REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
(extras)
An școlar 2020 – 2021
Revizuit și actualizat conform legislației în vigoare

1. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Regulamentul de organizare si functionare cuprinde prevederi specifice conditiilor concrete de
desfasurare a activitatii in cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE DISCOVERY
Art.2. Conducerea ȘCOLII GIMNAZIALE DISCOVERY va duce la indeplinire prevederile
prezentului Regulament.
Art.3. Respectarea Regulamentului de organizare si functionare este obligatorie pentru directori,
personalul didactic de predare, personalul didactic-auxiliar, personalul nedidactic, elevi si parinti care
vin in contact cu unitatea de invatamant.
Art.4. Prezentul Regulament a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale
nr.1/2011, a Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
OMEN 5477/2020 si a altor acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale: OMEN nr.
5445/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin
intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și
OMEN nr. 5487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 .
Art.5. Regulile de disciplina si obligatiile reciproce ale intregului personal, precum si ale elevilor si
parintilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite in vederea desfasurarii in conditii optime
si la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ, precum si a activitatilor conexe care
se desfasoara in cadrul scolii.

……………………………………………………………………………………
1.1 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ȘCOLARE
Art.6. Anul scolar 2020-2021 incepe pe data de 1 septembrie 2020 si se incheie pe data de 31 august
2021 (cursurile pentru elevi incep pe data de 14 septembrie 2020 si se incheie pe data de 18 iunie 2021
– invatamant prescolar, primar, gimnazial V-VII; exceptii: elevii claselor a VIII-a finalizeaza cursurile
in data de 11 iunie 2021.
a.

Activitatea scolara se desfasoara de luni pana vineri dupa urmatorul program :
Invatamant primar si gimnazial – 8,00 – 16,30

b.

Durata orei de curs in invatamantul primar este de 45 minute cu o pauza de 10 minute dupa fiecare
ora. În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din
nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute
se organizează activităţi de tip recreativ.

c.
d.
e.

f.

La clasa pregatitoare si clasa I activitatile de predare-invatare-evaluare acopera 30-35 de minute,
restul de timp fiind destinat activitatilor liber recreative.
Durata orei de curs in invatamantul gimnazial este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute.
Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara,cercurile,activitatile cultural artistice,
sportive etc.) se desfasoara in afara orarului scolii, la sfarsitul saptamanii cu exceptia unor activitati
de comemorare a unor personalitati sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan
mondial dupa un calendar bine stabilit (Ziua Pamantului, Zilele Francofoniei etc.)
În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o
perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea
motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu
informarea inspectoratului şcolar. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind
parcurgerea integrala a programei scolare.

………………………………………………………………………………….

2. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.7. Unitatea de invatamant este condusa de consiliul de administratie si de manager/director.
Art.8. Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitatii de invatamant se consulta, dupa
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al parintilor, consiliul
scolar al elevilor, autoritatile administratiei publice locale.
Art.9. Consultanta si asistenta juridica se asigura, la cererea directorului, de catre inspectoratul scolar,
prin consilierul juridic.
…………………………………………………………………………………………………………..

3. DISPOZIȚII PRIVIND
ÎNVĂȚĂMÂNT

PERSONALUL

UNITĂȚII

DE

Art.10. In unitatea de invatamant, personalul este format din personal didactic de conducere, personal
didactic, didactic-auxiliar si personal nedidactic.
Art.11. Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unitatea de
învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
Art.12.Angajarea personalului didactic de predare, didactic-auxiliar si nedidactic se realizeaza prin
incheierea contractului individual de munca cu unitatea de invatamant, prin reprezentantul sau legal.
Art.13.Competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt cele
reglementate de legislatia in vigoare.
Art.14.Personalul trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru postul ocupat, sa fie apt
din punct de vdere medical, sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile pe care trebuie
sa le transmita elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil, sa nu desfasoare
actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia, sa
nu aplice pedepse corporale sau sa agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/sau colegii.
Art.15.Personalul are obligatia de a veghea la siguranta elevilor, in incinta unitatii de invatamant, pe
parcursul desfasurarii programului scolar si a activitatilor extracurriculare/extrascolare, sa sesizeze,
dupa caz, institutiile publice de asistenta sociala/educational specializata, directia generala de asistenta
sociala si protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv in
legatura cu aspecte care ii afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica.
Art.16.Personalul didactic de predare este organizat in comisii de lucru pe diferite domenii de
activitate, in conformitate cu normele legale.
Art.17.Personalul didactic-auxiliar se afla in subordinea directorului si este format din compartimentul
secretariat si financiar-contabil.

Art.18. Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele de muncă aplicabile. Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de
administratorul de patrimoniu.
Art.19.Normele specifice care trebuie respectate de tot personalul Școlii Gimnaziale DISCOVERY se
regăsesc în Regulamentul Intern.
……………………………………………………………………………………………………………

4. FORMAȚIUNI DE STUDIU
Art.20. În unitatea de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind clase de învățământ primar și
gimnazial şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie,
conform prevederilor legale.
……………………………………………………………………………………………………………

5. CONSILIUL CLASEI
Art.21.Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar și gimnazial şi este constituit din totalitatea
personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de
părinţi al clasei, şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului
elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
Art.22. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.
Art.23.Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului
diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
Art.24. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare în sistem de videoconferință, pe platforma agreată de unitatea de învățământ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV
Art.25. Beneficiarii primari ai educației sunt elevii Școlii Gimnaziale DISCOVERY.
Art.26.Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în unitatea de
învățământ. Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare,
a prezentului Regulament și a regulamentului de organizare și funcționare al unității, ca urmare a
solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali.
Art.27.Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei și cercetării.
Art.28.În conformitate cu Statutul elevului și Legea 29/2010, pentru creșterea siguranței în unitățile de
învățământ, elevii Școlii Gimnaziale DISCOVERY poartă uniforma cu însemnele unității de
învățământ.
Art.29.Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile
existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
Art.30.Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către
unitatea de învăţământ la care este înscris elevul, respectiv Școala Gimnazială DISCOVERY.
Art.31. Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează,
în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
Art.32.Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
Art.33.În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele
justificative pentru absenţele copilului său.

Art.34. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă
eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care
elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie
care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
Art.35. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise
ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei,
avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.
Art.36. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut atrage
declararea absenţelor ca nemotivate.
……………………………………………………………………………………………………………

7. EVALUAREA ELEVILOR
Art.37. Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea,
orientarea şi optimizarea acesteia.
Art.38. Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire, se centrează pe competenţe, oferă feedback real
elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
Art.39. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc
de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.
Art.40. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.
Art.41. La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale
copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către
cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și
cercetării .
Art.42.Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice
ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: a) evaluări orale;
b) teste, lucrări scrise; c) experimente şi activităţi practice; d) referate; e) proiecte; f) probe practice; g)
alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către
Ministerul Educaţiei și Cercetării/inspectoratele şcolare.
Art.43. În învăţământul primar, la clasele I – IV și cel secundar, elevii vor avea la fiecare
disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe
semestru.
Art.44.Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se
elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a
Curriculumului naţional.
Art.45. Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea
copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare; b) calificative la clasele I - IV şi
în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate; c)
note de la 1 la 10 în învăţământul secundar.
Art.46. Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
"Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul
anual de evaluare.
Art.47.Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament,
se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

Art.48.La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să
încheie situaţia şcolară a elevilor.
Art.49. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt
evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate
de unitatea de învăţământ.
Art.50. La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare
a fiecărui elev.
Art.51. La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.
Art.52. Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel:
se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în
perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare
sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
Art.53.Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul
dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: a) progresul
sau regresul elevului; b) raportul efort-performanţă realizată; c) creşterea sau descreşterea motivaţiei
elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite
de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.
Art.54.În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se consemnează
în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de
specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii
pentru învăţământul primar.
Art.55. În învăţământul secundar inferior mediile semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează
în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se consemnează în catalog
de profesorii diriginţi ai claselor.

…………………………………………………………………………………………………………..

8. ACTIVITATEA ON-LINE
……………………………………………………………………………….
Art.56.Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului
au următoarele obligaţii: a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru
orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; b) de a
utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale; c) de a
nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod care excede
scopului prelucrării acestor date.
Art.57. Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la
art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi,
după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,
precum şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter
personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.
Art.58.Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii: a) informează preşcolarii/elevii şi
părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi
al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au; b)
evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul
tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse umane; c)
stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi elevii
din unitatea de învăţământ; d) stabileşte împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele
gratuite, aplicaţiile şi resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate; e)
sprijină cadrele didactice şi preşcolarii/elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la platformele

şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ; f) identifică şi aplică modalităţi de
susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale
speciale (CES); g) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul
tehnologiei şi al internetului.
Art.59.Profesorii diriginţi/Profesorii pentru învăţământ primar/Învăţătoarele au următoarele atribuţii:
a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii didactice prin
intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi
obligaţiile pe care le au; b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în
vederea asigurării continuităţii participării elevilor la activitatea de învăţare prin intermediul tehnologiei
şi al internetului; c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale
deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată; d) transmit elevilor de la clasa pe
care o coordonează programul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii
relevante pentru facilitarea învăţării prin intermediul tehnologiei şi al internetului; e) oferă consiliere
elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al
internetului; f) menţin comunicarea cu părinţii elevilor prin grupurile de WhatsApp ale claselor; g)
intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în care sunt
implicaţi elevii clasei.
Art.60.Cadrele didactice au următoarele atribuţii: a) proiectează şi realizează activităţile didactice din
perspectiva principiilor curriculare şi a celor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al
internetului; b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe
platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate; c) proiectează
activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; d) elaborează
instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru înregistrarea
progresului elevilor; e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predareînvăţare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea
acestora cu sarcini de lucru.
Art.61.Elevii au următoarele responsabilităţi: a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi
de către conducerea unităţii de învăţământ, conform programului comunicat, precum şi informaţiilor
transmise de către profesorii diriginţi/profesorii pentru învăţământ primar/învăţătoare; b) rezolvă şi
transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea
valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului; c) au o conduită adecvată
statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice
mediului de învăţare; d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată
învăţământului prin intermediul tehnologiei şi al internetului; e) nu înregistrează activitatea desfăşurată
în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; f)
au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în
caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor
justificate; g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării
orelor de curs.
Art.62.Părinţii au următoarele atribuţii: a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice
organizate de către unitatea de învăţământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind
crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv pentru copil în timpul desfăşurării activităţii,
promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de elev, încurajarea,
motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; b) menţin comunicarea cu
profesorul diriginte/învăţătorul şi celelalte cadre didactice pe grupurile de WhatsApp ale claselor; c)
sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite; d)
transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învăţământ primar/învăţătoarei feedbackul referitor
la organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al
internetului.
……………………………………………………………………………………………………………

9. MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL
INFECȚIEI CU SARS-COV-2

Art. 63. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2
- Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ,
care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. Acesta va fi în
permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti, ai direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi
ai CJCCI, respectiv CMBCCI.
Art. 64 Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi
vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi
de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi.
Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.).
Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată
distanţarea fizică. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia
frecventă.
La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare
(postere) privind măsurile de igienă/protecţie.
Uşile vor fi menţinute 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, uşile de incendiu
neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor
elevilor.
b) Organizarea sălilor de clasă
- Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:
- Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau
montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;
- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii
clasei);
- Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;
- Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada
semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi
evitat;

- Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase
de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală
de clasă";
- Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba
locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- Este interzis schimbul de obiecte personale;
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de
circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de
minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
- Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi.
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
- Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs,
cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ.
- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor
uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior.
c) Organizarea grupurilor sanitare
- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane
prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice;
- Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea
aglomerării în interiorul grupului sanitar); Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la
toaletă;
- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi
spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de
unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material
textil);
- Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să
existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică
folosinţă etc.);
- Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod
frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);
- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
d) Organizarea cancelariei
- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:
- la intrarea în cancelarie;
- la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;

e) Organizarea curţii şcolii
- Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
- Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jeturi de apă şi apoi
dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de
învăţământ;
- Curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii cursurilor.
Art. 65 Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane
desemnate din unitatea de învăţământ;
- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe
sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.);
- Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă
etc.);
- Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care
această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de
învăţământ este esenţială;
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);
- Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul
primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
- Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
- După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; - Accesul oricăror persoane
străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară
aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
Art. 66 Organizarea programului şcolar
a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale
orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.
b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor
- Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo
unde este posibil;
- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
- Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea
distanţării fizice;
- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile
şi nu vor sta aproape unul de celălalt);
- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte.
Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate;
- Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje,
dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; -

Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de
folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
c) Organizarea activităţilor sportive
- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; - Orele
de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort
mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul
măştii nu este indicat; - 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;
- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;
- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de
elevi;
d) Monitorizarea prezenţei:
- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului.
Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de
absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.
Art. 67 .Măsuri de protecţie la nivel individual
Mesaje importante:
- Spălaţi-vă des pe mâini!
- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
- Nu vă strângeţi în braţe!
- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!
a)Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
- înainte de pauza/pauzele de masă;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- după tuse sau strănut;
- ori de câte ori este necesar.
b)Purtarea măştii de protecţie

- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în
sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei
(atunci când se află în interior şi exterior);
- Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi va fi purtată în
sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se
află în interior şi în exterior);
- Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.
Art. 68 Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta împotriva
răspândirii virusului. Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a adopta şi implementa normele din
prezentul ghid, cu sprijinul autorităţilor publice locale. Acolo unde procesul de învăţare se desfăşoară
în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea curăţeniei,
dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor. Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor
comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conţină:
- operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii,
spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor,
cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor transparente,
dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor,
dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);
- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse
biocide avizate pentru suprafeţe etc.);
- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;
- frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:
- în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă
sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;
- în cancelarie, imediat după ieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau
după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;
- pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar; - persoana
care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea de afişare a
monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);
- frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de exemplu, după
curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă
cu geamul rabatat;
- în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi
dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc
pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică. Se determină modul în care trebuie
dezinfectate zonele. Se ia în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se
prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum:
- clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;
- treptele scărilor; - băncile, catedrele şi scaunele din clasă;

- separatoarele montate pe bănci;
- balustrade;
- întrerupătoare de lumină;
- mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum cele sportive);
- butoanele ascensoarelor şi ale automatelor de vânzare;
- obiecte didactice comune;
- calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane;
Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare
utilizator. Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse
frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). Se au
în vedere resursele şi echipamentele necesare. Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea
produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE) adecvate pentru
utilizarea acestora. Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie,
mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.
Art. 69 Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie
Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă). Se respectă
întotdeauna indicaţiile de pe etichetă.
Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va
include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. Dacă produsul concentrat se diluează conform
indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează
numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării.
Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii.
În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei
adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în
cazul accidentelor.
Art. 70 Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi
privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV2
a) Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ,
va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru
implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale
despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini,
recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de
distanţare fizică necesare. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau
responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de
boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de
temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
b) Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi
instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei
cu SARS-CoV-2:

Tipuri de mesaje:
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;
- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
- Poartă corect masca de protecţie. AŞA DA:
- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare
- Pune masca cu partea colorată spre exterior
- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
- Acoperă nasul, gura şi bărbia
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei
- Evită să atingi masca
- Scoate masca apucând-o de barete
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca
AŞA NU:
- Nu folosi o mască ruptă sau umedă
- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
- Nu purta o mască prea largă
- Nu atinge partea din faţă a măştii
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii
- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane
- Nu refolosi masca
- Nu schimba masca cu altă persoană
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă
de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După
aceea, aruncaţi batista utilizată.
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce
biocide/virucide. - Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau
dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.
În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare vor fi afişate, în locuri vizibile,
postere cu informaţii în acest sens.

c) Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi: Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia
pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi
încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.
Sfaturi utile pentru părinţii:
- Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu
noul coronavirus;
- Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece
trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui
emoţionale;
- Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;
- Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte
şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea
purtării acesteia;
- Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi
obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării
etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu
alte ocazii);
- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer,
mouse etc.);
- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree,
vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul
la şcoală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi
contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. Este nevoie ca părinţii să
conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în colectivitate a copiilor cu
cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii
de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care
există aprobarea conducerii şcolii. Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace
electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de
prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele
situaţii:
- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.
Art. 71 Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă
la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi

Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu
imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii;
- Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare
de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia,
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului
educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.
- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate
cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;
- Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii acestora, vor fi
consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare
necesare pentru a se simţi în siguranţă;
- Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în
mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare
concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARSCoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul
familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală,
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la
distanţă;
- Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de
prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. - Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât
pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.

…………………………………………………………………………………..
10. PARTENERII EDUCAȚIONALI
Art.72 Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de
învăţământ.
Art.73 Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de
învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
Art.74 Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ,
pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală.
Art. 75 Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la
situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. Școala Gimnazială DISCOVERY folosește ca
formă de comunicare eficientă grupurile de WhatsApp ale fiecărei clase și comunicarea
telefonică/WhatsApp permanentă cu învățătoarea/profesorul pentru învățământ primar și profesorul
diriginte.
Art.76 Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare
numai la situaţia propriului copil.
Art.77 Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în
concordanţă cu procedura de acces, dacă: a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un
cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ; b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele
didactice; c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; d) participă la

întâlnirile programate cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar/profesorul
diriginte. În contextul preveniriii îmbolnăvirilor cu SARS – COV-2 accesul în unitatea de învățământ
este restricționat, doar în cazuri excepționale fiind permis accesul.
……………………………………………………………………………………………………………

