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Program școlar 

 

În vederea desfășurării în condiții de siguranță a procesului de învățământ și respectând 

cu strictețe legislația în vigoare, cursurile la Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret se vor realiza 

aplicând scenariul 2 (hibrid). 

 

     * Învățământul preșcolar își va desfășura activitatea cu prezența fizică a copiilor astfel: 

Corp B: program prelungit  

- pentru asigurarea distanțării cele 4 grupe au fost împărțite în 8 săli de clasă;  

- sosire copii:   7.30-9.00 , intrarea din față 

- plecare copii: 15.00-17.00 , ieșirea prin curte 

 

Clubul copiilor: program normal 

- sosire copii: 7.30 – gr. Nanovschei Doina , intrarea din față 

                     7.45 – gr. Popoiu Mirela 

                     8.00 – gr. Varga Liliana 

                     8.15 – gr. Bodnar Loredana 

- plecare copii: 11.45 – gr. Nanovschei Doina , ieșirea prin curte 

                       12.00 – gr. Popoiu Mirela 

                       12.15 – gr. Varga Liliana 

                       12.30 – gr. Bodnar Loredana 

 

     * Învățământul primar își va desfășura activitatea cu prezența fizică a elevilor, asigurându-se 

distanțarea de l m sau prin separatoare de plexiglas. 

                       Repartizarea pe să1i / oră începere cursuri / pauze: 

Corp A:  

     parter:     *sala 1, Pavel Gabriela cl. a III-a B,    ora 8.10   (Pauza 9.00-9.10) 

              *sala 2, Cuzencu Loredana, cl. IV C,  ora 8.10   (Pauza 9.00-9.10)

 *sala 3, Diaconescu Ileana, c1.a II-a B,   ora 8.10  (Pauza 9.00-9.10) 

etaj II: *sala 2, Mațner Otilia c1. I-îi C,               ora 8.30  (Pauza 9.20-9.30) 

                           *sala 4, Dumencu Estera, c1. I-îi B,     ora 8.10   (Pauza 9.00-9.10) 

                           *sala 5, Puiuleț Diana, c1.a III-a A,                     ora 8.20   (Pauza 9.10-9.20) 

e-mail: 

Nr. 



                           *sala 6, Știubianu Anda, cl. I-îi A,                ora 8.30  (Pauza 9.20-9.30) 

                           *sala 7, Cost Mihaela, cl.a II-a C,                   ora 8.20 (Pauza 9.10-9.20) 

 

Accesul în unitatea de învățământ se va face pe ușa dinspre parc. Ieșirea din școală, la 

terminarea cursurilor se va face pe ușa dinspre curtea școlii. Circulația pe scări se va face doar pe 

partea dreaptă. 

 
Corp C:       * sala 1, Hrehorciuc Laura, CP A,            ora 8.20  (Pauza 9.10-9.20) 

* sala 2, Schipor Nicoleta, CP C,              ora 8.30  (Pauza 9.20-9.30) 

                           * sala 4, Zebreniuc Cristina, c1. a IV-a B, ora 8.00  (Pauza 8.50-9.00) 

* sala 5, Vasileniuc Maria, cl a IV-a A,    ora 8.00  (Pauza 8.50-9.00) 

* sala 6, Nastasi Corina, CP B,                 ora 8.30  (Pauza 9.20-9.30) 

* sala 7, Călinescu Corina, cl. a II-a A,   ora 8.10  (Pauza 9.00-9.10) 

 

* Învățământ gimnazial: ora de 55 minute, 5 minute pauză pentru cadrele didactice pentru 

schimbare clase, pauze diferențiate de 10 minute în decursul unei ore de curs pentru fiecare clasă în 

parte. La clasele gimnaziale programul începe la ora 8.00. 

 
Corp A:  

Parter :           *   lab.  biologie , diriginte Burlică Alina, cl. a VII-a B  (Pauza 8.30- 8.40) 

Etajul 1: * sala 2, diriginte Carpiac Mirabela, cl. a VI-a B     (Pauza 8.10-8.20) 

  * sala 3, diriginte Dobrincu lonel, c1. a VII-a A     (Pauza 8.30-8.40) 

                         * sala 4, diriginte Simerea Mihaela, c1. a VI-a C    (Pauza 8.20-8.30) 

                         * sala 5, diriginte Petrașciuc Petru, c1. a V-a A      (Pauza 8.30-8.40) 

  * sala 6, diriginte lanoș Zirca, c1. a V-a B               (Pauza 8.40-8.50)  

Etajul II:  * sala 2, diriginte Fraseniuc Camelia, cl. a VI-a A  (Pauza 8.30-8.40) 

                         * sala 8, diriginte Docuz Marian, c1. a VllI-a          (Pauza 8.40-8.50) 

Secvențialitatea stabilită pentru prima oră de curs (cu pauzele aferente) va fi repetată și pentru 

celelalte ore de curs. 

Clasele V-A, V-B, VI-A și VII-A își vor desfășura activitatea hibrid, fiind împărțite în câte două grupe, 

una în clasă, una online, cu schimbare la două săptămâni. 

 

Director 

Prof. Ecaterina  Liliana Mocrei


