
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 
Din data de 08.09.2020 

 
 Având în vedere 

• Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• ”Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar”, aprobat prin OMEC 5447/2020;  

• “Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar”; 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea, întrunit în data 

de 26.11.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art 1. Se aprobă scenariul unu pentru data de 14.09.2020, astfel: 

-  participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul primar, precum și a elevilor 

din clasa a VIII a și a XII a. 

- Revenirea parțială prin rotație de două săptămâni a elevilor din celelalte clase de 

gimnaziu și liceu astfel: în primele două săptămâni vor reveni la școală clasele a IX a, 

a X a A, a X a F, V și VII.  În următoarele două săptămâni vor reveni la școală clasele 

a X a C, a X a D/G, a X a H, clasele a XI a și a VI a. 

- Cazarea în internatul școlar se va face conform succesiunii la cursuri, astfel încât într-

o cameră să se regăsească numai elevi din aceeași clasă.   

- La cantină, masa va fi servită astfel: pentru gimnaziu, clasele V , VI la ora 12:16, 

pentru clasele de gimnaziu VII , VIII la ora 13:15, pentru clasele de profesională care 

au instruire practică la ora 14:40, iar pentru clasele de profesională care au ore de 

cultură generală la ora 14:00. Amenajarea sălii de mese va fi făcută astfel încât să se 

păstreze dinstanțarea și același locuri pentru elevii din aceeași clasă. 

- Orele de începere a cursurilor vor fi decalate pentru a se putea asigura triajul 

epidemilogic la intrarea în unitate și pentru a se evita suprapunerea pauzelor astfel: 
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orele de instruire practică vor începe la 7:40, orele de teorie/cultură generală vor 

începe la ora 8:00, iar clasele de gimnaziu vor începe programul la ora 8:15. 

- Durata orei de curs: învățământ profesional 50 minute cu 10 minte pauză și 20 de 

minute pauza mare, învățământ primar și gimnazial 45 de minute ora, 15 minute 

pauza și o pauză mare de 30 de minute. 

Art 2. Se aprobă planul de cadru de curățenie și dezinfecție pentru unitatea de învățământ. 

 

Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de specialitate din cadrul Liceului 

Tehnologic Special Nr. 1 Oradea pentru ducerea la îndeplinire și se publică pe site-ul 

Liceului Tehnologic Special Nr. 1 Oradea. 
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