ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD
Str. Oituz Nr. 108-114 Cod 310046
Tel./fax 0257280091
E-mail: generala_3_arad@yahoo.com

Nr.înregistrare : 1191 din 08.09.2020

AVIZAT
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARAD

AVIZAT
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD

HOTĂRÂREA nr. 78 din 08.09.2020
privind tipul de scenariu propus pentru începerea anului școlar 2020-2021
la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad,
în condițiile crizei sanitare generate de SARS-COV2-19
Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad,
Având în vedere:
- Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31.08.2020, Anexa nr. 1 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- Informarea privind situaţia epidemiologică la nivelul Municipiului Arad potrivit analizei
Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Arad comunicată în 07.09.2020
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificările aduse prin OMEN 3027/ 08.01.2018;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, cu
1143/02.09.2020;
- Adoptarea hotărârii cu majoritate de voturi;
În temeiul:
• Legii Educației Naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă propunerea scenariului 1 – verde pentru începerea anului școlar 2020-2021
la Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, cu participarea zilnică (față-n față) a tuturor
elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, având în
vedere Informarea privind situaţia epidemiologică la nivelul Municipiului Arad. Potrivit analizei
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Direcţiei de Sănătate Publică comunicată în 07.09.2020, rata de incidenţă a îmbolnăvirilor,
cumulată la 14 zile pentru municipiu, are valoarea de de 0,67.

Art. 2. Se aprobă argumentarea care face posibilă aplicarea scenariului 1 la Şcoala Gimnazială
„Iosif Moldovan” Arad, în condițiile generate de criza sanitară generată de virusul SARS-COV2-19,
care este parte a acestei hotărâri:
I. DATE GENERALE:
Niveluri de învăţământ: primar, gimnazial
Alternative educaţionale: Step by Step
Număr total elevi: 488 din care:
• Număr de elevi primar: 304
• Număr de elevi gimnaziu: 167
• Număr de elevi frecvență redusă: 17
• Număr cadre didactice: 45
Specificul școlii:
• Existența a trei clădiri, în trei cartiere:
- Corp clădire I: principal, str.Oituz, nr.108-114, cartier Pârneava
- Corp clădire II: str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.18-22, cartier Confecții
- Corp clădire III: str. Condurașilor, nr. 48-50, cartier Alfa
• Existența unor grupuri de elevi proveniți din medii defavorizate: str. Mărului, Calea
Bodrogului – IAS Mureșul; comunitate importantă de romi;
II. MODUL DE ORGANIZARE A SĂLILOR
Spații de învățare:
Spații suficiente pentru învățarea într-un singur schimb în condiții de distanțare la 1m pentru
efectivele de elevi existente:
Clădirea Oituz: Clasele: Preg. A, IIIA, VA, VB, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA
Clădirea Condurașilor: Clasele: Preg. B, IB, IIB, IIIB, IVB, IVA
Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasele: Preg. C, IC, IIC, IIIC
Spații insuficiente pentru învățarea într-un singur schimb în condiții de distanțare la 1m pentru
efectivele de elevi existente:
Clădirea Oituz: Clasele: IA, IIA, VIA
Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasa IVC
III.
ADAPTAREA LA SCENARIUL 1 ȘI CIRCUITUL ELEVILOR
1.
Învățare pe un schimb/două schimburi
Învățare într-un singur schimb:
Clădirea Oituz: Clasele: Preg. A, IIIA, VA, VB, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA
Clădirea Condurașilor: Clasele: Preg. B, IB, IIB, IIIB, IVB, IVA
Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasele: Preg. C, IC, IIC, IIIC
Învățare în două schimburi:
Clădirea Oituz: Clasele: IA, IIA, VIA – clase numeroase
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Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasele: IVC – clasă numeroasă
Ciclul primar:
Predarea într-un singur schimb:
• Clădirea Oituz: ora de 30 min la clasa pregătitoare și ora de 40 minute la celelalte clase, cu
pauze de 10 minute, cu intrare și plecarea de la cursuri, cu diferență de 10 minute la clasă;
• Clădirea Condurașilor: Alternativa Step by Step: orar diferit pentru fiecare clasă, conform
ghidurilor pentru această alternativă, cu intrare și plecarea de la cursuri, cu diferență de 10
minute la clasă;
• Clădirea Ep. Roman Ciorogariu, ora de 40 minute, cu pauze de 10 minute, cu intrare și
plecarea de la cursuri, cu diferență de 15 minute la clasă.
Predarea în două schimburi:
• Ora de 30 minute, cu pauze de 10 minute, cu intrare și plecarea de la cursuri, cu diferență de
10 minute la clasă;
• Intervalul 11:30 -12:30 dezinfectarea și aerisirea sălilor de clasă;
Gimnaziu:
Predarea pe schimburi:
• Ora de 40 minute, cu pauze de 10 minute, cu intrare la ora de curs diferită – decalaj 10
min/clasă
• Interval orar primul schimb: 4 clase, începând cu 8:00;
• Interval orar schimbul doi: 3 clase, începând cu 13.00;
• Intervalul 12:10 -13:10 dezinfectarea și aerisirea sălilor de clasă.
2. Modul de organizare al pauzelor:
Timp pentru pauză: 10 minute
Locul pauzelor:
Clădirea Oituz: Curtea din spate și din față– clasele gimnaziale, câte 2 clase odată; Curtea din față –
clasele primare, cu decalaj de timp.
Clădirea Ep. Roman Ciorogariu: Curtea din spate – 2 clase, cu decalaj de timp; Curtea din față – 3
clase, cu decalaj de timp;
Clădirea Condurașilor: Curtea interioară –6 clase (5 clase de la Step by step și o clasa tradițională,
cu decalaj de timp)
Supravegherea elevilor în pauze de către cadrele didactice:
• Pentru elevii din ciclul primar învățătorul clasei supraveghează grupul de elevi pe timpul
pauzelor;
• Elevii vor utiliza pauza pentru folosirea grupurilor sanitare – în caz contrar vor rămâne în
sala de clasă sau vor merge în curtea școlii, fără a interacționa cu elevii de la altă clasă;
• Pentru elevii din ciclul gimnazial vor fi câte 2 cadre didactice/etaj, care au predat la acele
clase și care vor asigura în ziua respectivă serviciul pe timpul pauzelor și 2 cadre didactice
în curte. Acestea vor supraveghea elevii, astfel încât aceștia să rămână în sala de clasă sau să
meargă în curtea școlii, fără a interacționa cu elevii de la alte clase.
3. Marcarea spațiilor pentru deplasare elevilor:
• Se marchează cu bandă galbenă și săgeți circuitele interioare pe coridoare și săli de clase;
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Se marchează cu vopsea circuitul elevilor în curtea școlii și accesul înspre clase și grupuri
sanitare;
Existența afișajelor vizuale:
Toate locurile în care se face dezinfectarea mâinilor sunt marcate cu imagini și cuvinte pe
înțelesul copiilor. La avizierul fiecărei clase sunt postate regulile care trebuie respectate;.
Coșurile de gunoi pentru măștile folosite au pedală și sunt marcate cu imagini vizuale.
Transportul elevilor: Este realizată analiza de nevoi privind transportul elevilor de la IAS
Mureșul și Mărului, analiză care va fi înaintată Primăriei Arad.
IV. UTILITAȚILE ȘCOLII (anexă declarație DSP)

Art. 3. Se aprobă înaintarea adreselor către Primăria Arad pentru suplimentarea numărului de curse
cu mijloace de transport pentru elevii de pe Mărului și Bodrogului, pentru a putea fi respectate
normativele sanitare în vigoare;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Arad pentru avizare și
Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Arad.
Președinte Consiliul de Administrație,
• Director : Prof. Gianina Jula

Membrii Consiliului de Administrație:
• Director adjunct, profesor Ciorba Mihaela
• Profesor pentru învățământ primar, Deac Ramona-Crina
• Profesor pentru învățământ primar, Indrieș Olga-Cristina
• Reprezentant comunitatea locală, Oana Valentina-Silvia
• Reprezentant comunitatea locală, Simo Andrei-Marius
• Reprezentant comunitatea locală, Galfi Andrei
• Reprezentant părinți, Spătar Consuela
• Reprezentant părinți, Saman Liana
Observator sindical,
• Profesor pentru învățământ primar, Pat Livia
Secretar CA,
• Înv. Ana Curetean
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