ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN INCINTA LICEULUI SI
DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR
Semestrul al II lea
an școlar 2020-2021
Conform Ordinului comun MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 3235 din 4.02.2021 și MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII nr. 93 din 4.02.2021, care stabilește regulile pentru redeschiderea școlilor, publicat în Monitorul
Oficial, anul 189 (XXXIII)-Nr. 122, vineri, 05.02.2021

Săptămâna 8-12.02.2021
Scenariul 1
Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de
învățământ de către persoane desemnate de conducerea unității.
Intrarea în incinta liceului se va realiza pe două căi de acces, pentru a
reduce fluxul de elevi astfel:
Intrarea 1 destinată claselor de la parterul unității:
VA
IX A
VB
IX B
VI B
IX C
VIIIA
XII C
Intrarea 2 (cancelarie) destinată claselor de la etajul I
VI A
VII A
VIIB
VIII B

XA
XB
XC
XI A

XI B
XI C
XII A

Căile de acces de tip uși vor fi menținute deschise în timpul intrării și ieșirii
elevilor pentru limitarea punctelor de contact.
Elevii vor fi supravegheați și îndrumați, de către diriginți și personalul
unității să se dezinfecteze la intrarea în unitate și ori de cîte ori este necesar pe
parcursul programului.
Purtarea măștii este OBLIGATORIE. Fiecare elev și personalul unității
vor primi măști de protecție. S-au refăcut stocurile de materiale și substanțe
necesare pentru dezinfecție, astfel încât să ne putem desfășura activitatea în
siguranță. Vă rugăm să respectați toate măsurile recomandate.
Diriginții vor întocmi o situație privind necesarul de măști pentru fiecare
clasă, săptămânal.

Tot personalul din cadrul unității are obligația de a purta mască atât în
incinta școlii cât și în curtea școlii.
Este interzis accesul în unitate pentru orice persoană din afara școlii,
acesta fiind permis doar cu aprobarea directorului unității.
Organizarea procesului de învățământ
Programul școlar în unitate se va desfășura astfel încât ora de începere a
cursurilor să fie diferită evitându-se astfel aglomerările din timpul pauzelor.
Schimbul 1 –liceu –interval orar 7 00 -11 35, schimbul 2-gimnaziu - interval orar
12 35 -17 05, .
Orarul de sosire se va desfășura astfel:
Clasele a XII a vor intra în unitate la ora 7,45
Clasele a XI a la ora 7,50
Clasele a X a și clasela a IX a la 7,55
Intervalele pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat astfel încât timpul de
suprapunere al acestora să fie minim.
Luni, 8.02.2021,începând cu ora 8 - 8,50 se vor desfășura orele de
diriginție pentru toate clasele de liceu în cadrul cărora diriginții vor prezenta
elevilor noile măsuri de siguranță epidemiologică.
În intervalul orar 11,35 - 12,35, timp de 1 oră se va face dezinfectarea și
aerisirea tuturor spațiilor în vederea pregătirii programului pentru schimbul 2
elevii de gimnaziu.
Pentru clasele care desfășoară cursuri după amiază programul de sosire va
fi:
Clasele V, VI vor intra în unitate la ora 12,25
Clasele VII, VIII ora 12.30.
În intervalul 12,35 - 13,25 diriginții claselor V - VIII vor desfășura ora de
diriginție în cadrul cărora vor prelucra elevilor noile măsuri de siguranță
epidemiologică.
Cadrele didactice au obligația de a transmite cadrului medical din școală
sau responsabilului desemnat ( laborant Dumitrescu Agneza) orice situație în
care un elev prezintă simptome specifice, pentru a se lua măsurile recomandate
în prezentul Ordin.
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