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COMUNICAT PRIVIND ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR 

2020 – 2021 

 

 Având în vedere încadrarea, în urma comunicării Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, 

în zona verde, analiza la nivelul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” privind infrastructura şi 

efectivele numeroase ale claselor, ţinând cont de consultarea părinţilor (prin chestionarul aplicat în 

intervalul 4-8 septembrie) şi a cadrelor didactice, precum si de Hotărârea emisă de către Ministerul 

Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului – Județul 

Maramureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nr. 37/2020, Consiliul de administraţie 

a hotărât implementarea scenariului hibrid, implicând următoarele: 

 

 desfășurarea cursurilor cu prezenţa fizică a elevilor din clasele a V-a, a VIII-a şi a XII-a în 

spații care permit participarea tuturor celor implicați, cu respectarea normelor în vigoare; 

 împărțirea elevilor din celelalte clase în două grupe fixe, fără posibilitatea de a se transfera 

și participarea alternativă la cursuri față-n față, cu o perioadă de rotire de două săptămâni; 

în perioada în care grupa 1 este prezentă la școală, grupa 2 participă la cursuri online (în 

timp real), urmând ca după două săptămâni să facă schimb.  

 

         Va fi pus în aplicare un nou regulament intern, întemeiat pe cadrul legal în vigoare, care va fi 

prelucrat de către toţi diriginţii şi postat pe site-ul CNVL, iar extrasele importante vizând perioada 

pe care o traversăm - la avizierul din curtea liceului, respectiv în fiecare sală de clasă.  

 

În acest sens, se va ţine seama de următoarele aspecte: 

 

a. programul:  

 clasele a V-a, a VII-a, a VIII-a și a XII-a vor avea programul zilnic de la ora 8,00; 

 clasele a VI-a vor începe programul de la 9,00; 

 clasele a IX-a, a X-a si a XI-a vor avea ore atât de la 8,00, cât și de la 9,00; 

 orele în regim online se vor desfășura astfel: 

 clasa a IX-a D – joi; 

 clasa a X-a C – miercuri; 

 clasa a XI-a C – luni; 

 clasa a XI-a E – vineri; 

 clasa a XII-a B – miercuri; 

 clasa a XII-a C – vineri; 

 clasa a XII-a E – marți; 

 clasa a XII-a G – joi; 

 clasa a XII-a H – vineri. 

 profesorii vor fi prezenți la şcoala cu cel puțin 15 min. înaintea începerii cursurilor şi vor 

supraveghea intrarea elevilor în instituţie; 

 orele de curs vor avea o durată de 55 de min, în cadrul cărora se vor aloca 10 min./oră pentru 

deplasarea la grupurile sanitare sau în curtea şcolii.  
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b. circulația elevilor și accesul personalului didactic: 

 accesul elevilor în școală se face pe un traseu bine delimitat și marcat cu săgeți și afișe 

începând de la intrarea în curtea școlii; se vor marca prin vopsea albă locurile în care elevii 

vor aștepta pentru a intra în școală, spre a se evita aglomerația; 

 vor fi utilizate intrarea din corpul A pentru elevii din clasele alocate acestui corp de clădire 

și intrarea din corpul B pentru cei care au aici sălile de clasă, urmând ca accesul din corpul 

C să fie folosit doar la plecare; 

 accesul elevilor în şcoală şi deplasarea lor spre sălile de clasă vor fi supravegheate de un 

profesor de serviciu și de către personalul auxiliar; 

 elevii vor fi așteptați în sălile de clasă de către profesori, iar pe hol, în timpul pauzelor, vor 

fi supravegheați de alți profesori și de către personalul auxiliar; 

 elevii vor intra în sălile de clasă în mod organizat, doar cu permisiunea profesorului, apoi se 

vor așeza în bănci conform repartizării efectuate de către diriginți; oglinda clasei va fi afișată 

pe ușa sălii respective; 

 la ieșirea în curtea liceului, elevii vor fi însoțiți în mod obligatoriu de către profesorul cu 

care au avut ora respectivă; 

 ieşirea elevilor se va face prin corpurile B şi C; 

 accesul profesorilor se va face prin intrarea de pe strada Culturii. 

 

c. transmiterea online a cursurilor: 

 pentru transmiterea online a cursurilor în timp real se vor folosi laptopuri și tablete cu 

conexiune la internet, care vor fi montate/fixate pe catedră, în fiecare sală de clasă; 

 în prima săptămână, fiind programate recapitulări pentru fiecare disciplină, procesul didactic 

se va desfăşura pe platforma Google Classroom; 

 pentru cei care optează exclusiv pentru şcoala online, orele se vor transmite în mod real din 

sala clasei căreia îi aparţin elevii respectivi. 

    

        Pentru respectarea regulilor şi păstrarea distanţării, rugăm părinţii să nu intre în 

curtea liceului, legătura cu şcoala urmând a se ţine telefonic, online sau, în cazuri speciale, va 

fi realizată o programare de comun acord cu dirigintele.   

 

 

 Programul zilei de 14 septembrie: 

 clasele a V-a, a VIII-a și a IX-a își vor începe activitatea la ora 8,00; 

 la clasele a IX-a vor fi prezenţi toţi elevii, aceştia urmând să își desfășoare ora de dirigenție 

în sălile alocate claselor a XII-a, după cum urmează: 

 

 a IX-a A → sala 50 

 a IX-a B → sala 32 

 a IX-a C → sala 58 

 a IX-a D → sala 94 

 a IX-a E → sala 59 

 a IX-a F → sala festivă 

 a IX-a G → sala 98 

 a IX-a H → sala 57 
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 clasele a VI-a, a VII-a, a X-a și a XI-a (cu prima jumătate din efectiv) vor veni la ora 9,00; 

 clasa a X-a C va veni luni cu efectivul complet, fiind prima întâlnire cu noul diriginte; 

 clasele a XII-a se vor prezenta la şcoală începând de marţi, 15 septembrie, ora 8,00; 

aşadar, luni, 14 septembrie, elevii respectivi nu vor veni la cursuri, dar ora de dirigenție de 

început de an școlar se va desfășura online, de la 9,00. 

       Pe site-ul CNVL, la avizier şi în sălile de clasă vor fi postate permanent toate informaţiile 

necesare. 

     Ataşăm:  

 orarul elevilor; 

 precizări privind programul pauzelor, sălile de clasă şi accesul elevilor în şcoală; 

 listele cu grupele de elevi care îşi vor desfăşura activitatea în sistem hibrid (faţă în faţă + 

online) pentru clasele: a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a. 

 

                                                                   Conducerea CNVL 

 

 

 


