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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat   Mihai Alina  

 

Responsabil  

CEAC 

   

05.02.2021 

 

 

2 Verificat Stănescu Mihai Director adj 05.02.2021  

3 Aprobat              Ivanel Liliana  Director  

 
05.02.2021  
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Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

1 Editia 1 

 

-  27.04.2020 

 

2 Revizia 1 

 

  22.01.2021 

3.  Revizia 2   05.02.2021 
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Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Ex. 

nr. 

Compar-

timent 

 

Functia Nume si prenume Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Membru 

CEAC 

Stanila Alina  05.02.2021  

2 Informare/ 

Verificare  

1 CEAC Dir adjunct  Stănescu Mihai  05.02.2021  

3 Aprobare 1 Director Director Ivanel Liliana  

 

 

05.02.2021  

4 Verificare/ 

Arhivare 

1 CEAC Responsabil 

CEAC 

        Mihai Alina  05.02.2021  
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1. Scopul procedurii operationale 

 

1.1   Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

Procedura operationala reglementeaza măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învățământ 

preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a 

dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi 

personalul din sistemul naţional de învăţământ.. 

 

1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

 

1.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului prin 

faptul ca, procedura activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il 

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri. 

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 

iar pe director, în luarea deciziei; Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real 

sprijin pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul 

unitatii in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii unitatii de 

invatamant. 

 

1.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi; 
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2. Domeniul  de  aplicare 

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională  

Procedura operationala se aplica de catre personalul didactic din cadrul unitatii de invatamant 

 

2.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul unității. 

 

2.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurală; 

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului 

pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 

 

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

2.4.1 Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele; 

2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele; 

2.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: comisia CEAC; 
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3.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurale 

 

3.1. Reglementări internaţionale 

- Nu este cazul 

 

3.2. Legislaţie primară 

art. 32 și art. 34 din Constituția României, republicată  
- art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind 

instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5447/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Ordonanţei de Urgenţă Nr. 212 /2020 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 - Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 
03.02.2021. 

 

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 

- Circuitul documentelor;    

- Regulamentul intern;  

- Ordine şi metodologii emise de MEC;  

- Alte acte normative. 
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4.  Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

4.1. Definiţii : 

 Procedură - modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau al unui proces; 

 Consiliul Profesoral- este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular 

sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul 

didactic auxiliar; 

 Participarea la sedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele 

didactice;  

 Consiliul de administraţie – este alcătuit din conducerea scolii, cadre didactice, 

reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor; 

 Proces educaţional optim - ansmblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient 

în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale elevilor 

astfel încât să se poată integra în societate; 

 Invatarea on-line – Invatarea prin  utilizarea  mijloacelor educationale 

digitale si de comunicare,in perioada suspendarii cursurilor; 

 Activitatea suport pentru invatarea on-line - Activitatea  organizata de   catre  

cadrele  didactice, care implica inlocuirea orelor clasice de predare, invatare, 

evaluare cu activitati de invatare in mediul educational virtual.  

 Activitatea de invățare la distanta-  Activitatea organizată de catre cadrele didactice 

in colaborare cu mediatorul scolar si cu sprijinul autoritatilor locale, pentru 

corespondenta privind resursele educationale folosite pe suport de hartie, fise, 

manuale,caiete. 
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular 
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5. Descrierea procedurii operaţionale 

 

5.1. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii  

DSP informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare inspectoratul şcolar 

judeţean Buzău, comitetul judeţean Buzău pentru situaţii de urgenţă denumite în continuare 

CJSU, cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii 

scenariului de începere a cursurilor. 

ISJ Buzău transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP referitoare la situaţia 

epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare. 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ aplicarea scenariului 

de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului 

epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total 

de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

Scenariul verde:  

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Incidența cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori. 

Scenariul galben: 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 

1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. 

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor 

preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar și a elevilor din clasele a VIII-a cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie. 

b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. 
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Scenariul roșu: 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 

3/1.000 locuitori. 

a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar. 

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. 

 

Pentru pregătirea unităților de învățământ/ conexe/instituțiilor de învățământ, 

conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte: 

 a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minim 1 

metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim 

posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;  

b) stabilirea circuitelor funcţionale; 

c) organizarea spaţiilor de recreere;  

d) evaluarea necesarului de resurse umane;  

e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;  

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi  

şi personal. 

(1) Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de 

învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-

line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. 

În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau 

va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.  

(2) Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu 

boli respiratorii cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, 

boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, 
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tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale 

medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiți de prezența fizică în școală. 

(3)Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerea unităţii de învăţământ va 

identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.  

(4) Conducea unității de învățământ are obligația să se asigure că sunt respectate 

măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația 

preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.   

( 5 )Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o 

grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la 

şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal. 

Pentru preșcolarii/elevii menționați mai sus conducerea unităţii de învăţământ va asigura 

desfășurarea procesului educaţional în sistem online. 

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în 

următoarele situații: 

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă 

de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă 

cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în 

aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru 

clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca 

elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de 

dezinfectare a sălii de clasă. 

b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă 

de învățământ gimnazial se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților 

acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSP dacă se 

impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după 

caz. 
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c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o 

clasă de învățământ gimnazial, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 

14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor 

suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după 

finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin 

decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP, cu 

aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 

5447/2020. 

d) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor 

didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea 

unităţii de învăţământ care va informa DSP. DSP, în urma anchetei epidemiologice, va 

stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de 

învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de 

învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu 

avizul ISJ și al DSP. 

În situațiile prevăzute mai sus, procesul de învățământ continuă în sistem online. 

5.2. Documente utilizate 

5.2.1. Lista documentelor 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 3. 

5.2.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor: 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea 

de implementare a activității procedurate. 

5.2.3. Circuitul documentelor 

- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a 

prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza 
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procedura conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii  

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

 

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

 

Conducerea unităţii de învăţământ desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, 

cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana 

desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii 

inspectoratelor şcolare judeţene, DSP, precum și ai autorităţilor administraţiei publice locale. 

Unitatea de învățământ are obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină 

îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentei proceduri, prin: 

 a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 

; b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice; 

 c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ; d) organizarea 

programului de învăţământ; 

 e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; f) asigurarea măsurilor 

igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;  

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi 

părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2; 
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 h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal 

din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni 

cronice şi/sau dizabilităţi. 
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ANEXE 

 

REGULAMENT CADRE DIDACTICE 

 În vederea desfășurării activităților din scoală în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 , având în 

vedere prevederile Ordinului comun nr. 3235/93 din 4.02.2021 al Ministerului Educației 

și Cercetării și Ministerului Sănătății 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,  cadrele 

didactice din  Școala Gimnaziala Maxenu, precum și ai structurilor arondate acesteia 

vor respecta următoarele REGULI: 

1. Cadrele didactice vor veni cu 10 minute înainte de începerea programului, se vor 

dezinfecta, vor purta permanent masca si vor prelua la prima ora elevii de la poarta scolii.  

2. Profesorul de serviciu va face triajul elevilor la intrarea in scoală si îi va îndruma  după 

un circuit prestabilit.  

3. Profesorii vor avea în toate scenariile in care se vor desfășura cursurile, o componentă 

online, adaptată contextului, cel puțin pentru menținerea contactului cu elevii absenți, și a 

celor aflați în grupe de risc. 

 4.   In vederea flexibilizării și pregătirii sistemului pentru situații viitoare, cadrele 

didactice vor participa la formări profesionale pentru folosirea instrumentelor de comunicare 

online la ore. In cadrul comisiilor metodice se pot face simulări pentru testarea platformelor, a 

instrumentelor, a tehnicilor de lucru interactive.  

       5. Personalul didactic și nedidactic va supraveghea, pe toata durata pauzelor, 

comportamentul si circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării 
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fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, 

respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă; 

 6. În pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisă numai circulația profesorilor 

pe holuri, de la o clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă; 

        7. Deplasarea elevilor către și dinspre săli se face la începutul și la sfârșitul orelor de 

55 de minute, însoțiți de către cadrul didactic;  

        8. Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra 

notele și absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după 

un program stabilit la nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei 

aglomerări de cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre 

didactice pe parcursul aceleiași zile. 

 9. Catalogul electronic ADSERVIO va fi actualizat in timp real, completând zilnic 

datele necesare (note, absente, mesaje către elevi, părinți, teme, lecții) sau completarea 

rapoartelor săptămânale in cazul declanșării scenariului 3.   

 10. Cadrele didactice vor comunica cu părinții zilnic si ii vor îndruma cu privire la 

conduita optimă referitoare la sprijinirea elevilor. 

             11. Instruirea elevilor de către cadre didactice se face în prima zi de şcoală/semestru 

al II-lea şi cel puţin o dată pe săptămână în vederea respectării măsurilor de protecţie şi 

prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2. 

            12. Cadrele didactice au obligaţia să informeze responsabilul 

desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de 

curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării 

protocolului de izolare. 

          13. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome 

specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, 
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contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de către 

conducerea unităţii de învăţământ. 

 14. Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/ aflat în grupa de risc, 

respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate 

deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe 

emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. 
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REGULAMENT PARINTI  

 În vederea desfășurării activităților din scoală în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 , 

având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 3235/93 din 4.02.2021 al 

Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății 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,  părinții elevilor 

din  Școala Gimnaziala Maxenu, precum și ai structurilor arondate acesteia 

vor respecta următoarele REGULI: 

1. Evaluează zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, 

părintele se va 

prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului /elevului şi va 

contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz; 

3. Discută cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din 

jur 

împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV2 ; 

4. Explică preșcolarului/ elevului  că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi 

nu va fi la fel ca înainte, să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea 

răspândirii infecţiei; 

5. Acordă atenţie stării mentale a copilului şi discută cu el despre orice 

modificări ale 
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stării lui emoţionale; 

6. Învaţă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbește cu acesta 

despre 

cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la 

păstrarea 

distanţei; învață 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; 

7. Învață copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explică importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

8. In cazul intrării in cadrul scenariului 2 sau 3, la distanță, urmărește activitatea 

copilului si comportamentul acestuia in timpul învățării online.  

9. Părinții pot confecționa copiilor cate un set de 5  măști lavabile din pânză, 

pentru a folosi cate una pentru fiecare zi, in cazul in care școala nu mai poate 

asigura necesarul. 

10. Sfătuiesc copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu 

schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de 

scris, jucării 

etc.) Nu oferă alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte 

ocazii; 
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11. Curăţă/dezinfectează zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.); 

12. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în 

respiraţie pierdere a gustului și a mirosului, diaree, vărsături), contactează 

telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duc copilul 

la şcoală până acestea nu dispar și vor informa învățătorul sau dirigintele despre 

motivul absenței copilului. Vor lua de la medicul de familie o adeverință care 

atestă faptul ca este apt pentru colectivitate.  

13. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu 

vor putea 

însoţi copiii în unitatea de învățământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care 

există 

aprobarea conducerii şcoli; 

14. În calitate de părinți/susținători legali ai elevilor, au  obligația de a 

restricționa accesul copiilor la anumite site-uri/aplicații  care le sunt interzise. În 

măsura în care spațiul de acasă disponibil  permite, asigură intimitatea și liniștea 

elevului aflat la cursuri online. 

15. Comunică de câte ori este nevoie  cu personalul școlii, 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 
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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. 
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REGULAMENT ELEVI  

 În vederea desfășurării activităților din scoală în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-COV-2 , având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 3235/93 din 4.02.2021 Ministerului Educației și Cercetării al 

Ministerului Sănătății 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,  elevii din  Școala Gimnaziala Maxenu, precum și 

ai structurilor arondate acesteia vor respecta următoarele REGULI: 

1.  Toți elevii au obligația de a purta măști de protecție în incinta școlii, precum și în curtea școlii. 

2. La intrarea în incinta unității de învățământ  își vor dezinfecta mâinile. 

3. Elevii de la ciclul primar și gimnazial se vor prezenta la școală conform orarului unității și vor fi preluați de către 

învățătorul/profesorul clasei respective. Elevii vor intra în școală respectând condițiile de distanțare socială. 

4. La fiecare intrare în sala de clasă elevii își vor dezinfecta mâinile. 

5.  Fiecare elev va avea recipient personalizat de apă și nu va bea decât din acesta. 

6. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, 

tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 
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7. Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici nu vor intra în alte săli de clasă (la frați, vecini, prieteni etc.) 

8. Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în săli de clasă pregătite în prealabil și vor fi chemați părinții 

să îi ia acasă. 

9. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza  obligatoriu în baza 

unei adeverințe medicale. 

10. În pauza de 10 minute, elevii stau cuminți în săli și nu le vor părăsi fără acordul învățătorului/profesorului. 

11. În timpul pauzelor, elevii se pot juca, păstrând distanța fizică, sau pot merge la toaletă. La toaletă se merge pe rând, unul câte 

unul (când primul s-a întors, se poate duce următorul). 

12. În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă. 

13. Elevii nu vor avea voie să interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de 

celălalt). 

14. La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de 

alcool. 
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15. 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. 

16. Elevii ai căror părinți au solicitat desfășurarea activităților în mediul on-line din motive medicale, au obligația de a participa la 

orele de curs conform orarului stabilit, având un comportament decent și adecvat desfășurării procesului instructiv-educativ. 

17.  Nerespectarea obligativității purtării măștilor de protecție dar și a regulilor de distanțare socială prevăzute de prezentul 

regulament va atrage eliminarea elevului respectiv din clasă cu condiția participării la cursuri în mediul on-line. 

Reguli de respectat in microbuzul școlar: 

- Părinții/tutorii legali ai copiilor  nu au acces în interiorul microbuzului. 

- Elevii vor urca pe rând, fără să se înghesuie, păstrând distanța între  ei și în stație, și în microbuz. 

- În microbuz se va lăsa câte un scaun liber între elevi. 

- Nu este permisă colorarea, mâzgălirea, rupere sau orice fel de deteriorare a interiorului microbuzului. 

- Nu este permisă aruncarea gunoaielor în interiorul microbuzului. 

- Pe parcursul traseului nu se vorbește cu tonul ridicat. 

- Şoferul autobuzului şcolar şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Purtatul măștii este obligatoriu. 

- Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat temeinic după fiecare cursă. 

 

 


