
 
 

 

În atenția părinților, elevilor și profesorilor 

 

         Conform structurii anului școlar 2019-2020, în perioada 04 

aprilie – 21 aprilie 2020 a fost vacanță, iar din data de 22 aprilie 2020 

până pe data de 12 iunie 2020, respectiv 29 mai 2020 la clasa a 12-a și 

05 iunie 2020 la clasa a 8-a, se fac cursuri. 

         Având în vedere că pe data de 09 martie 2020 Comitetul Național 

pentru Situații Speciale de Urgență a hotărât suspendarea cursurilor pe 

termen nelimitat, elevii din Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” vor 

face cursuri online în conformitate cu ordinul ministrului OM nr. 4135 

din 21 aprilie 2020. 

  

          Prin urmare, la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, începând 

cu data de 22 aprilie 2020, se reiau cursurile online până când 

autoritățile locale și naționale vor veni cu noi precizări. Spre deosebire 

de cursurile online făcute în luna martie 2020, acum prezența elevilor 

este obligatorie, profesorii pot preda lecții noi și pot pune note elevilor 

pe activitatea online. Practic, ne pregătim să încheiem situația școlară 

pe semestrul al II-lea folosind și activitatea desfășurată online. 

 

          Fiecare clasă are un orar de cursuri online pe care elevii și părinții 

îl vor primi de la dirigintele clasei cel târziu pe data de 26 aprilie 2020, 

iar acesta intră în vigoare pe data de 27 aprilie 2020. 

 

         Motivarea absențelor elevilor de la cursurile online se face la fel 

ca înainte cu scutiri medicale, cereri de motivare ale părinților etc. (în 

conformitate cu regulamentul școlar în vigoare). Elevii care vor lipsi 

motivat de la cursuri vor trimite (respectând termenul prevăzut în 

regulamentul școlii) copii electronice după aceste motivări diriginților 



și, eventual, profesorilor de la clasă, iar la reluarea cursurilor vor preda 

aceste motivări în original dirigintelui.  

         

  În privința activităților de voluntariat, acestea trebuie făcute în 

afara programului școlar, iar dacă, în mod excepțional, elevii lipsesc de 

la unele cursuri pentru aceste activități, atunci ei vor aduce motivări 

pentru orele de la care au lipsit de la instituțiile sau organizațiile 

neguvernamentale organizatoare. 

           Conform datelor de care dispunem, toți elevii și profesorii din 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” au conexiune la internet și un 

computer, o tabletă sau un smartphone, adică dispun de tehnologia 

necesară pentru a participa sau pentru a face lecții online. 

           Toți elevii care lipsesc de la cursuri au obligația să recupereze 

singuri lecțiile predate. 
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