LICEUL TEORETIC “AL.VLAHUŢĂ”
Bucureşti, Strada Şcoala Floreasca, Nr.5, Sectorul I
Tel 0212305292 Fax 0212338277
PROGRAM FUNCȚIONARE
Scenariul adoptat de către Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, este
scenariul GALBEN conform indicațiilor ISMB și DSP:
 Învățământul primar, clasele a VIII-a și a XII-a vor învăța cu prezența
efectivă a elevilor în clasă;
 Clasele V-VII și IX-XI în varianta hibrid (jumătate dintre elevi prezența
fizică în clasă, cealaltă jumătate online) cu alternare la o săptămână
 Elevii vor veni la școală după următorul program:
- Clasele a V-a D, a VI-a D, a VII-a B, a VII-a D, a VIII-a si a XIIa încep orele la 7,30;
- Clasele I-IV încep orele la 7,45;
- Clasele pregătitoare încep orele la 8,30;
 Elevii din clasele cu program de după amiază vor veni la școală începând
cu ora 12,30 în funcție de orar;
 Accesul elevilor în școală se va face astfel:
- Elevii care învață în localul nou intră pe ușa principală din față
- Elevii care învață în localul vechi intră pe la intrarea secundară din
față
 Ieșirea elevilor se va face astfel:
- Cei din localul nou pe la ieșirea elevilor de lângă chioșc;
- Cei din localul vechi parter vor ieși pe ușa de lângă scara
profesorilor;
- Cei de la etaj vor ieși pe ușa de lânga scara elevilor;

PROGRAMUL ZILEI DE LUNI 14.09.2020
 Clasele a VII-a și a XII-a orele 7,30 – 9,30
 Clasele a V-a D, a VI-a D, a VII-a B, si a VII-a D
– prima grupă orele 7,30-9,30
-a doua grupă orele 11,00-13,00
 Clasele I-IV orele 7,45 - 9,45
 Clasele pregătitoare orele 8,30 – 10,30
 Clasele V-VII, IX-XI – prima grupă orele 12,00 – 13,30
-a doua grupă orele 14,30 – 16,00

Toate activitățile instructiv educative se vor desfășura cu respectare
normelor din Ordinul nr. 5487/1494/2020 de către cadrele didactice, elevi și
părinți.
Elevii vor veni OBLIGATORIU cu mască.

Director
Prof. Toma Carmen

Avand in devere mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2 conform măsurile din 31 august 2020 de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-cov-2 emise de MEC si MS, Publicat în MONITORUL
OFICIAL
nr.
804
din
1
septembrie
2020
Aprobate prin ORDINUL nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020,
CA al Lic. Vlahuta a hotarat:

-

programul, accesul in scoala, existenta termoscanarii personalului si elevilor,
organizarea traseelor de intrare/iesire, oglinda scolii si a claselor, organizarea spatiilor
in clase, organizarea activitatilor si a pauzelor, existenta unei camera de izolare, modul
cum se va asigura comunicarea scoala-familie, folosirea unei singure platforme
educationale la nivelul unitatii- Microsoft 365 .

-

se va preciza ca:
o

fiecare clasa are dispenser cu sensor pentru dezinfectant, covorase dezinfectante
pentru incaltaminte, cos de gunoi special pentru mastile folosite, iar fiecare grup
sanitar are baterie cu sensor pentru apa calda si rece, dispenser cu sensor pentru
sapun si dezinfectant;
o exista in fiecare clasa si grup sanitar, afise de atentionare pentru pastrarea
distantei sociale si pentru respectarea regulilor stricte de igiena;
o accesul oricaror persoane straine (parinti, alti insotitori etc.) va fi strict interzis
in unitatea scolara;
o se recomandă organizarea de întâlniri individuale și reuniuni online cu părinții
clasei si, ca intotdeauna, colaborarea cu parintii sa vizeze, în special, starea de
bine a copiilor.

-

-

-

Parintii au obligatia sa:
sa monitorizeze starea de sanatate a copiilor ;
sa informeze invat/dirigintele in cel mai scurt timp in situatia existentei unei minime
suspiciuni privind starea de sanatate sau de infectare a copilului sau a unui membru
din familie cu SARS C2, daca copilul a frecventat cursurile;
sa informeze invat/dirigintele daca copilul are boli cornice sau daca exista copii care
locuiesc in comunitati cu risc ridicat de imbolnavire;
in cazul in care, elevii vor invata online, sa aduca la cunostinta invat/dirigintelui daca
copilul nu are echipamentul necesar si/sau acces la internet pentru a informa
conducerea scolii pt identificarea unor masuri de suport
sa asigure copilului masca/masti de protective (avand in vedere ca, pe toată durata
cursurilor purtarea măștilor este obligatorie de către elevi) si/sau viziera si
dezinfectant.

Drepturile parintilor:
-

de a se informa asupra regulilor privind distantarea si siguranta sanitara din unitatea
scolara.

Precizari:
-

gimnaziu/liceu : ora va avea 55 de minute , incluzand pauza de 10 min.;
primar: ora 45 de minute incluzand pauza de 10 minute;



se va asigura comunicarea cu elevii si cu parintii acestora, in vederea respectarii
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrarel
intre schimburi este pauza de o ora pentru realizarea curateniei, dezinfectiei si
aerisirii spatiilor.



-

La intrarea in unitatea de inv. se va face evaluarea stării de sănătate a fiecarui
elev/cadru didactic de catre personalul de securitate al unitatii scolare, care va gestiona
sosirea si fluxul elevilor;

-

Elevii vor intra pe rand, cu pastrarea distantei sociale de minim 1 m; folosind
circuitele unit. scolare: panouri, marcaje aplicate pe sol , reguli afisate pe holuri, pe
usi, in fiecare clasa, la toalete;
Odata intrati in incinta unit. scolare, elevii merg direct la sala alocata, pe care NU au
voie sa o paraseasca ( exceptie face mersul la toaleta in pauza supravegheata);

-

ATENTIE:
-

in toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de intrareieșire;

-

-

-

elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov2 sau temperatură mai mare de
37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, până vor fi preluați
de părinți sau de un cadru medical.
ORGANIZAREA CLASEI
La intrarea in clasa, elevii tb sa se dezinfecteze pe maini ( exista dispenser cu sensor in
fiecare clasa) si sa foloseasca covorasul dezinfectant pentru incaltaminte;
Elevii vor ocupa in mod constant aceleasi locuri in banci si NU le vor schimba intre ei
pe toata perioada cursurilor ( bancile sunt individuale,fiind pozitionate in asa fel incat
elevii sa nu stea fata in fata si au fost dotate cu separatoare transparente);
Elevii NU pot parasi incinta clasei ( cu exceptia de mai sus), deci nici incinta unit.sc.;
Elevii NU au voie sa paraseasca clasa in pauza de 5 minute cand , doar profesorii
schimba sala de clasa.
Elevii trebuie sa:
 foloseasca doar rechizitele sale, nefiind pemis schimbul de obiecte
personale;





-

manance doar pachetelul de acasa;
se dezinfecteze ori de cate ori este nevoie;
se spele pa maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde ( exista
robinete si aparate cu sensor in fiecare toaleta);
 sa informeze invat/dirigintele in cel mai scurt timp in situatia existentei
unei minime suspiciuni privind starea de sanatate pentru a se putea
masuri imediate.
In clasa, elevii tb sa se asigure de pastrarea distantarii ( 1 m) intre elevi, respectiv
elevi si profesori;
Componenta claselor va fi neschimbata si elevii nu vor putea schimba clasa;
Contactul reciproc intre grupuri va fi limitat;
Deplasarea in clasa va fi cat mai limitata;
Aerisirea clasei se va face cat mai des;
Mastile folosite vor fi aruncate intr-un cos special .



se va realiza OGLINDA CLASEI care va fi afisata la loc vizibil;



aerisirea claselor se va face înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor
cel putin de 30 minute, apoi în tmpul recreațiilor, minimum 10 minute și la finalul
zilei.
AVIZUL PT ORA DE ED.FIZICA.
ORGANIZAREA ACTIVITATILOR SI SUPRAVEGHEREA IN TIMPUL
PAUZELOR
Intervalele aferente recreațiilor au fost stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în
parte, tinand cont de etaj, evitandu-se astfel aglomerarea pe holuri si/sau toalete.
Se va insista pe rigoarea igienei elevilor, spălarea pe mâini înainte și după ce merg la
toaletă, folosind bateria cu sensor pentru apa calda si rece, dispenserul cu sensor pentru
sapun si dezinfectant.
Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru
păstrarea distanțării fizice.

-








-

ATENTIE
elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov2 sau temperatură mai mare de
37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, până vor fi
preluați de părinți sau de un cadru medical.
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