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HOTARÂREA NR. 91  
 

DIN DATA DE  11.03.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş”, constituit prin decizia nr.46 din 

30.09.2019 hotărăşte: 

 - Recuperarea materiei pentru perioada suspendării cursurilor în perioada 11-22 martie 2020 

se va face  astfel: timp de 4 săptămâni, începând cu data de 23 martie 2020, orele de curs se vor mari 

de la 45 la 50 min, pauzele se vor micșora de la 10 la 5 min, respectiv de la 15 la 10 min (pauza 

mare), iar materia planificată în semestrul al II- lea va fi comasată. În perioada suspendării 

cursurilor, cadrele didactice vor respecta recomandările M.E.N și I.S.M.B. privind activitatea 

didactică desfășurată prin mijloace de comunicare online. 

- Programul de lucru al salariaților în perioada suspendării cursurilor 11-22 martie 2020 se 

va desfășura  astfel:  cadrele didactice vor respecta recomandările M.E.N. și I.S.M.B. privind 

activitatea didactică desfășurată prin mijloace de comunicare online, personalul nedidactic va 

efectua curățenie generală până în data de 17.03.2020, urmând ca pentru perioada 18-22 martie 2020 

activitatea acestora să fie suspendată, orele urmand a fi recuperate prin prelungirea programului de 

lucu cu o oră, timp de 4  săptămâni și 4 zile, iar personalul didactic auxiliar va desfășura program 

normal. 

- Adoptarea unor măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului: efectuarea de curățenie 

generală în școală, urmată de dezinfectarea spațiilor de catre firma specializată și interzicerea 

accesului în școală persoanelor străine, cu excepția reprezentanților instituțiilor care efectuează 

lucrări în unitatea școlară. 

- Se aprobă transferul elevului                                          , clasa I D, la Școala Gimnazială nr. 195; 

- Utilizarea grupului de WhatsApp ,,Cadre didactice-Șc. “N.L” , ca mijloc de comunicare 

oficial instituțional,toate cadrele didactice fiind obligate să-și instaleze aplicația și să facă parte din 

grup. Pe grup vor fi transmise doar informatii de interes general, nefiind un forum de discutii. 

- Se va crea un grup similar de WhatsApp – Administrativ-Sc.”N.L” pentru personalul 

didactic-auxiliar din școalǎ. 
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