
În ziua de 14 septembrie 2020, nu se organizează festivitatea de deschidere, însă 

profesorii diriginți vor lua legătura cu elevii în vederea predării/primirii manualelor 

școlare și comunicarea orarului. 

 

 

• Elevii claselor a V-a și a IX-a vor fi prezenți luni, 14.09.2020  în curtea școlii, după 

următorul program: 

➢ Ora 9.00 – clasele V A, V B, V C 

➢ Ora 9.30 – clasele IX A, IX B, IX C 

➢ Ora 9.45 – clasele IX D, IX E, IX F 

Elevii acestor clase vor intra în curtea exterioară a școlii pe Poarta B de acces, situată 

pe latura de vest, apoi vor merge împreună cu diriginții în sălile de clasă repartizate. 

• Elevii celorlalte clase vor participa la ora de dirigenție organizată și desfășurată online 

de fiecare diriginte. 

 

 

Organizarea activității începând cu data de 15.09.2020 

 

• Elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor veni la școală permanent, cu tot efectivul. 

• În săptămânile I și II vin la școală elevii claselor a V-a, a IX-a și a VI-a, iar celelalte 

clase vor desfășura orele online. 

• În săptămânile III și IV vin la școală elevii claselor a VII-a și a XI-a, iar celelalte clase 

vor desfășura orele online. 

• În săptămânile V și VI vin la școală elevii claselor a X-a, iar celelalte clase vor 

desfășura orele online. 

• Lecțiile online se vor desfășura pe platforma școlii G-Suite For Education; 

• Accesul în curtea școlii și apoi în sala de clasă se va face pe trasee prestabilite. 

Acestea vor fi comunicate elevilor la prima oră de dirigenție. 

• Un cadru didactic auxiliar și un personal nedidactic desemnat de conducerea unității, 

supraveghează traseul marcat pe care se deplasează elevii de la intratea în curtea școlii 

până la intrarea în clase, la începutul fiecărei zile astfel încât, măsurile de distanțare 

fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-

2 să fie respectate cu strictețe. 

• Fiecare clasă de elevi are o sală de clasă fixă. 

• Locurile din clasă sunt fixe (conform oglinzii clasei), după aranjarea elevilor în bănci, 

aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor. 

• Elevii claselor cu specializarea matematică-informatică intensiv informatică vor 

efectua orele de informatică pe grupe, în laboratoarele de informatică. 

• Elevii claselor cu profil bilingv vor efectua orele de limba străină avansată pe grupe. 

Una dintre grupe va rămâne pe loc, iar cealaltă grupă va merge în sala liberă alăturată.  

• Elevii  nu se vor muta din sala de clasă repartizată, în laboratoare sau în sălile de sport. 

• Elevii vor purta mască atât în timpul orelor de curs cât și în timpul pauzei, atunci când 

se află în interiorul unității de învățământ. 

• Fiecare elev/profesor va avea marker propriu. 

• Activitatea de predare-învățare-evaluare va avea o durată de 45 de minute, iar pauza 

va fi de 10 minute la disciplinele de profil ale claselor de liceu, respectiv la limba 

română și matematică pentru clasele de gimnaziu. La celelalte discipline ora va fi de 

40 de minute, iar pauza va fi de 15 minute.  



• În pauze, elevii vor fi supravegheați de profesorul de la clasă, precum și de personalul 

desemnat în acest sens, conform graficului realizat la nivelul unității. 

• Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau persoana 

desemnată cu coordonarea activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 – 

dna Chivu Rodica, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte 

simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), 

însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

• Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate 

severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv) vor reveni în școli cu 

avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. 

Pentru cei care nu sunt prezenți la școală, se va asigura procesul educațional la 

distanță. 

• Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu 

risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite 

cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei 

respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce 

acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil 

să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot 

reveni la școală, se va asigura procesul educațional la distanță. 

• Cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și 

întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor, pe perioada orelor de curs. 

• În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau 

simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, cadrele didactice au obligația de a 

anunța cadrul medical sau responsabilul desemnat de conducerea unității – Dna Chivu 

Rodica, iar apoi se aplică Protocolul de izolare; 

• Elevii care, din motive medicale justificate, dovedite cu documente, nu pot fi prezenți 

fizic vor contacta profesorul diriginte și secretariatul colegiului. 

• Elevii claselor a V-a și a IX-a vor prezenta, în prima săptămână de școală, următoarele 

documente: 

➢ Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate; 

➢ Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate; 

• Părinții, personalul didactic și elevii vor primi informații punctuale referitoare la 

măsurile de prevenire a contaminării cu Sars-CoV-2 în baza proceselor-verbale de 

instruire concepute la nivel de unitate școlară, în conformitate cu dispozițiile Ordinului 

5487. 

 

 

 

 

 

 

 


