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HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 08.09.2020 

 
   

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 08.09.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1: Aprobarea scenariului galben după care se va desfăşura activitatea didactică în anul 

şcolar 2020-2021, astfel: 

a. Clasele de la nivelul primar, clasele a VIII-a şi a XII-a: prezenţă fizică 100% în 

clase dotate cu separatoare de policarbonat; orele de curs se vor desfăşura 

dimineaţa. 

b. Clasele de la nivelul gimnazial V-VII: prezenţă fizică 100% în clase dotate cu 

separatoare de policarbonat; orele de curs se vor desfăşura după-masa. Se va 

aloca o pauză între schimburi pentru dezinfecţia şi igienizarea spaţiilor de 

învăţare. 

c. Clasele de la nivelul liceal IX-XI – sistem hibrid: desfășurarea cursurilor cu 

prezenţa fizică parțială a elevilor și on-line parțial, prin rotaţie la 2 săptămâni. 

Art. 2: Orele la nivelul primar vor fi de 45 de minute, iar pauza de 10 minute. 

Art. 3: La nivelul gimnazial şi liceal, orele se vor desfăşura în regim modular, fiecare modul 

având 90 de minute, iar pauza 10 minute; grupele de elevi pentru sistemul hibrid au fost formate 

luându-se în considerare studiul limbilor moderne, respectiv limba engleză (L1) – în regim 

intensiv şi bilingv, respectiv limba franceză/ limba germană (L2). 

Art. 4:  Aprobarea achiziţionării directe de măşti de protecţie şi gel dezinfectant. 

Art. 5: Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului 

pentru anul școlar 2020-2021, precum şi a Contractului educaţional, în vederea includerii 

responsabilităţii părinţilor şi elevilor cu privire la respectarea normelor sanitare obligatorii 

privind prevenirea  îmbolnăvirii cu SARS-COV2. 

Art. 6:  Formularea unui răspuns în scris, în termen de 30 de zile, la Petiţia nr. 2313/08.09.2020. 

Art. 7: Aprobarea cererilor: nr. 2311/08.09.2020, nr. 2302/07.09.2020, nr. 2247/04.09.2020 și  

nr. 2064/17.08.2020. 
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Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                  prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


