Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”
Tg. Mureș, str. Aleea Carpați nr. 23
telefon / fax: 0365882803
e-mail: gimschiller_tgms@yahoo.com
http://scoalaschiller.ro

INFORMARE
În atenția cadrelor didactice, elevilor și părinților
Conform Comunicatului Ministerului Educației cu privire la adaptarea
structurii anului școlar 2020-2021 la situația epidemiologică actuală, s-au stabilit
următoarele:
1. Examenele naționale se vor desfășura la datele stabilite, conform calendarelor
deja aprobate și cunoscute: 22 iunie -25 iunie (Evaluarea Națională a elevilor de
clasa a VIII-a).
2. Cu excepția claselor terminale, pentru care structura anului școlar nu va suferi
niciun fel de modificare, vacanța de primăvară va începe în data de 2 aprilie și se
va încheia în data de 4 mai.
3. Pentru clasele terminale structura anului școlar NU va suferi niciun fel de
modificare, vacanța/vacanțele de primăvară rămânând la datele planificate și
cunoscute (2 aprilie - 11 aprilie pentru Sărbătorile Pascale Catolice și 30 aprilie –
9 mai pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe). În perioada dintre vacante, respectiv
intervalul 12 aprilie – 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate
activitățile didactice.
4. Semestrul al II-lea va fi redus cu o săptămână pentru toate clasele, cu excepția
claselor terminale. Grupele din învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasele I
–VII vor finaliza semestrul în data de 25 iunie, în loc de 18 iunie!
5. Având în vedere reducerea semestrului al II-lea cu o săptămână, prin sprijinul
cadrelor didactice, într-un an școlar total atipic, în care tezele semestriale nu se vor
mai susține și în care numărul notelor necesare încheierii situației școlare a fost
redus, Ministerul Educației apreciază efortul acestora de a comprima perioada de
final de semestru necesară încheierii situațiilor școlare. În cazul în care săptămâna
„Școala altfel” nu s-a desfășurat deja, unitățile școlare pot decide, prin hotărâri ale
consiliilor de administrație, renunțarea la activitățile specifice programului „Școala
altfel” și înlocuirea acestora cu activități didactice.

6. Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și pretestările PISA
rămân programate, în continuare, cu prezență fizică în toate școlile care
funcționează în localități necarantinate. Evaluarea națională a elevilor din clasa a
II-a se reprogramează din perioada 20 - 23 aprilie în intervalul 25 - 28 mai.
7. Pentru a reduce inechitatea determinată de condițiile speciale, în școlile aflate în
localități carantinate, simulările pentru clasele terminale și evaluările pentru clasele
a II-a, a IV-a și a VI-a vor putea fi organizate după ieșirea din carantină.
8. Programul național de acțiuni remediale se va derula pe întreaga durată de
organizare a acțiunilor didactice, în toate școlile aflate în localități în care rata de
infectare este mai mică de 6/1000 locuitori.
Subliniez importanța consultărilor cu partenerii de dialog social în contextul
epidemiologic actual și apreciez implicarea responsabilă în fundamentarea
deciziilor luate de autorități în interesul primordial al elevilor.
Îndemn, în permanență, la prudență și la respectarea tuturor regulilor, mai ales
acum, având în vedere agravarea situației epidemiologice!
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