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Modalităţi de desfăşurare a activităţilor didactice 

 

 

1. Generalități 

 

- Festivitatea deschiderii noului an școlar este suspendată, parinții și elevii nu se vor strânge în curtea 

școlii pe data de 14 septembrie 2020. 

- Părinții/tutorii legali ai elevilor nu au acces în curtea școlii sau în incinta acesteia. Însoțitorii adulți 

care vor conduce elevii se vor opri la poarta școlii. Elevii se vor deplasa singuri în sălile de clase, 

coordonați de profesorul de serviciu pe școală. 

- Părinții care descoperă simptome de gripă sau răceală la copii (tuse, dificultate în respirație, pierderea 

gustului și a mirosului), nu îi mai trimit la școală până acestea nu dispar și vor informa dirigintele 

despre motivul absenței copilului lor. 

- Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în spaţiul special amenajat și 

pentru elevii minori vor fi chemați părinții să îi ia acasă. 

- Toți elevii au obligația de a purta măști de protecție în incinta școlii, precum și în curtea școlii.  

- La intrarea în școală toată lumea își dezinfectează mâinile. 

- La fiecare intrare în sala de clasă, elevii și personalul școlii își va dezinfecta mâinile. 

- Fiecare elev va avea recipient personalizat de apă și nu va bea decât din acesta. 

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 

- Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici nu vor intra în alte săli de clasă (la frați, vecini, prieteni 

etc.) 

 

2. Organizarea programului şcolar 

 

- Ora va fi de 55 de minute și pauza de 5 minute, cursurile începând la ora 8:00 pentru elevii din clasele  

a IX-a şi a XII-a şi de la ora 9:00 pentru elevii din clasele a X-a şi a XI-a. 

- În pauza de 5 minute, elevii rămân în săli, doar cadrele didactice schimbă clasele. În acest timp elevul 

de serviciu pe clasă are grijă să aerisească sala. 

- În cele 55 de minute cât stă cadrul didactic la clasă, vor exista pauze de câte 5 minute decalate pentru 

elevi. 

- În acest timp, elevii pot merge la toaletă. La toaletă se merge pe rând, unul câte unul (când primul s-a 

întors, se poate duce următorul). 

- Pauzele pentru elevi vor avea loc la intervale orare diferite, astfel încât elevii din clase diferite să nu 

se întâlnească pe coridor sau la baie. 
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- După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de clasă 

vor folosi dezinfectant. 

- În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul 

prezenței în clasă. 

- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil. 

- Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, 

care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi 

în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare 

județene/al municipiului București, ai direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților administrației 

publice locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI. 

- Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu 

nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de 

incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea 

tuturor elevilor. 

- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de 

circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea. 

- Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile 

și nu vor sta aproape unul de celălalt). 

- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. 

Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate. 

 

3 . Organizarea activităților sportive 

 

- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii. 

- Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, 

situație în care portul măștii nu este indicat. 

- La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool. 

- Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de 

elevi. 

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu 

îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 

 
 
 


