
Școala Gimnazială Nr. 190 

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE 

14.09.2020-02.10.2020 

Acest program este propus pentru primele 2 săptămâni de cursuri întrucât 

permite acomodarea preșcolarilor/elevilor cu regulile impuse de situația 

epidemiologică actuală 

 Învățământul preșcolar: în grupe (jumătate din copii), ordonate alfabetic; 

 Învățământul primar: clasele pregătitoare și clasele  I-IV (cu excepția 

claselor din învățământul primar enumerate mai jos) vor învăța cu prezența 

efectivă a elevilor în clasă; 

 Clasele I E; a II-a B; a III-a D; a IV-a A; a IV-a B și clasele V-VII în 

varianta hibrid (jumătate dintre elevi prezența fizică în clasă, cealaltă 

jumătate online) cu alternare la o săptămână; 

 Clasele a VIII-a vor învăța cu prezența efectivă a elevilor în clasă; 

 Clasele din locația Văcărești nr. 296 vor învăța cu prezența efectivă a 

elevilor în clasă; 

 

  Elevii vor veni la școală după următorul program: 

- Clasele a III-a și a IV-a în intervalul orar la 7.30 – 10.40  

(ora de 40 minute, pauza de 10 minute) 

- Clasa I și  clasa a II-a în intervalul orar la 7.45 – 10.55; 

(ora de 40 minute, pauza de 10 minute) 

- Clasele pregătitoare în intervalul orar la 8.00 – 10.50; 

(ora de 35 minute, pauza de 10 minute) 

- Clasele a III-a A; a III- a C; a IV-a D; a IV-a E în intervalul orar la 11.50 – 15.00 

(ora de 40 minute, pauza de 10 minute) 

- Elevii din clasele cu program de după amiază vor veni la școală începând cu ora 

12,30 în funcție de orar (ora de 45 minute, pauza de 10 minute); 

 

 Accesul elevilor în școală se va face astfel: 

Locația din Str. Nițu Vasile nr. 16  

- Elevii care învață la etajul al II-lea vor utiliza scara elevilor; 

- Elevii care învață la etajul I vor utiliza scara profesorilor; 

- Elevii care învață la parter vor utiliza intrările din curtea interioară; 

Locația din Calea Văcărești nr. 296 

- Elevii vor intra pe scara profesorilor și vor ieși pe scara elevilor 

 


