
Principiile care ne ghidează deciziile 

 
 Distanțarea socială se aplică pe tot parcursul anului școlar, conform reglementărilor emise de 

autorități. 

 Elevii sunt împărțiți în grupuri separate, numite „echipe/grupe ale clasei”, astfel: 

 Pentru clasele de gimnaziu, echipele se pot constitui astfel: primii 16 elevi de la catalog 

vor fi în echipa/grupa 1, iar următorii elevi de la catalog vor fi  în echipa/grupa 2 ale 

aceleași clase (de exemplu clasa a V-a A va avea 2 echipe/grupe: 5A_1 și 5A_2). 

Profesorul diriginte decide împreună cu elevii și părinții asupra componențelor celor 2 

grupe, criteriile exemplificate sunt doar sugestii. 

 Pentru clasele de liceu, echipele/grupele pot deveni grupele de la orele de Informatică – 

Aplicații (clasele de liceu IX - XI din anul școlar 2019 – 2020 se impart astfel în cele 2 

echipe: elevii din grupa de Aplicații a profesorului de informatică primul alfabetic în 

funcție de nume dintre cei 2 profesori de la aplicații vor constitui echipa 1, iar ceilalți 

elevi din grupa de Aplicații a profesorului de informatică al doilea alfabetic în funcție de 

nume dintre cei 2 profesori de la aplicații vor constitui echipa 2, având similar de 

exemplu pentru elevii din clasa a IX-a A din anul școlar 2019 – 2020, cele 2 echipe: 

10A_1 și 10A_2). Profesorul diriginte decide împreună cu elevii și părinții asupra 

componențelor celor 2 grupe, criteriul exemplificat are caracter de sugestie. 

 Pentru clasele a IX-a de liceu din anul școlar 2020 - 2021, echipele vor deveni grupele de 

la orele de Informatică – Aplicații, profesorul diriginte decide împreună cu elevii, 

părinții și profesorii de informatică de la clasă componențele celor 2 grupe (de exemplu, 

clasa a IX-a A din anul școlar 2020 – 2021 va avea 2 echipe: 9A_1 și 9A_2).  

 Spălarea frecventă a mâinilor, ori de câte ori este nevoie, face parte din rutina zilnică. 

 Elevii, cadrele didactice și toți angajații trebuie să poarte mască în toate spațiile interioare. 

Măștile  sunt, de asemenea, obligatorii pe întreg perimetrul școlii, inclusiv curtea școlii, când se 

află cineva în proximitatea noastră și nu reușim să păstrăm distanța de minim 1.5 metri față de 

fiecare persoană. 

 Toate spațiile școlii vor fi dezinfectate și igienizate conform noilor protocoale. 

 Ventilarea va fi asigurată de mai multe ori pe zi, înainte de a ajunge elevii la program, dar și în 

timpul pauzelor. 



 Întreg personalul și toți elevii vor trece zilnic prin procedura de triaj înainte de a intra în 

școală. 

 Angajații și elevii care prezintă simptome ale unor boli infecto-contagioase vor rămâne acasă, 

vor contacta medical de familie și vor anunța dirigintele sau directorul adjunct/directorul, dacă 

nu reușește să transmită dirigintelui. 

 Accesul vizitatorilor, inclusiv părinți este intezis și este permis doar în situații deosebite, cu 

aprobarea directorului/directorului adjunct. 

 Adunările/activitățile extrașcolare în grupuri mari de persoane sunt suspendate momentan. 


