infectării cu COVID-19. 

 Festivitatea de deschidere a anului școlar se va realiza în conformitate cu un grafic 

stabilit, DOAR pentru elevii din clasele a V-a și a IX-a, astfel: 

- clasa a V-a: ora 9,15 în curtea interioară (careu);   

- clasele a IX-a profil real: ora 10,15, terenul de sport;   

- clasele a IX-a profil umanist: ora 11,15, terenul de sport;  

 

PĂRINȚII ACESTOR ELEVI NU VOR AVEA ACCES ÎN SPAȚIUL 

ȘCOLII!. 

 După festivitatea de deschidere, elevii claselor a V-a și a IX-a, împreună cu diriginții, 

vor merge în sălile de clasă pentru a primi manualele; 

 Elevii celorlalte clase vor participa luni la întâlnirile cu diriginții, pe grupe, după 

următorul program:  

- clasele a VI-a și a VII-a, în intervalul orar 9,15 – 11,15 (câte 50 de minute 

pentru fiecare grupă), situație care impune anunțarea de către diriginți a 

configurației celor 2 grupe, astfel încât elevii din grupa a 2-a să se prezinte la 

școală cu 50 de minute mai târziu;  



- clasele a X-a, în intervalul orar 8,00 – 10,00 (câte 50 de minute pentru fiecare 

grupă), situație care impune anunțarea de către diriginți a configurației celor 2 

grupe, astfel încât elevii din grupa a 2-a să se prezinte la școală cu 50 de minute 

mai târziu; 

- clasele a XI-a, în intervalul orar 10,00 – 12,00 (câte 50 de minute pentru fiecare 

grupă), situație care impune anunțarea de către diriginți a configurației celor 2 

grupe, astfel încât elevii din grupa a 2-a să se prezinte la școală cu 50 de minute 

mai târziu; 

- clasele a XII-a, în intervalul orar 12,00 – 14,00 (câte 50 de minute pentru fiecare 

grupă), situație care impune anunțarea de către diriginți a configurației celor 2 

grupe, astfel încât elevii din grupa a 2-a să se prezinte la școală cu 50 de minute 

mai târziu; 

 

 În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de 

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu 

SARS-CoV-2. 

 Intrările/ ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și 

alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și 

dezinfectate în mod regulat; 

 Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant 

pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent; Fiecare sală de clasă va fi dotată cu 

dezinfectant; 

 Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție 

pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe 

dezinfectante sau săpun. În cazuri excepționale, școala va pune la dispoziție măști de 

protecție pentru elevi și profesori. 

 Coridoarele, cancelariile, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) 

vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod 

obligatoriu la finalizarea programului; 

 În sălile de clasă, activitățile se vor desfășura cu maximum 16 elevi, situați la 1 - 1,5 

metri distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării 

activităților din unitatea de învățământ; 



 Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare 

fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-

COV-2; 

 În perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi 

programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să fie prezenți în pauze într-

un număr cât mai redus; Astfel, sălile de la etaj din corpurile unității și clasa a VI-a 

(din sala I2) vor începe programul la ora 08,00 și vor lua prima pauză la 08,45, după 

care vor urma același ritm (x,00-x,45); sălile de la parter din corpurile unității și clasa 

a VII-a (din sala I3) vor începe programul la ora 08,10 și vor lua prima pauză la 

08,55, după care vor urma același ritm (x,10-x,55); 

 Orarul online va fi propus pentru intervalul 14,00-16,30, apoi va fi transmis 

profesorilor, diriginților și elevilor din școală; 

Repartizarea claselor pe săli: 

- Toate clasele a IX-a vor învăța în corpul C: cele de real (A, B, C, D) la parter (C1, C2, 

C3, C4), cele de uman (E, F, G, H) la etaj (C5, C6, C7, C8); Cabinetul metodic al 

catedrei de  limba și literatura română va fi spațiu de izolare temporară a cazurilor 

suspecte;  

- Clasele a XII-a A, C, D, E, F, H vor învăța în corpul B (în sălile B1, B2, B3, B4, B5, 

B6); Sala de patrimoniu va fi va fi spațiu de izolare temporară a cazurilor suspecte. 

Datorită efectivelor, clasele a XII-a B și G vor învăța în corpul A (A10, respectiv 

A12);   

- Clasele a V-a și a VIII-a vor învăța în Cantină (parter - sala de muzică, respectiv etaj);  

- Clasele a VI-a și a VII-a vor învăța la parterul internatului școlii (unde nu sunt cazați 

elevi), în sălile I2, respectiv I3; Cabinetul de proiecte europene va fi spațiu de izolare 

temporară a cazurilor suspecte;  

- Clasele a X-a și a XI-a vor învăța în corpul A; Sala profesorilor de la etajul I va fi 

spațiu de izolare temporară a cazurilor suspecte;  

- Repartizarea elevilor în sălile de curs s-a realizat respectând condițiile de igienă și de 

siguranță pentru menținerea stării de sănătate a cadrelor didactice și a elevilor; 

- Fiecare sală de curs va fi igienizată la sfârșitul programului; 

- Unitatea de învățământ asigură materiale de dezinfecție necesare prevenirii răspândirii 

SARS-CoV -2; 



- În cadrul unității există trasee bine delimitate și semnalizate, pentru fiecare cale de 

acces,  respectând normele distanțării fizice; 

- În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de 

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-

CoV -2; 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de organizare a procesului instructiv-educativ: 

- Gimnaziu:  

- clasele a V-a și a VIII-a vor învăța în efective complete (datorită spațiului 

care permite distanțarea fizică) iar clasele a VI-a și a VII-a vor învăța în 

sistem hibrid (prima jumătate, în ordine alfabetică va fi prezentă la școală, 

iar cealaltă va participa la lecție în regim online, schimbul realizându-se o 

dată la o săptămână); 

- disciplinele Educație fizică, Educație muzicală, Educație plastică. Educație 

tehnologică, Educație socială, Latină, Religie vor fi abordate în regim 

online; 

- Celelalte discipline din planul cadru vor fi abordate în maniera „față în 

față”. 

a) Liceu: 

- Toate clasele vor învăța în sistem hibrid (prima jumătate, în ordine 

alfabetică va fi prezentă la școală, iar cealaltă va participa la lecție în regim 

online, schimbul realizându-se o dată la o săptămână); 

- La clasele de profil real, disciplinele de specialitate (Matematică, 

Informatică,  Fizică, Chimie, Biologie, Engleza la profilul Mate-Info- 

Engleză intensiv) vor fi abordate în maniera „față în față”, iar celelalte 

discipline vor fi abordate în regim online; 



- La clasele de profil umanist, disciplinele de specialitate (Istorie, Geografie, 

Logică și argumentare, Psihologie, Educație antreprenorială, Economie, 

Sociologie, Filosofie, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, 

Limba latină - specializarea filologie) vor fi abordate în maniera „față în 

față”, iar celelalte discipline vor fi abordate în regim online; de asemenea, 

orele de TIC vor fi studiate și la profilul umanist; 

- Disciplinele Educație fizică, Educație muzicală, Educație plastică. Religie 

vor fi abordate în regim online la toate specializările, după un orar 

specific; 

- Disciplina Limba și literatura română va fi studiată în maniera „față în 

față” la toate clasele; 

 

Programul zilnic 

- Programul școlar se va desfășura într-un singur schimb, iar spațiile de 

relaxare vor fi delimitate cu benzi; 

- Ora va fi de 55 de minute, din care 10 minute pauză; 

- Jumătate din clase vor începe orele la 8.00, iar cealaltă jumătate la 8.10, 

pentru a evita aglomerarea elevilor în spațiile de relaxare și interacțiunea 

fizică pe parcursul pauzelor; în acest fel, jumătate dintre clase (cele de la 

parter) vor avea pauză în primele 10 minute, iar jumătate (cele de la etaj) 

în ultimele 10 minute din cele 55 de minute; în situația elevilor de 

gimnaziu, clasele a V-a și a VI-a vor avea pauza în primele 10 minute din 

oră, iar pentru a VII-a și a VIII-a, în ultimele 10 minute; 

- Orarul online se va desfășura între orele 14-16,30, fiecare oră de curs 

având durata de 30 de minute; 

 

 

 

 

Stabilirea circuitelor funcționale  

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va 

realiza pe un TRASEU bine delimitat și semnalizat, respectând normele de 

distanțare fizică. 



 

 

a) Intrarea în curtea școlii 

- Personalul didactic și nedidactic va folosi intrarea principală a personalului 

(de la statuie); 

- Elevii care învață în cantină (clasele a V-a și a VIII-a), respectiv Corpul A 

– latura dinspre sala de sport (și parter, și etaj) – sălile de la A7 până la 

A17 și cabinetul Fonic  vor folosi poarta laterală din fața cantinei;  

- Elevii care învață în corpul C, Internat, Corpul B, corpul A – latura dinspre 

internat (A1 – A6), parter vor folosi poarta mare de acces a elevilor;  

 

b) Intrarea în sălile de clasă 

- Elevii care învață în cantină: clasa a V-a va folosi ușa principală, iar  clasa 

a VIII-a, ușa laterală; 

- Elevii care învață în corpul C vor folosi intrarea profesorilor; 

- Elevii care învață în corpul B vor folosi intrarea existentă; 

- Elevii care învață în corpul A, sălile A1 – A6 vor folosi intrarea elevilor. 

- Elevii care învață în corpul A, sălile A7 – A17, cabinetul Fonic  vor folosi 

ușa laterală dinspre cantină; cei de la etaj vor folosi scara de lemn; 

- Elevii care învață in internat vor folosi ușa principală; 

 

 

c) Ieșirea din clădire / curtea școlii 

- Elevii care învață în cantină: clasa a V-a va folosi ușa principală, iar  clasa 

a VIII-a, ușa laterală; 

- Elevii care învață în corpul C vor folosi calea de acces a elevilor; 

- Elevii care învață în corpul B vor folosi ușa secundară dinspre terenul de 

sport exterior; 

- Elevii care învață în corpul A, sălile A1 – A6 vor folosi calea de acces spre 

curtea interioară (careu), apoi vor urma indicatoarele spre ieșirea 

principală; 

- Elevii care învață în corpul A, sălile A7 – A10, vor folosi calea de acces 

spre curtea interioară (careu), apoi vor urma indicatoarele spre ieșirea 



principală; sălile de clasă de la etaj (A11 – A17) și cabinetul Fonic vor 

folosi scara de lemn, apoi vor urma indicatoarele spre ieșirea laterală 

dinspre cantină ; 

- Elevii care învață in internat vor folosi ușa secundară, din spate; 

- Personalul didactic și nedidactic va folosi ușa principală (de la statuie); 

- Profesorul care are ultima oră la clasă va supraveghea respectarea traseelor 

indicate. 

 

 

d) Spații de relaxare pentru elevi:  

- Clasele din corpul C (C1-C8):  locul de relaxare pentru pauză va fi spațiul 

din fața corpului C și parcul de lângă chioșcul „Teo; 

- Clasele din corpul B (în sălile B1, B2, B3, B4, B5, B6): locul de relaxare 

pentru pauză va fi spațiul dintre Capelă și terenul de sport; 

- Clasele care vor învăța în Cantină (parter - sala de muzică, respectiv 

etaj): locul de relaxare pentru pauză va fi spațiul din fața cantinei, spre 

stradă; 

- Clasele care vor învăța la parterul internatului școlii (unde nu sunt 

cazați elevi), în sălile I2 și I3: locul de relaxare pentru pauză va fi spațiul 

dintre internat și corpul A; 

- Clasele care vor învăța în corpul A: sălile A1 – A6: locul de relaxare 

pentru  pauză va fi curtea interioară („careul”); sălile A7 – A17 și cabinetul 

Fonic: locul de relaxare pentru  pauză va fi spațiul din fața sălii de sport. 

 

 

 

 

 

Reguli pentru profesori 

- Purtarea măștii este OBLIGATORIE, atât în sala de clasă, cât și în 

curtea școlii!; 

- Fiecare corp va avea cancelarie proprie: pentru corpul A și cantină - 

cancelaria veche, corpul B – sala B7, corpul C și Internat – sala I1;  



- Se va evita luarea catalogului la oră, fiecare profesor folosind catalogul 

personal pentru fiecare clasă; 

- În pauzele elevilor (cele 10 minute), profesorii de la clasă vor 

supraveghea elevii!; 

- Notele și absențele vor fi trecute în catalog după o programare prealabilă 

(în S7 și S8, respectiv în ultimele două săptămâni ale semestrului); 

- Profesorii de serviciu, numiți dintre profesorii care au cele mai puține ore 

„față în față” sau deloc în ziua respectivă, vor supraveghea circulația 

elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării fizice și a 

tuturor măsurilor stabilite, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din 

clase diferite, respectiv între cadre didactice și elevi în afara sălilor de 

clasă; 

- Profesorii diriginți vor împărți colectivul clasei în 2 grupe în ordine 

alfabetică și vor realiza oglinda clasei, astfel încât o grupă să vină în 

săptămâna impară și una în săptămâna pară; 

- Profesorii diriginți vor realiza instructajul cu elevii și părinții acestora (în 

cadrul ședințelor cu părinții) privind respectarea normelor sanitare impuse; 

- Profesorii diriginți vor afișa pe ușa clasei orarul și pauzele aferente. 

 

 

Reguli pentru elevi 

- Purtarea măștii este OBLIGATORIE, atât în sala de clasă, cât și în 

curtea școlii! 

- Fiecare elev va respecta intrarea stabilită în prezenta procedură; 

- Înainte de intrarea în sala de clasă elevii își vor dezinfecta mâinile cu 

soluția de igienizare pusă la dispoziție de școală; 

- Toți elevii vor respecta intervalul stabilit pentru pauze și spațiul de 

relaxare delimitat specific clasei din care face parte, respectând distanțarea 

fizică; 

- Grupele de elevi vor păstra ACEEAȘI SALĂ DE CLASĂ pe toată 

perioada desfășurării activităților; 

- Fiecare elev va avea acceași poziție în sala de clasă pe parcursul activității 

didactice; 



- Elevilor le este interzisă părăsirea perimetrului școlii și interacțiunea cu 

elevi din alte clase;  

- Elevilor le este recomandat să vină cu „pachețel de mâncare” de acasă, cu 

apă sau ceai, deoarece chioșcurile alimentare vor fi închise; 

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba 

între ei obiectele de folosință personală (telefoane, instrumente de scris 

etc.). De asemenea, le este interzis să comande mâncare de la agenții 

comerciali din afara unității școlare.  

- La terminarea programului, elevii vor fi OBLIGAȚI SĂ PĂRĂSEASCĂ 

unitatea școlară, fără a mai zăbovi în curtea școlii. 

 

Măsuri de intervenție în cazul îmbolnăvirii unui elev  / cadru didactic / personal 

auxiliar / de îngrijire  

- În cazul în care un elev prezintă simptome ce pot fi asociate cu Covid-19, 

acesta anunță profesorul / dirigintele; responsabilul care coordonează 

activitatea la nivelul instituției / asistentul medical  (Geta Despa/ Alina 

Moroșanu) va prelua elevul și-l va conduce spre spațiul de izolare 

temporară unde va sta până când va veni părintele / tutorele să-l preia. 

 

- În cazul în care un cadru didactic / personal auxiliar / de îngrijire  prezintă 

simptome ce pot fi asociate cu Covid-19, acesta anunță asistentul medical 

care va acționa conform fișei postului. 

 

 

 

PREZENTUL SCENARIU POATE SUPORTA MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE 

EVOLUȚIA PANDEMIEI! 

 

 

 

Direcțiunea 


