SCENARIU – primar, gimnazial și liceal
Cum se va desfășura activitatea instructive-educativă în
Colegiul Național ,,GARABET IBRĂILEANU”

ZONE/ASPECTE
Numărul de copii care merg la
şcoală în acelaşi timp

Număr de zile la
școală/săptămână
Ore online ca alternativă la
învăţământul faţă în faţă

RISC MEDIU
RISC MAJOR
Învățământul preșcolar-100%
0%
Învățământul primar-100%
Gimnaziu și liceu: 50% (prin rotaţie de
2 săptămâni).
5 zile/săptămână (10 zile în cele 2
0
săptămâni pe lună)
Elevii din clasele V-VIII şi IX-XII vor DA
urmări orele de curs online, atunci
când nu sunt la școală, cu respectarea
Metodologiei - Cadru
privind desfășurarea activităţilor
didactice prin intermediul tehnologiei şi
al internetului, precum și pentru
prelucrarea datelor cu caracter
personalORDIN 5545 10/09/2020

Intrarea și ieșirea în spatiul
Intrările și ieșirile și
școlar/Accesul pe teritoriul LIIS toate spațiile liceului au
căi de acces marcate.
Există traseele prestabilite de intrare,
deplasare în interiorul şcolii şi de
părăsire a şcolii. Permanent se va
păstra distanţa de minim 1 m între
persoane.
Triaj şi evaluarea stării de
Triaj zilnic acasă.
sănătate
Se va efectua și la școală triajul
epidemiologic care să cuprindă și
termometrizarea, la intrarea în școală.
Dacă o persoană este depistată cu o
temperatură mai mare decât cea
precizată legislativ, nu i se va permite
accesul și se va comunica părintelui să
preia copilul și să solicite asistență
medicală.

Suspendată.
Toate solicitările elevilor și
părinților vor fi transmise
pe ADSERVIO sau pe
adresa de e- mail a școlii
lic_ibraileanu@yahoo.com
Nu este cazul

Prezenţa persoanelor terţe în
spaţiul şcolar

Interzisă
Părinții nu au acces pe teritoriul școlii,
decât în situații special, cu aprobarea
directorului/directorului adjunct.
Părinții vor comunica permanent cu
dirigintele și profesorii clasei prin
intermediul platformei E – study catalog electronic.
Comunicarea părinților cu directorul
școlii se va realiza prin intermediul
adresei de e-mail a școlii
lic_ibraileanu@yahoo.com sau pe
ADSERVIO
Vizitatorii au acces limitat, în condiții
stricte de igienă, doar cu aprobarea
directorului/directorului adjunct.
Contractorii au acces pentru lucrările
necesare.

Suspendată

Distanţare fizică (1 m)

În sala de clasă - Asigurarea unei
distanţări de minim 1 metru între elevi

Nu este cazul.

Purtare mască

Igiena mâinilor
Utilizarea infrastructurii şi a
sălilor de clasă

Utilizarea diverselor materiale
în spaţiul şcolar

sau separarea cu plexiglas în situaţia
în care asigurarea distanţei de 1 metru
nu este posibilă. În pauze trebuie
menţinută distanţa fizică de minim 1
m între elevi.
Purtarea măştii de protecţie este
obligatorie atât pentru elevi, cât şi
pentru întregul personal pe toată
perioada atunci când se află în
interiorul unităţii de învăţământ
Foarte frecventă. Se asigură săpun,
prosoape de hârtie şi apă curentă,
dezinfectant pe bază de alcool.
Dezinfectare şi aerisire frecventă.
Există o sală specială pentru izolarea
copiilor care prezintă simptome pe
durata programului, până la sosirea
părinţilor (Sala 21 la etajul al 2-lea).
Dezinfectare zilnică.
Interzis schimbul de mijloace
didactice, materiale auxiliare,
instrumente de scris, geometrice, etc.
Interzis schimbul de obiecte personale.

Nu este cazul.

Foarte frecventă.
Suspendată

Utilizarea metodelor de
predare online

Activităţi sportive

Activităţi de grup (întâlniri,
evenimente, etc)

Doar anumite jocuri sportive, exclusiv
în aer liber.
Nu vor fi practicate jocuri de contact
sau cu mingea, nici activităţi care
implică schimbul de obiecte.
Vor fi eliminate activităţi care implică
formarea unor grupuri care duc la
reducerea distanţei intre copii.
Evenimentele sunt premise, dar
trebuie să respecte reglementările
privind gestionarea grupurilor.
Nu sunt permise adunări în grupuri
mari.
Se vor organiza preponderant
evenimente/activități
educative/training-uri online .

Suspendate

Organizarea activităţilor de
grup online.

