ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR
ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.09.2021
Având în vedere Ordinul comun ME/MS nr.5196/1756/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor specific
Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, începând cu data de 13 septembrie 2021, este scenariul 1.
Scenariul 1 presupune participarea zilnică cu prezenţă fizică a tuturor elevilor în unitatea de
învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
NU se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
a. cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b. cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la
domiciliu/carantină instituționalizată;
c. cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată
și care așteaptă rezultatele.
Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni
asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor,
imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările
specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă
sunt vaccinați cu schema completă. Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate
cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe
primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă
sunt vaccinați cu schema completă.

Măsuri de organizare și desfășurare a activității școlare
I. Traseele de acces și circulația în școală
 Elevii vor intra pe poarta elevilor (str. Nicolae Iorga) și vor urma traseul stabilit până la sala de clasă, cu
respectarea distanțării fizice, urmărind locurile special semnalate cu vopsea.
 Elevii care învață în sălile P1 și P2 vor intra pe la Intrare elevi, vor ieși pe ușa de lângă cabinetul directorului și
vor părăsi curtea școlii folosind poarta de lângă magazie (str. Dâmboviței).
 Elevii care învață în sălile P3, P4 și P5 vor intra pe la Intrare elevi, vor ieși pe ușa de la parcare și vor părăsi
curtea școlii folosind poarta de la parcare (str. Nicolae Iorga).
 Elevii care învață în sălile E7, E8 și în Aulă vor intra pe la Intrare elevi, aleg culoarul din dreapta și vor urca la
etaj pe scările profesorilor (partea stângă); vor coborî pe scările elevilor, vor ieși pe ușa de la parcare și vor părăsi
curtea școlii folosind poarta de la parcare (str. Nicolae Iorga).
 Elevii care învață în sălile E1, E2, E3 și E4 vor intra pe la Intrare elevi, aleg culoarul din stânga și vor urca la
etaj pe scara profesorilor (partea dreaptă); vor coborî pe scara profesorilor (partea stângă), vor ieși pe ușa de
lângă cabinetul directorului și vor părăsi curtea școlii folosind poarta de lângă magazie (str. Dâmboviței).
 Elevii care învață în laboratorul de fizică vor părăsi curtea școlii folosind poarta de lângă magazie (str.
Dâmboviței).
 Elevii care învață în sălile C1, C2 și C4 vor urma traseul stabilit până în sala de clasă și vor părăsi curtea școlii
folosind poarta de la parcare (str. Nicolae Iorga).
 Profesorii vor intra pe la Intrarea profesorilor (str. Nicolae Bălcescu) și vor ieși pe ușa de la parcare.
Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori
etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de
învățământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de
învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.
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II. Organizarea orelor de curs și a pauzelor
Organizarea orelor de curs
 Clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a încep programul la ora 7.00; ora de curs va avea 50 de minute; în
cadrul orei de curs, este prevăzută o pauză de 10 minute, organizată decalat.
 Clasele a V-a, a VI-a, a IX-a și a X-a încep programul la ora 13.15; ora de curs va avea 50 de minute; în cadrul
orei de curs, este prevăzută o pauză de 10 minute, organizată decalat.
Organizarea pauzelor
 La nivelul Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” se constituie trei grupuri de clase:
 Grupa I: Sălile P1, P2, P3, P4, P5;
 Grupa a II-a: Sălile E1, E2, E3, E4, E7, E8 și Aulă;
 Grupa a III-a: Sălile C1, C2, C4 și laboratorul de fizică.
 Elevii din Grupa I vor utiliza toaleta de la parter, elevii din Grupa a II-a vor utiliza toaleta de la etaj, elevii din
Grupa a III-a și cei care desfășoară ora de educație fizică vor utiliza toaleta din curtea școlii și pe cea de la
cabinetul medical.
 În timpul pauzelor, elevii vor fi supravegheați de către cadrele didactice sau de alte categorii de personal, pentru
menținerea distanţării fizice.
Programul orelor de curs și al pauzelor:
Schimbul de dimineață
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Sală / teren de sport
Ora de curs
Pauză
Ora de curs
Pauză
Ora de curs
Pauză
Ora de curs
Pauză
7.10 – 8.00
.00-.10
7.00 – 7.50
50-.00
7.00 – 8.00
.25-.35
7.00 – 7.50
50-.00
8.10 – 9.00
.00-.10
8.00 – 8.50
50-.00
8.00 – 9.00
.25-.35
8.00 – 8.50
50-.00
9.10 – 10.00
.00-.10
9.00 – 9.50
50-.00
9.00 – 10.00
.25-.35
9.00 – 9.50
50-.00
10.10 – 11.00
.00-.10
10.00 – 10.50
50-.00
10.00 – 11.00
.25-.35
10.00 – 10.50
50-.00
11.10 – 12.00
.00-.10
11.00 – 11.50
50-.00
11.00 – 12.00
.25-.35
11.00 – 11.50
50-.00
12.00 – 12.45
12.00 – 12.45
12.00 – 12.45
12.00 – 12.45
-

Grupa I
Ora de curs
Pauză
13.15 – 14.00
14.10 – 15.00
.00-.10
15.10 – 16.00
.00-.10
16.10 – 17.00
.00-.10
17.10 – 18.00
.00-.10
18.10 – 19.00
.00-.10

Schimbul de după-amiază
Grupa II
Grupa III
Ora de curs
Pauză
Ora de curs
Pauză
13.15 – 14.00
13.15 – 14.00
14.00 – 14.50
50-.00
14.00 – 15.00
.25-.35
15.00 – 15.50
50-.00
15.00 – 16.00
.25-.35
16.00 – 16.50
50-.00
16.00 – 17.00
.25-.35
17.00 – 17.50
50-.00
17.00 – 18.00
.25-.35
18.00 – 18.50
50-.00
18.00 – 19.00
.25-.35

Sală / teren de sport
Ora de curs
Pauză
13.15 – 14.00
14.00 – 14.50
50-.00
15.00 – 15.50
50-.00
16.00 – 16.50
50-.00
17.00 – 17.50
50-.00
18.00 – 18.50
50-.00

III. Norme de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
 Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă
ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și
a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile.
 Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile: imediat după intrarea în școală
și înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauzele de masă; înainte și după utilizarea toaletei; după tuse sau
strănut; ori de câte ori este necesar.
 Pe toată perioada în care elevii vor fi în şcoală, aceştia vor fi supravegheaţi permanent de către personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pentru menținerea distanțării fizice.
 Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală
(telefoane, tablete, instrumente de scris etc.).
 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30
minute, apoi în timpul pauzelor (minimum 10 minute) şi la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise
ori de câte ori este posibil;
2





Coşurile de gunoi destinate aruncării măştilor uzate vor fi amplasate la intrarea/ieșirea din şcoală/la capătul
holurilor de pe fiecare nivel.
Culoarele de acces, toaletele, obiectele sanitare, mânerele uşilor sălilor de clasă şi alte zone care sunt expuse
frecvent contactului cu elevii/cadrele didactice vor fi dezinfectate cât mai frecvent posibil.
La terminarea orelor de curs, se dezinfectează, în mod obligatoriu, sălile de clasă şi culoarele de acces, inclusiv
toate suprafeţele supuse utilizării multiple.

IV. Informaţii pentru părinţi
1. Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea
școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență,
după caz;
3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul
SARS-CoV-2;
4. Explicați copilului că, deși școala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea
răspândirii infecției;
5. Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
6. Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile
generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci
când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori
de câte ori este necesar;
7. Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;
8. Sfătuiți-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiți alimente sau băuturi întregii
grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;
9. Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
10. În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături,
contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;
11. Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de
învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale pentru care există
aprobarea conducerii școlii;
12. Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp
a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:
- 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 și se află în carantină.
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