
Descrierea modalității de organizare pentru anul școlar 

2020-2021. 

 

În contextul actual de pandemie COVID-19, ținând cont de recomandările și restricțiile impuse 

de autorități, la nivelul Colegiului Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” Craiova, activitatea 

școlară se va desfășura astfel: 

• Elevii vor purta mască pe tot parcursul programului orar, în incinta școlii și vor respecta  

normele de distanțare fizică; 

• Programul desfășurării cursurilor se va derula în două schimburi cu următoarele ore de 

început: 

 

Schimbul I: 

Ora 7:30 – clasele XI – XII; 

Ora 8:00 – înv. Preșcolar; 

Ora 8:20 – înv. Primar. 

 

Schimbul II: 

Orele: 12:35 / 13:30 – clasele  V-VIII și clasele  IX-X; 

• Orele de curs durează 45 minute, pauza va fi de 5 minute. Între schimburi există una sau 

două ore de pauză pentru dezinfecție; 

• În cele 5 minute de pauză elevii nu parasesc sala de curs decât in condiții de urgență, cu 

informarea profesorului de serviciu; 

• Pentru deplasări din motive fiziologice elevii solicită profesorului de la clasă acordul în 

timpul orei. 

• In pauze se vor aerisi obligatoriu sălile de curs sau chiar în timpul orelor, dacă este 

posibil. 

 

 

 

 

 



Modalități de organizare: 

 

Grupe de preșcolari – prezența fizică parțială, alternativă; 

 

Clasele pregătitoare – prezență fizică integrală; 

 

Clasele VIII, XII: prezența fizică integrală; 

 

Clasele I-IV: 

➢ prezența fizică va fi în funcție de capacitatea sălii de clasă și a numărului de 

elevi; 

➢ un număr mic de elevi va participa online la lecții, câte o saptămână prin 

rotație, în ordine alfabetică; 

➢ lecțiile online vor fi comunicate elevilor prin intermediul platformei Microsoft 

Teams, codurile de acces fiind furnizate de profesorii diriginți/ profesori 

pentru înv. primar. 

 

 

Clasele V, VI, VII, IX, X, XI: 

➢ prezența fizică va fi în funcție de capacitatea sălii de clasă și a numărului de 

elevi; 

➢ un număr mic de elevi va participa online la lecții, câte o saptămână prin 

rotație, în ordine alfabetică; 

➢ lecțiile online vor fi comunicate elevilor prin intermediul platformei Microsoft 

Teams, codurile de acces fiind furnizate de profesorii diriginți/ profesori 

pentru înv. primar. 

 

 

Organizarea fluxului de intrari/ieșiri în/din unitatea școlară: 

➢ se vor utiliza trei căi de acces în curtea școlii notate A,B,C; 

➢ se vor utiliza 4 căi de acces în clădirea școlii notate 1,2,3,4; 

➢ profesorii pentru înv. primar și profesorii diriginți vor comunica elevilor căile de 

intrare/ieșire stabilite în funcție de poziția clasei 


