INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

04.05.2021
Comunicat de presă
Mâine, 05.05.2021, în municipiul Buzău se vor relua cursurile în grădinițe cu
prezența fizică a preșcolarilor. Elevii claselor primare (clasa pregătitoare și clasele IIV) vor începe cursurile cu prezență fizică. Elevii din clasele V-VII și IX-XI vor începe
cursurile în sistem online, deoarece rata incidenței cumulate la nivelul municipiului
Buzău este mai mare de 1/1000.
Elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor începe cursurile cu prezență fizică în data de
10.05.2021.
De asemenea, participă la cursuri cu prezență fizică, elevii din învățământul
special, indiferent de clasă, conform modificărilor la Ordinul comun al miniștrilor
Educației și Sănătății nr. 3235/93/2021.
Vă informăm că, potrivit prevederilor din Ordinul comun al miniștrilor Educației
și Sănătății nr. 3235/93/2021, în funcție de rata de incidență înregistrată la nivelul
fiecărei localități, unitățile de învățământ propun următoarele scenarii de funcționare:
 Scenariul 1 care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi
elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie (incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori);
 Scenariul 2 care presupune: a) participarea zilnică, cu prezență fizică în
unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul
primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii
terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din
învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea
tuturor normelor de protecție sanitară; b) participarea zilnică, în sistem
online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, dacă
la nivelul localității nu este declarată starea de carantină).
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