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14.09.2020 

BINE AȚI VENIT LA ŞCOALĂ!  

 

             Stimați părinți,  

           Stimați colegi,  

           Dragi elevi, 
 

          A venit toamna şi odată cu ea îşi redeschid porţile instituţiile de învăţământ de pe întreg cuprinsul țării 

noastre, pentru a-i primi pe elevi la școală. Iată-ne deci, în fața unui nou început, de la care pornim cu toții 

deopotrivă, cu elan și plini de speranță, dar și pregătiți pentru noi provocări și de dorința de a fi mai buni, de a avea 

parte de cât mai multe împliniri și satisfacții. 

            Știm cu toții că anul acesta școlar debutează altfel decât ceilalți ani școlari, fapt datorat situației 

epidemiologice la nivel mondial. Avem cu toții reticențe în privința siguranței igienico-sanitare din incinta școlii 

dar și a calității actului educațional. Însă noi începem cursurile anului școlar 2020-2021 cu speranța că toate 

realizările și eforturile noastre vor da roade, iar voi, dragi elevi, veți beneficia de servicii educaționale de calitate, 

atâta vreme cât vom respecta cu toții condițiile igienico-sanitare impuse. 

            Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor 

dumneavoastră. Copiii dumneavoastră au profesori bine pregătiți, baza materială este modernă, localurile celor 

două școli vă pot garanta securitatea copiilor dumneavoastră atunci când sunt la școală. Vă rugăm să fiți alături de 

noi și de copiii dumneavoastră, să vă asigurați că și acasă copiii dumneavoastră respectă condițiile de igienă impuse 

și să răspundeți chemărilor școlii pentru că fără o colaborare strânsă școală–familie este greu să reușim! 

           Actul educațional care urmează să se desfășoare, atât la nivelul Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea, 

cât și în cadrul Școlii Generale ,,Grigore Antipa” Tulcea (structură a LTIC) va respecta ,,SCENARIUL 

GALBEN” (potrivit indicațiilor MEC și rapoartelor DSP care atestă că la nivelul municipiului Tulcea, rata de 

infestare cu virusul SARS COV2 este mai mare de 1/1000 în ultimele 14 zile).  

 

 

 

        

 

 

              

 

 

 

 

 
                       Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                         Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” Tulcea                       

                                               (PJ)                                                                                          (PA) 
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                         În aceste condiții activitatea la clasă se va desfășura după cum urmează:  

 

 

PROGRAM LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION MINCU” TULCEA 

 

   Activitatea instructiv-educativă se va desfășura în două schimburi, în intervalul 800-2100, clasa 

a XI-a învățămant profesional urmând să frecventeze cursurile în schimbul de dimineață (800-1400), iar 

clasele IX, X, XI, XII, XIII învățămant seral, anul I și anul II învățămant posticeal vor veni în schimbul 

de după-amiază (1535-2100). În sălile de clasă în care se vor face cursuri atât dimineață cât și după-amiază 

va exista, între cele două schimburi, o pauză de o oră în care se va face dezinfecția; 

Toate clasele participă la cursuri în sistem hibrid, jumătate dintre elevi fizic la   

         școală, iar cealată jumătate online, rotația grupelor urmând a se face la două săptămâni;  

Conform Ghidului pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 publicat  de Ministerul 

Educației și Cercetării (pe care, de altfel, vă rugăm să îl studiați în totalitate), 

„pauzele dintre ore vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele didactice, iar orele 

vor fi de 55 minute, în acest interval de 55 minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier 

(zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute”. În acest sens, la întocmirea orarului s-a avut 

în vedere ca aceste pauze, din interiorul orei de curs de 55 minute, să fi amplasate astfel încât să se evite 

suprapunerea lor la două clase aflate la același palier. 

 

PROGRAM ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE ANTIPA” TULCEA 

 

   ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL: La clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, activitatea instructiv-

educativă se va desfășura în schimbul al II-lea, în intervalul orar 1300-1900. Toate aceste trei clase (a V-a a VI-

a, a VII-a) vor participa la cursuri în scenariul verde. La clasa a VIII-a – elevii vor frecventa cursurile în 

schimbul de dimineață (800-1400), tot după scenariul verde, care înseamnă că toți elevii vor fi prezenți la școală. 

În sălile de clasă în care se vor face cursuri atât dimineață cât și după-amiază va exista, între cele două 

schimburi, o pauză de o oră în care se va face dezinfecție; 

   ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: Clasele 0, I, a II-a, a III-a și a IV-a de la învățământul 

primar - elevii vor participa la cursuri după scenariul verde, cu toți elevii prezenți fizic la școală, în intervalul 

orar (800-1200);  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Programul grupelor de grădiniță: o grupă combinată-PN 

(program normal), o grupă mică PP, o grupă mijlocie PP și două grupe mari PP (program prelungit) se va 

desfășura conform normelor legale și a fost deja comunicat părinților de către doamnele educatoare. 

Conform Ghidului pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 publicat  de Ministerul 

Educației și Cercetării (pe care, de altfel, vă rugăm să îl studiați în totalitate), 

„pauzele dintre ore vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele didactice, iar orele 

vor fi de 55 minute, în acest interval de 55 minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier 

(zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute”. În acest sens, la întocmirea orarului se va 

avea în vedere ca aceste pauze, din interiorul orei de curs de 55 minute, să fie amplasate astfel încât să se evite 

suprapunerea lor la două clase aflate la același palier. 
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Dragi părinți,  

  

 

Ținem să vă asigurăm că, până acum, am făcut tot ceea ce s-a putut pentru a asigura condiții igienico-

sanitare optime în interiorul celor două școli. 

Astfel: 

fiecare  sală de clasă a fost dotată cu un dispersor cu material dezinfectant; 

de asemenea, există dispersoare cu material dezinfectant la fiecare intrare în școală, și la 

fiecare toaletă; 

fiecare intrare în școală este prevăzută cu un covor dezinfectant; 

                          am întocmit un grafic riguros de igienizare a sălilor de clasă pe cele două schimburi;        

           s-au făcut demersuri la DAPS pentru asigurarea unui triaj epidemiologic riguros;

                        în perimetrul școlii (clădire și curtea școlii) purtarea măștii de protecție este obligatorie, 

conform Ordinului comun al Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nr. 5487/31.08.2020. 

Școala nu are obligația și nici posibilitatea de a asigura măști zilnic pentru toți elevii. Cu toate acestea, am 

achiziționat un stoc de măști chirurgicale tip II pentru situații speciale (cazuri sociale, elevi care și-au uitat 

masca acasă, elevi care și-au deteriorat masca etc.); 

la ora actuală s-au făcut stocuri suficiente pentru cel puțin 2 luni atât de dezinfectant pentru 

mâini (avizat de Ministerul Sănătății și de Institutul Cantacuzino), cât și de dezinfectant de suprafețe (de 

asemenea cu proprietăți virucide); 

fiecare sală de clasă a fost dotată cu calculator conectat la internet, urmând ca prin proiectele 

în care ne vom implica și cu sprijinul ISJ Tulcea să aducem îmbunătățiri echipamentelor necesare bunei 

desfășurări a activităților de învățare. 

Cu toate acestea știm cu toții că (așa cum indică, de altfel și Ordinul mai sus menționat) primul triaj 

epidemiologic începe, de fapt, acasă și că numai cu ajutorul dumneavoastră copiii vor ajunge să respecte 

regulile de igienă și de conduită impuse pe parcursul acestei perioade. De aceea, vă rugăm să studiați cu atenție 

normele igienico-sanitare prevăzute în Ordinul sus-menționat care se adresează atât cadrelor  didactice, 

elevilor, dar și părinților. Ținem permanent legătura cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, cât 

și cu conducerile celorlalte școli din municipiu și județ pentru a putea schimba exemple de bune practici, pentru 

a putea să ne inspirăm din experiențele celorlalți, reușind astfel să oferim un mediu educațional sigur și (cât se 

mai poate în această perioadă) prietenos. Vom răspunde tuturor sugestiilor dumneavoastră menite a ne 

îmbunătăți activitatea, fiind convinși că, mai ales în aceste timpuri, un dialog real școală-părinți devine practic, 

obligatoriu. 

 

Vă dorim  multă sănătate și un an școlar peste care să trecem cu bine! 

 

 

Cu respect,  

 

DIRECTOR,  

Prof. Gabriela MARIN
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