PREGĂTIREA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR ÎN
CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
 DISTRIBUȚIA CLASELOR ÎN SĂLI; ORGANIZAREA
CLASEI (ÎNVĂȚARE FAȚĂ ÎN FAȚĂ / ON LINE)
 ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI (CIRCUITE)















Accesul elevilor în sălile de clasă se face în fiecare dimineață, pe
circuitul corespunzător clasei în intervalul 7:30-8:00 (exceptând ziua de
14 septembrie 2020);
Excepții pentru ziua de 14 septembrie 2020:
 Elevii clasei Pregătitoare, însoțiți de părinți, sunt întâmpinați în
curtea Școlii de Aplicație de către învățătoare la ora 8:15 (părinții nu au
acces în incinta școlii);
 Elevii clasei a V-a, însoțiți de părinții, sunt întâmpinați în curtea
Școlii de Aplicație de către profesorul diriginte la ora 8:30 (părinții nu
au acces în incinta școlii)
 Elevii claselor a IX-a A și a IX-a B sunt întâmpinați de către
profesorii diriginți în curtea corpului A (platou) la ora 8:15
 Elevii claselor a IX-a C și a IX-a D sunt întâmpinați de către
profesorii diriginți în curtea corpului A (platou) la ora 8:30
Părinții și nici o altă persoană, în afară de elevii, profesorii și personalul
școlii, nu au acces în incinta unității;
La intrare în unitate, fiecare elev urmează circuitul corespunzător clasei
din care face parte, își ocupă locul în banca corespunzătoare oglinzii
clasei (transmisă anterior de către diriginte) și se pregătește pentru oră,
fără a interacționa fizic cu colegii de clasă;
Pentru clasele care NU au prezență 100%:
 fiecare loc din sala de clasă este numerotat și corespunde
săptămânal unui singur elev. Oglinda clasei (asocierea elev-loc) este
asigurată săptămânal de către dirigintele clasei și este pusă la dispoziția
elevilor săptămânal, maxim până în ziua de vineri, ora 1600;
Pentru clasele care AU prezența 100%:
 fiecare loc din sala de clasă este asociat unui singur elev pe tot
parcursul semestrului, conform oglinzii clasei, pusă la dispoziție de
către diriginte;
Dacă din diverse motive lipsește un elev, locul corespunzător rămâne
neocupat;
După începerea orelor, elevii respectă programul organizat de către
profesorul de la clasă, pe parcursul celor 55 de minute/activitate;
În cele 5 minute de pauză, în care profesorii schimbă clasa, elevii au
obligația de a respecta toate măsurile de siguranță impuse.

