
Dragi elevi și stimați părinți, începerea cursurilor la Școala Gimnazială ”Petru Mușat” 

Siret se va face conform Scenariului galben (hibrid).  

 

 Vă comunicam o serie de măsuri și aspecte organizatorice specifice activitatii didactice în 

această perioadă: 

1. Recomandăm ca elevii de la ciclul gimnazial să ajungă la școală in intervalul 7,30-8,00, astfel 

încât sa evitam supraaglomerarea specifica intervalului orar 7,50-8,00. 

 

2. În intervalul de 55 de minute al unei ore de curs, elevii vor avea o pauză de 10 minute în care 

se vor putea deplasa la toaletă sau în curtea școlii. Acest interval este specific fiecărei clase, 

adică nu toți elevii se vor găsi simultan în pauze. Pauzele decalate astfel vor asigura prezența 

unui număr minim de elevi în curtea școlii, pe holuri și la toalete. 

 

3. Elevii care prezintă diverse simptome (febră, tuse, dureri de cap sau musculare, congestie 

nazală etc.) nu vor veni la școală și vor anunța medicul de familie! Elevii care prezintă aceste 

simptome în timpul programului școlar vor fi direcționați către spațiul special destinat unde vor 

aștepta venirea părinților în prezența unui cadru al școlii. Părintele va fi contactat în momentul 

depistării acestor simptome și va fi solicitat să vină la școală pentru a prelua copilul. Ulterior, se 

va adresa personal medicului de familie.  

 

4. Este obligatorie păstrarea distanței fizice de minimum 1 metru! 

 

5. Accesul în incinta unității se va face astfel: 

-pentru corpul A: intrarea pe ușa dinspre parc, iar ieșirea la sfârșitul programului pe ușa dinspre 

curte; 

-pentru corpul C: pe ușa dinspre cancelarie pentru circuitul 1 și pe a doua ușă pentru circuitul 2. 

 

6. PURTAREA MĂȘTII ESTE OBLIGATORIE PE TOATĂ DURATA PROGRAMULUI 

ȘCOLAR (atât în curtea școlii, cât și în spațiile școlare, inclusiv în sala de clasă). 

 



7. Elevii NU vor primi măști de la personalul unității. Intrarea în spațiul școlar este permisă doar 

cu mască de protecție. Vă recomandăm să aveți cel puțin o mască de rezervă. 

 

8. Elevii se vor deplasa permanent doar pe partea dreaptă. 

 

9. La intrarea în unitate (la ușă) elevii vor folosi covorul impregnat cu biocid pentru igienizarea 

încălțămintei (ștergerea papucilor) și dispersorul cu substanță dezinfectantă pentru igienizarea 

mâinilor. La intrarea in fiecare sală va exista un dispersor cu substanță biocidă ce va fi folosit la 

fiecare revenire a elevilor in sala de clasă. 

 

10. Elevii pot avea asupra lor dezinfectant personal, dar vor  utiliza și dezinfectantul pus la 

dispoziție de școală. 

 

11. Este obligatorie respectarea cu strictețe a tuturor indicațiilor personalului școlii. 

 

12. Este strict interzis accesul elevilor în alte săli de clasă decât cele stabilite pentru clasa din 

care fac parte. 

 

13. Este strict interzisă părăsirea spațiului școlar în timpul programului. Este necesar să aveți în 

ghiozdan APĂ și GUSTARE (neperisabilă). 

 

14. Fiecare elev se va așeza doar în banca în care i-a fost stabilit în prealabil locul de către 

profesorul diriginte. Locul fiecărui elev va fi păstrat în fiecare zi din săptămână. 

 

15. Inclusiv în timpul pauzei, elevii care vor să părăsească locul din bancă vor purta obligatoriu 

masca. Aceștia pot merge la toaletă sau în curtea școlii pentru recreere, fiind interzisă ieșirea lor 

din incinta unității. De asemenea, este complet interzis accesul elevilor în alte spații decât cele 

indicate. Este interzisă perturbarea programului școlar de către elevii care se află în pauză. Elevii 

care doresc să rămână în sala de clasă vor fi supravegheați de cadrul didactic. În timpul pauzei, 

se vor deschide geamurile pentru aerisirea sălii de clasă. 



16. Pauzele pentru cadrele didactie se acordă într-un interval orar de 5 minute, timp în care 

cadrul didactic se va deplasa de la o clasă la alta. În această pauză de 5 minute elevii trebuie să 

rămână în bancă și să se pregătească pentru ora următoare. 

 

17. Este interzisă staționarea elevilor pe holuri sau în toalete. Holurile vor fi folosite doar pentru 

deplasarea elevilor și personalului școlii. 

 

18. La terminarea programului școlar, elevii se vor deplasa spre ieșire, urmând săgețile 

poziționate pe holuri.  

 

Elevii nu vor lăsa în școală nimic personal (șervețele, hârtii, ambalaje, cotoare, manuale, 

accesorii vestimentare etc.)!  

Este obligatorie păstrarea distanței fizice de minimum 1 metru (elevii nu se ating fizic, nu își 

strâng mâinile, nu se imbrățișează, nu schimbă obiecte personale). 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!  

 

Respectarea regulilor ne protejează pe toți!  

 

 


