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Nr.înregistrare : 1456 din 01.10.2020

AVIZAT
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARAD

AVIZAT
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD

HOTĂRÂREA nr. 84 din 01.10.2020
privind tipul de scenariu propus pentru perioada 01-14 octombrie 2020
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 29.09.2020
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCS nr. 5447 din 31.08.2020
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, cu
nr.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 2 –galben pentru perioada 01.10-16.10.2020 la
Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, cu participarea zilnică (față-n față) a tuturor elevilor
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din învățământul primar și a elevilor din clasele a VIII-a cu respectarea și aplicarea tuturor normelor
de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de
gimnaziu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, având în vedere Informarea
privind situaţia epidemiologică la nivelul Municipiului Arad. Potrivit analizei Direcţiei de Sănătate
Publică, comunicată în 29.09.2020, rata de incidenţă a îmbolnăvirilor, cumulată la 14 zile
pentru municipiu, are valoarea de de 1,27.
Art. 2. Se aprobă măsurile necesare aplicării scenariului 2 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:
Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Iosif Moldovan” Arad
Unitate de învăţământ din sistemul de stat /particular: de stat
Localitate /judeţ: Arad/Arad
Adresa: str.Oituz, nr.108-114
Niveluri de învăţământ: primar, gimnazial
Forme de învăţământ: cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
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: 44
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;
• Existența a două forme de învățământ: învățământ de zi , din care la ciclul primar a unui
număr de 5 clase cu alternativa Step by Step; învățământ cu frecvență redusă
II. ADAPTAREA LA SCENARIUL 2
Elevii din învățământul primar și elevii claselor a VIII-a vor participa zilnic (față-n față) la cursuri
cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
Organizarea procesului de învăţământ pentru clasele din învăţământul primar:
Spații de învățare pentru clasele primare:
a)
Spații suficiente pentru învățarea într-un singur schimb în condiții de distanțare la 1m
pentru efectivele de elevi existente:
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Clădirea Oituz: Clasele: Preg. A, IIA, IIIA
Clădirea Condurașilor: Clasele: Preg. B, IB, IIB, IIIB, IVB, IVA
Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasele: Preg. C, IC, IIC, IIIC
b)
Spații insuficiente pentru învățarea într-un singur schimb în condiții de distanțare la 1m
pentru efectivele de elevi existente:
Clădirea Oituz: Clasele: IA
Clădirea Ep. Roman-Ciorogariu: Clasa a IV-a C
Dotarea spațiilor la învăţământul primar: Dotarea sălilor de clasă cu pupitre, laptop, televizor.
Organizarea procesului de învăţământ pentru clasele de gimnaziu
La clasele a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a A și a VII-a B, învățarea se va
efectua prin combinarea prezenței fizice și a activității online. O parte dintre elevii acestor clase
sunt prezenți la școală, în timp ce colegii lor participă la aceleași cursuri online, prin postarea
lecțiilor pe platforma școlii Google classroom. După o săptămână, se realizează rotația grupelor de
elevi. Elevii care nu dispun de instrumente digitale sau internet vor fi informați de către profesori
asupra temelor și exercițiilor care se vor aborda din manual, pentru perioada menționată.
Dotarea spațiilor la clasele de gimnaziu: fiecare sală de curs este dotată cu laptop conectat la
internet, însă lățimea de bandă de internet nu este suficientă pentru trasmiterea tuturor lecțiilor
online în același 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 elevi de la altă clasă.
Pentru elevii din ciclul gimnazial, cadrele didactice care au predat la acele clase vor asigura
în ziua respectivă serviciul pe timpul pauzelor. Acestea vor supraveghea elevii, astfel încât aceștia
să rămână în sala de clasă sau să meargă în curtea școlii, fără a interacționa cu elevi de la alte clase.
Organizarea spațiilor școlii
Interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) este marcat cu benzi vizibile, traseele
prestabilite de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, ajută
la păstrarea unei distanţe fizice între elevi.
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă sunt așezate dispensere cu
soluţie dezinfectantă pentru mâini. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate
sunt afişate materiale de informare privind măsurile de igienă.
La avizierul fiecărei clase sunt postate regulile care trebuie respectate. Coșurile de gunoi
pentru măștile folosite au pedală și sunt marcate cu imagini vizuale. Fiecare bancă este marcată cu
numele elevului.
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În ceea ce privește transportul elevilor care locuiesc pe str.Mărului și la IAS Mureșul a fost
realizată analiza de nevoi și stabilit traseul, ținând seama de orarul școlii, analiza fiind comunicată
Primăriei Municipiului Arad.

Art. 3. 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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