PRECIZĂRI LEGATE DE ÎNCEPUTUL
DE AN ȘCOLAR
2020-2021
Iubiţi elevi , stimaţi părinţi, suntem în faţa unui an şcolar pe care
l-am numi metaforic vorbind provocator. Nu vom intra in detalii
preferând să vă vorbim despre solidaritate şi înţelegere. Suntem trei
actori cu sarcini egale în acest demers instructiv-educativ şi nu avem
niciun motiv să ne situam pe poziţii opuse. Avem toată deschiderea la
dialog gata sa să punem în practică cele mai bune decizii care să
asigure, în egală măsură siguranţa şi reuşita şcolarilor noştri.
Concret, vă prezentăm deciziile Consiliului de Administratie privitoare la mediul
cum se vor desfăşura cursurile.
1. Ciclul primar va învăţa în 2 schimburi:
Schimbul I : 7:30- 9:45
Schimbul II : 10:45- 13:00
Între cele două schimburi s-a prevăzut o ora pentru igienizarea spaţiilor şcolare.
2. Ciclul gimnazial va învăţa într-un schimb cu începere de la ora 14:00, ultima
ora de curs încheindu-se la ora 19:10. Clasele a –VIII-a învaţă cu tot efectivul de
elevi, iar clasele V-VII învaţă în 2 grupe : o grupa faţă în faţă, cealaltă online, cu
alternanţă săptămânală.
Deschiderea anului şcolar se va face online.
-Clasele 0-IV între orele 9:00-11:00
-Clasele V-VIII între orele 11:00-13:00
Învăţătorii şi diriginţii vor avea ocazia să îşi vadă elevii... fără mască şi vor
face comunicările necesare. Orice altă acţiune care implică elevii/părinţii se face
în afara programului şcolar.
Părinţii nu au voie în incinta unităţii de învăţământ, decât în cazuri
excepţionale cu acordul Direcţiunii.

Elevii claselor pregatitoare si a V a vor aduce aviz epidemiologic eliberat de
medicul de familie. Pentru a participa la orele de sport elevul trebuie să prezinte o
adeverintă medicală cu menţiunea APT PENTRU EDUCATIE FIZICĂ.
Şcoala Altfel se derulează între 2-6 noiembrie 2020.

ELEVII CARE OPTEAZĂ PENTRU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINEElevii care se încadrează în următoarele criterii pot solicita învățământ exclusiv
online:
-Preșcolarii / 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.
-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.
ESTE NECESAR SĂ:
- Depună o cerere către directorul școlii prin care să solicite acest lucru și să
menționeze motivele care stau la baza acestei decizii.
- Cererea trebuie însoțită de acte doveditoare.
Aceștia vor participa la orele desfășurate în clasă prin intermediul tehnologiei
(doar semnal audio+ poze ale notițelor și temele), se vor prezenta ptr evaluare scrisă
la școală, după o perioadă de 2,3 săptămâni.

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI:
- Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur
împotriva infecției cu noul coronavirus;
- Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca
înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
- Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări
ale stării lui emoționale;

- Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta
despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la
păstrarea distanței;
- Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se
întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori
de cate ori este necesar;
- Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța
și necesitatea purtării acestei;
- Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe
cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete,
instrumente de scris, jucării etc) De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut
întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii;
- Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon,
tabletă, computer, mouse etc);
- Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
- În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în
respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de
urgență după caz și nu duceți copilul la școală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l
imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după
caz

Să ne urăm unii altora sănătate şi succes în noul an şcolar!

DIRECŢIUNEA

