
 

Măsurile de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul 

Liceului Teoretic „Șerban Vodă”, oraşul Slănic, în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

(cf. Ordinul 1494/2020, Ministerul Sănătăţii – Ordinul 5487/2020, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării) 

 

Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății 

populației în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt:  

;  

 

 

 

 

La Slănic, autoritățile consideră oportun  „scenariul verde” – pentru școlile 

structuri și „scenariul galben“ - pentru liceu,  care înseamnă redeschiderea 

școlilor și a grădinițelor din 14 septembrie, cu participarea zilnică a tuturor 

preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și 

a XII-a și revenirea parțială (prin rotație de o săptămână) a elevilor din celelalte 

clase de gimnaziu și liceu (V-VII și IX-XI), cu respectarea și aplicarea tuturor 

normelor de protecție sanitară în vigoare. 

 

Școala Primară Nr.1 Slănic 

1. Clasa a III-a: program zilnic (ora de curs 45 de minute/pauza de 10 min.) 

2. Clasa a IV-a: program zilnic (ora de curs 45 de minute/pauza de 10 min.) 

Ora 8.00 – 11.30/12.25 

3. Grupa de preșcolari: program zilnic - interval orar 8.15 - 12.15. 

Grădinița cu Program Normal Nr.2 Slănic 

1. Grupa de preșcolari: program zilnic - interval orar 8.00 - 12.00. 

Grădinița cu Program Normal Nr.1 Slănic 

1. Grupa mare de preșcolari: program zilnic - interval orar 8.00 - 12.00. 

2. Grupa mică de preșcolari: program zilnic - interval orar 8.15 - 12.15. 

 



 

Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic 

1. Clasele primare vor fi împărțite în câte 2 grupe (după criteriul alfabetic) 

și vor respecta următorul program: 

 

Clasa Grupa Interval orar Cadru didactic 

Pregătitoare  G1 7.30 – 10.00 Peneș Loredana 

Clasa I G1 7.30 – 10.00 Bădulescu Margareta 

Clasa a II-a G1 7.30 – 10.00 Mînzicu Valentina 

Clasa a III-a G1 7.30 – 10.00 Frățilă Alina 

Clasa a IV-a G1 7.30 – 10.00 Alionte Lavinia 

Pregătitoare  G2 10.30-13.00 Peneș Loredana 

Clasa I G2 10.30-13.00 Bădulescu Margareta 

Clasa a II-a G2 10.30-13.00 Mînzicu Valentina 

Clasa a III-a G2 10.30-13.00 Frățilă Alina 

Clasa a IV-a G2 10.30-13.00 Alionte Lavinia 

 

 

Ora de curs va fi de 30 de minute și pauza de 10 minute. Elevii vor aștepta 

pe terenul de sport, special marcat, apoi vor intra în unitate conduși de învățător, 

pe rând, pentru a se evita aglomerația la intrare. Elevii vor avea activitate față în 

față. Scenariul se  modifică în cazul nedorit al îmbolnăvirilor. 

 

Total elevi la 7.30: 65 de elevi.    Total elevi la 10.30: 64 de elevi. 

 

2. Clasa a VIII-a și clasele a XII-a vor veni zilnic la școală, după cum 

urmează: 

Clasa Interval orar Loc de desfășurare a activității 

didactice 

Observații 

a VIII-a 7.50 – 13.10 Sala de clasă Băncile au 

montate 

cabine de 

plexiglas 

Clasa a XII-a A 7.50 – 13.10 Sala de clasă Băncile au 



montate 

cabine de 

plexiglas 

Clasa a XII-a B 7.50 – 13.10 Sala de clasă Băncile au 
montate 

cabine de 
plexiglas 

Clasa a XII-a C 7.50 – 13.10 Sala de clasă Băncile au 
montate 

cabine de 
plexiglas 

Clasa a XII-a D 7.50 – 13.10 Sala de clasă Băncile au 
montate 
cabine de 

plexiglas 
 

3. Clasele V-VII și IX-XI, vor fi împărțite pe grupe (după criteriul alfabetic) 

și vor respecta următorul program: 

Clasa  Grupa  Interval orar  

Clasa a XI-a A G1 

(Săptămâna 1) 

7.50 -13.10 Activitate didactică față în 

față 

Clasa a XI-a A G2 

(Săptămâna 1) 

 Activitate online  

 
 

Clasa a XI-a B 

 

G1 

 

7.50-13.10 

 

Activitate față în față 

Clasa a XI-a B G2  Activitate online 

 
Clasa a XI-a C 

 

G1 

 

7.50-13.10 

Activitate față în față 

Clasa a XI-a C G2  Activitate online 

 

Clasa a XI-a D 
 

G1 

 

7.50-13.10 

 

Activitate față în față 

Clasa a XI-a D G2  Activitate online 

 

Ora de curs va fi de 45 de minute și pauza de 10 minute. Elevii vor aștepta 

pe terenul de sport, special marcat, apoi vor intra în unitate conduși de profesorii 

de serviciu, pe rând, pentru a se evita aglomerația la intrare. Elevii vor avea 

activitate față în față și online. Scenariul se  modifică în cazul nedorit al 

îmbolnăvirilor. 



 

Total elevi la ora 7.50: 201 elevi 

 

Clasa  Grupa  Interval orar  

Clasa a IX-a A G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a IX-a A G2  Activitate online 

Clasa a IX-a B G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a IX-a B G2  Activitate online 

Clasa a IX-a C G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a IX-a C G2  Activitate online 

Clasa a IX-a D G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a IX-a D G2  Activitate online 

Clasa a X-a A G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a X-a A G2  Activitate online 

Clasa a X-a B G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a X-a B G2  Activitate online 

Clasa a X-a C G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a X-a C G2  Activitate online 

Clasa a X-a D G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a X-a D G2  Activitate online 

Clasa a V-a A G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a V-a A G2  Activitate online 

Clasa a V-a B G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a V-a B G2  Activitate online 

Clasa a VI-a A G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a VI-a A G2  Activitate online 

Clasa a VI-a B G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a VI-a B G2  Activitate online 

Clasa a VII-a A G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a VII-a A G2  Activitate online 

Clasa a VII-a B G1 13.40-19.00 Activitate față în față 

Clasa a VII-a B G2  Activitate online 

 

Total elevi la ora 13.40: 185 de elevi 

 

Măsurile generale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/ 

limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:  

 Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare 

etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" 

de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a 

acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi;  

 Amplasarea de indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.);  



 Limitarea întâlnirillor între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, 

astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică;  

 La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi 

așezate dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie 

facilitată dezinfecția frecventă;  

 La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate 

materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție;  

 Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele 

de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de 

evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate 

vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la 

sosirea tuturor elevilor;  

 Igiena riguroasă a mâinilor;  

 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;  

 Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul 

personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul și exteriorul 

unității de învățământ;  

 Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite;  

 Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. 

Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;  

 Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor 

separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este 

posibilă;  

 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în 

bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;  

 Informarea permanentă a personalului, elevilor și 

părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile de protecție 

împotriva infecției SARS-CoV-2.  

 



Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 

 Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de 

învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ; 

 Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil 

(panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc.); 

 Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți 

etc.);  

 Căile de acces vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a 

limita punctele de contact.  

 Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea 

respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la 

intrare;  

 După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;  

 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis 

în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii 

unității de învățământ.  

 

Organizarea sălilor de clasă 

 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică 

între elevi, ceea ce implică următoarele:  

 Eliminarea mobilierului care nu este necesar;  

 Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de 

minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în 

situația în care distanțarea nu este posibilă;  

 Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de 

elevi (realizarea oglinzii clasei);  

 Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;  

 Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de 

clasă.  

 Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba 

clasa/grupa pe perioada semestrului, doar în situații justificate.  

 Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;  



 Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea 

unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de 

predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă";  

 Locurile din clasă trebuie să fie fixe. După aranjarea elevilor în bănci, 

aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;  

 Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;  

 Este interzis schimbul de obiecte personale;  

 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin 

deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul 

recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;  

 Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau 

interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în 

laboratoare;  

 Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască 

atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află 

în interiorul unității de învățământ.  

 Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu 

capac și pedală prevăzut cu sac în interior.  

 

Organizarea grupurilor sanitare 

 Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie 

limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea 

școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;  

 Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea 

de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar). Elevii 

trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;  

 Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și 

membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își 

dezinfecteze mâinile. Sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică 

folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru 

mâini din material textil);  

 Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe 

parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la 

toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.);  



 Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a 

suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și 

dezinfecție).  

 

Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 

 

 Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat 

pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;  

 Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;  

 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își 

vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);  

 Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin 

aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va 

fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;  

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba 

între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de 

scris, etc.).  

 

Organizarea activităţilor sportive 

 

 Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, 

exclusiv în aer liber;  

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii 

(sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult). În caz contrar, va fi 

asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;  

 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la 

activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea 

obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul 

măștii nu este indicat;  

 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot 

parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile 

neigienizate;  

 La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să 

efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;  



 Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de 

sport după fiecare grupă de elevi.  

 

 

 

Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnologic 

 

 Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează 

conform reglementărilor pentru operatorii economici;  

 Atelierele vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică;  

 Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai 

mulți elevi;  

 Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;  

 Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de 

materiale;  

 Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;  

 Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate 

curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu 

care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;  

 Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;  

 La finalul orelor vor fi curățate mânerele ușilor, dezinfectate podelele, 

băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de 

lucru utilizate de elevi.  

 



Monitorizarea prezenţei 

La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele 

elevilor și ale personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul 

înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau 

personalului, cauzate de boli respiratorii. 

 

Măsuri de protecție la nivel individual 

Spălați-vă des pe mâini!  

Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!  

Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!  

Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!  

Nu vă strângeți în brațe!  

Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!  

Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!  

 

Spălarea/Dezinfectarea mâinilor - Toți elevii și personalul trebuie să se 

spele/dezinfecteze pe mâini:  

� imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;  

� înainte de pauza/pauzele de masă;  

� înainte și după utilizarea toaletei;  

� după tuse sau strănut;  

    ori de câte ori este necesar.  

 

Purtarea măștii de protecție 

 

 Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de 

învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul 

deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când 

se află în interior și exterior);  

 Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, 

gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin 

unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în 

interior și în exterior);  

 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis;  



 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. Acoperiți 

gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul 

în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista 

utilizată;  

 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind 

șervețele/lavete/produse biocide/virucide;  

 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, 

tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală;  

 Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.  

 

Obligaţiile părinților/aparținătorilor legali ai elevilor 

 

 Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și 

nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, 

pentru care există aprobarea conducerii școlii;  

 Comunicarea cu părinții se va realiza 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:  

a) Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

b) Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;  

c) Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și 

se află în carantină.  

 

Important! 

 

 Se vor evita (în vederea prevenirii aglomerării) deplasările nejustificate pe 

coridoare, spre blocurile sanitare sau la secretariat. 

 Pentru a asigura respectarea prevederilor legale, respectiv pentru 

fluidizarea traficului pe holuri, pe scări, în zona blocurilor sanitare, vor fi 

prezenți câte doi profesori de serviciu pe fiecare nivel. 

 Un singur elev va fi prezent la tabla, urmand traseul prestabilit pentru 

păstrarea distanței de siguranță. 



 Aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor și după terminarea cursurilor, 

prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, de către 

personalul unității. În timpul recreațiilor, minimum 10 minute de către 

elevul de serviciu din ziua respectivă. 

 Activitatea online pentru clasele care învață în regim hibrid se desfășoară 

pe platforma Microsoft Teams. În acest sens vor fi create conturi pentru 

toți elevii și personalul școlii, urmând a fi desfășurate sesiuni de utilizare a 

platformei de către profesorii diriginți. 

 Niciun elev nu are acordul de a înregistra orele sau de a perturba 

activitatea. În acest sens se aplică prevederile art. 272 din Legea Educației 

naționale, referitor la Dreptul la securitate al personalului didactic. Se 

interzice cu desăvârșire captura foto și/sau video din timpul orelor, 

respectiv publicarea pe rețelele de socializare în scopul denigrării 

persoanelor participante. 

 Pentru elevii cu CES se va permite accesul însoţitorului în şcoală, cu 

respectarea normelor sanitare în vigoare. 

 Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii 

legali,profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire 

online (prin mijloace electronice de comunicare) pentru prezentarea 

situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora. 

 Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau 

responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii 

prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de 

exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală 

infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite 

sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de 

izolare (elevul va fi izolat la cabinetul medical unde va fi supravegheat de 

personal specializat până la sosirea părintelui/reprezentantului legal). 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile. Se va consuma 

doar mancare/apă din pachetul propriu. Înainte de a mânca, elevii se vor 

spăla pe mâini și se vor dezinfecta.Se interzice comanda la restaurante (de 

ex. cele de tip fastfood) cu livrare la poarta școlii. 

 Evaluarea elevilor se va realiza preponderent în format electronic și/sau 

oral, respectiv, prin scris la tablă. Evaluarea lucrărilor scrise se va realiza 



astfel încât să fie limitată răspândirea virusului (lucrările se depozitează 

într-o mapă colectivă, urmând a fi evaluate după un termen suficient 

pentru siguranța sanitară). 

 Se va organiza o programare săptămânală pentru accesul profesorilor la 

cataloagele din cancelarie (se vor trece absenţe şi note). 

 

Educația continuă! 

 

Director, 

Prof. Bîtie Lavinia-Adriana 


