
Astfel, la școală vor veni zilnic clasele a XII-a A, a XII-a B și clasa a XI-a E. Celelate clase (liceu zi, seral și
frecvență redusă, școală profesională și școală postliceală) vor veni parțial, cu jumătate din efectiv, cu o rotație de 
2 săptămâni. Astfel, în primele două săptămâni va veni prima jumătate a catalogului iar ceilalți vor urmări în
direct, pe platforma Clasa viitorului, orele predate în școală, conform orarului. Menționăm că elevii vor avea
posibilitatea să primească prin intermediul platformei online toate materialele didactice și vă reamintim, totodată, 
că prezența la ore este obligatorie. În următoarele două săptămâni, cealaltă jumătate de clasă va veni efectiv la 
școală și restul elevilor vor fi prezenți în mediul online. Acest scenariu de funcționare va fi actualizat săptămânal, 
sau ori de câte ori va fi nevoie, în funcție de situația sanitară.

Orarul va fi comunicat prin intermediul profesorilor diriginți, va fi postat pe site-ul școlii și pe platformă.
Pe 14 septembrie 2020, în prima zi de școală, elevii claselor a IX-a de liceu zi și școală profesională vor fi 

prezenți toți, în cursul dimineții, iar după amiază elevii de anul I școală postliceală, conform programării transmise
de către profesorii diriginți. De asemenea, vor veni toți elevii claselor a XII-a A, a XII-a B și a XI-a E și prima jumătate
din efectiv a elevilor de la celelalte clase.

Deoarece pe data de 10 septembrie 2020 se va emite Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență privind scenariul de începere a noului an școlar pentru fiecare școală în parte, în cazul în care se va decide 
o altă organizare pentru prima zi, vă vom comunica pe site și prin alte mijloace electronice.
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Ținând cont de resursele școlii (dimensiunea sălilor de clasă, conexiunea la 
internet, calculatoare și camere web) și de datele privind privind situația răspândirii
virusului SARS-CoV-2 la nivelui Municipiului Brăila, furnizate de Direcția de Sănătate
Publică, Consiliul de Administrație al  Liceul Tehnologic ”Panait Istrati” a optat pentru o 
învățare hibridă, conform Scenariului 2- Galben, detaliat de Ordinul comun al 
Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, nr. 5487/1494.


