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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii operaţionale 

 

 
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale 

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

Elaborat Ipate Geanina 

 

Iacob  

Adriana 

Coordonator  

CEAC 

 

Administrator 

  

Verificat Vatavu  

Roxana 

Director 
adjunct 

  

Aprobat Sănduleanu 
Mirela-Ofelia 

Director   

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 

 Ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se 

aplică 

prevederile 

ediţiei sau 

revizia ediţiei 

 1. 2. 3. 4. 

2.1 Ediţia I    
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 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1 Av, Ap 1 Management Director 
 
 

Sănduleanu 
Mirela - Ofelia 

  

3.2 Ap 2 Management Director adjunct Vatavu Roxana   

3.3 Ap 3 Managementul 
calității 

Coordonator 
CEAC 

Ipate Geanina   

3.4. Ap 4 Curriculum Responsabil 
comisie 
metodică 
educatoare 

   

3.5. Ap 5 Curriculum Responsabil 
comisie 
metodică 
învățători 0-III 

   

3.6. Ap 6 Curriculum Responsabil 
comisie 
metodică 
învățători IV-V 

   

3.7. Ap 7 Curriculum Responsabil 
comisie 
metodică diriginți 
clasele V-VIII 

Cărbunaru 
Diana 

  

3.8. Ap 8 Curriculum Responsabil 
comisie 
metodică 
dirirginți clasele 
IX-XII 

Donisă Alina   

3.9. Ap 9 Contabilitate Contabil șef Ichim Mariana   

3.10 Ap 10 Administrativ Administrator Iacob Adriana   
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4. Temeiul legal al procedurii 
 
Procedura a fost elaborată în elaborată în temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
- Ordinul ministrului cercetării și educației și al ministrului sănătății privind organizarea 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 nr. 
5487/1494 din 31 august 2020. 

 
 

5. Descrirea activităților și a responsabilităților 
 
Secțiunea 1 – Dispoziții generale 
 
Art.1  (1) Prezenta procedură se aplică începând cu 14 septembrie 2020 și se 
reactualizează săptămânal..  
 
(2) Procedura are ca scop asigurarea dreptului la educație al preșcolarilor și elevilor Liceului 
Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, precum și a dreptului la sănătate al tuturor persoanelor 
implicate în procesul instructiv-educativ desfășurat în unitatea de învățământ (personal, 
copii, elevi, părinți). 
 
(3) Începând cu data de 14 septembrie 2020, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani va 
funcționa după scenariul 2 (hibrid) prevăzut în OM 5487/1494 din 31 august 2020. 
 
 
 

3.11. Ap 11 Bibliotecă Bibliotecar Adochiței 
Garofița 

  

3.12. Ap 12 Cabinet medical Medic    

3.13 Ap, Ah 13 Secretariat Secretar şef Arnăutu Roxana   



 

  

  

 

DEPARTAMENT 
MANAGEMENT 

Cod: 
PO-01-18 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
de organizare a activității în cadrul 

Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga” 

Botoșani în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

COV-2 

Ediția I 
Nr. de exemplare 13 

Revizia: 
Nr. de exemplare 

Număr de pagini 14 
Exemplar numărul 

 

 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucuresti  
  Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro 
 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
               +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.pedabt.ro 
 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Secțiunea 2 – Desfășurarea activităților 
 
 
Art. 2  - (1) – Repartizarea claselor în săli conținută în Anexa 1 va fi respectată pe tot 
parcursul perioadei de aplicare a prezentei proceduri, fără deplasarea elevilor la laboratoare. 
(2) – Preșcolarii, elevii din ciclul primar, cu excepția celor de la alternativa Step-by-step, și 
elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor participa fizic la orele de curs (prezență 100%). 
(3) – Pentru alternativa Step-by-step, orele se vor desfășura în regim tradițional, fără 
varianta on-line, cu jumătate de clasă, în schimburi, după cum urmează: Schimbul I – 
intervalul orar 8-11,30, Schimbul II – intervalul orar 12,30 – 16. 
(4) – Pentru elevii claselor V-VII și IX-XI, programul școlar se va organiza astfel: Prezență la 
școală a 50% dintre elevii clasei, cu alternarea jumătăților de clasă o dată la două 
săptămâni. Ceilalți 50% vor participa la activitățile didactice on-line, în timp real, odată cu 
elevii care sunt prezenți fizic în clasă. Conectarea acestora se va realiza cu utilizarea 
platformei G-suite. Fiecare sală de clasă va fi dotată cu dispozitive necesare pentru 
utilizarea platformei menționate. 
(5) - Până la data de 11 septembrie 2020, învățătorii și profesorii diriginți vor prezenta 
direcțiunii școlii oglinda clasei conținând așezarea în bănci a elevilor. Aceasta va rămâne 
valabilă pe toată perioada de aplicare a prezentei proceduri, iar elevilor nu li se va permite 
schimbarea locurilor în bănci. De asemenea, învățătorii de la alternativa Step-by-step și 
diriginții claselor V-VII și IX-XI vor prezenta componența nominală a celor două schimburi 
(alin. (3) și (4)). 
(6) – Pe data de 14 septembrie 2020 nu se va organiza festivitate de deschidere a anului 
școlar. Diriginții claselor a V-a și a IX-a care doresc să se întâlnească la început de an școlar 
cu întreaga clasă vor face aceasta în aer liber, cu respectarea distanței fizice. 
 
Art. 3 – Desfășurarea activităților didactice 
(1)- Elevii și personalul vor intra în școală respectând circuitele de acces prevăzute în 
Secțiunea 3 a prezentei proceduri. Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în curtea 
școlii cât și în școală pentru toți elevii și personalul școlii, excepție făcând doar preșcolarii. 
La intrarea în școală, elevii și personalul își vor dezinfecta mâinile. Pentru aruncarea măștii 
de protecție, se vor folosi doar coșurile de gunoi special prevăzute. 
(2) – Părinții vor putea însoți preșcolarii și elevii doar până la ușa școlii/grădiniței, de unde 
aceștia vor fi preluați de personalul unității. Părinții care intră în curtea școlii vor purta 
obligatoriu mască de protecție. 
(3) - Ora de curs va dura 50 de minute, urmată de o pauză de 5 minute. În timpul acestei 
pauze, profesorii se vor deplasa către clasa la care vor susține următoarea oră de curs, iar 
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elevii vor rămâne în sala de clasă. Elevul de serviciu va avea obligația ca, în pauza de 5 
minute, să aerisească sala de clasă. 
(4) – Cele 50 de minute de curs se vor desfășura după cum urmează: 
- 40 de minute de activități de predare – învățare – evaluare și 10 minute de pauză. Aceste 
10 minute se vor acorda fiecărei clase după programarea prevăzută în Anexa 2. În timpul 
pauzei de 10 minute, elevii vor putea merge pe rând la toaletă sau vor putea desfășura 
activități recreative în clasă sub observația cadrului didactic și cu respectarea măsurilor de 
siguranță legale. 
(5) – În cazul claselor V-VII și IX-XI, la începutul orei de curs profesorul se va conecta la 
platforma G-Suite și va permite accesul la curs elevilor care sunt învață on-line. 
(6) – În interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.), circuitele prin demarcarea cu 
benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de 
învățământ și părăsire a acesteia. 
(7) – Se va limita pe cât posibil deplasarea elevilor în clasă în timpul orei de curs și al 
pauzelor. 
(8) – Se va renunța la activitățile care presupun lucrul elevilor în grup, precum și la 
activitățile sportive care presupun mânuirea unor materiale de mai mulți elevi. În cadrul 
orelor de educație fizică, se va asigura distanța minimă de 1,5 m între elevi, ceea ce face ca 
purtarea măștii să nu fie indicată. 
(9) – Pentru toate celelalte activități, se va respecta atât de elevi cât și de personalul școlii 
distanța fizică de minimum 1 metru. Se va evita contactul fizic, precum și schimbul de 
obiecte sau alimente între persoane. 
(10) – Se vor dezinfecta mâinile după atingerea diverselor suprafețe / obiecte din clasă / 
școală, precum și după activitățile sportive sau folosirea toaletei. 
(11) - La sfârșitul programului, elevul de serviciu va deschide geamurile clasei, pe care le va 
lăsa deschise. Toți elevii vor părăsi incinta școlii respectând circuitele prevăzute la 
Secțiunea 3 a prezentei proceduri. 
(12) – În fiecare sală de clasă vor fi afișate informații referitoare la măsurile de protecție 
igienico-sanitare la nivel individual. 
(13) – Notele și absențele la fiecare oră de curs vor fi consemnate în agenda cadrului 
didactic. Lunar, conform unui grafic care va fi realizat de conducerea instituției, cadrele 
didactice vor trece în catalog absențele și notele elevilor, iar educatoarea / învățătorul / 
dirigintele vor putea motiva absențele în baza adeverințelor primite pe parcursul lunii 
respective. 
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Secțiunea 3 – Circuite de acces în Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 
 
Art. 4 – Accesul elevilor în Corpul A 
(1)- Pentru clasele de la etajul II, accesul se va realiza pe intrarea principală a elevilor și apoi 
pe scările elevilor. Ieșirea va respecta același traseu. Elevii nu vor avea acces la alt etaj al 
clădirii. 
(2) – Elevii din sălile de la etajul I vor urma traseul: intrarea de lângă chioșc – scările 
profesorilor – etajul I. Ieșirea se va realiza pe același traseu. 
(3) – Elevii din sălile de la parter: acces și ieșire pe intrarea de lângă Contabilitate. 
 
Art. 5 – Accesul personalului în corpul A se va realiza pe intrarea profesorilor și pe scările 
profesorilor.  
 
 
Art. 6 – Accesul elevilor și al personalului în Corpul B 
(1)- Accesul elevilor în corpul B se va realiza pe intrarea dinspre strada Dragoș Vodă, iar 
ieșirea, pe ușa dinspre strada I.I.C. Brătianu. 
(2) – Accesul și ieșirea personalului se vor realiza pe ușa dinspre strada I.I.C. Brătianu. 
 
Art. 7 – Accesul la grădiniță 
(1)- Intrarea la grădinință și iesirea se vor face pe ușa dinspre strada Tudor Vladimirescu.  
 
Art. 8 – Accesul la Internat 
(1)- Accesul la Internat se va realiza pe ușa dinspre terenul de sport.  
 
 
 
Secțiunea 4 – Curățenia și dezinfecția școlii 
 
Art. 9 – (1) - Se vor folosi doar produse autorizate de Ministerul Sănătății și se vor respecta 
toate recomandările producătorului, p recum și normele de protecție a muncii. 
(2) – Curățenia și dezinfecția se vor realiza cu respectarea programului și a graficului din 
Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5 la prezenta procedură. În cazuri excepționale, îngrijitoarea 
poate interveni pentru curățarea și dezinfectarea sălilor de clasă în timpul programului 
școlar, la cererea cadrului didactic. 
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Art.10 – Tehnici pentru curățenia și dezinfecția spațiilor școlare 
(1)- Sălile de clasă se vor aerisi zilnic, la începutul și la sfârșitul programului fiecărui schimb, 
precum și în pauze. 
(2) - Curățenie și dezinfecție paviment: măturatul umed, spălarea cu detergent, clătirea, 
aplicarea dezinfectantului cu respectarea timpului de contact în funcție de recomandările 
producătorului. 
(3) – Curățenia și dezinfecția suprafețelor verticale: ștergerea umedă sau spălarea cu 
detergent (unde sunt pete murdare), aplicarea de dezinfectant. 
(4) – Curățenia și dezinfecția pe coridoare și scări: aerisirea, măturatul umed, spălarea cu 
detergent a pavimentului, clătirea, dezinfectarea balustradei, a obiectelor de mobilier, a 
pereților la nivelul zonei de contact, a pervazurilor și a ramelor ferestrelor. 
(5) – Curățenia și dezinfecția grupurilor sanitare: se curăță faianța, obiectele sanitare, se 
clătește, se aplică soluția dezinfectantă. 
(6) – Curățenia și dezinfecția în sălile de clasă: aerisirea încăperilor, măturatul umed, 
eventual spălare dacă prezintă urme de murdărie, dezinfecție, ștergerea prafului de pe 
pervazuri, plinte, plafon (dacă este cazul), îndepărtarea zilnică a deșeurilor. 
 
Art. 11 – Realizarea curățeniei și a dezinfecției este realizată de îngrijitoare și coordonată și 
monitorizată de administratorul școlii. 
 
Secțiunea 5 – Triajul elevilor 
 
Art. 12 – Triajul elevilor se efectuează zilnic. 
 
Art. 13 – (1) - Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea 
temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a preșcolarului / elevului, în urma 
căreia părintele decide prezentarea acestuia la cursuri.  
(2) – Elevii de liceu care locuiesc la internatul școlar, vor realiza singuri evaluarea stării de 
sănătate și, dacă este cazul, vor contacta pedagogul școlar sau se vor prezenta la cabinetul 
medical al liceului. 
(3) – Elevii de liceu care locuiesc în gazdă sau în chirie, vor efectua singuri triajul și, dacă 
este cazul, vor contacta telefonic părintele sau dirigintele clasei pentru a decide participarea 
la cursuri. 
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Art. 14 – Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă elevii / preșcolarii: 
(1)- cu temperatură mai mare de 37,30C și/ssau simptomatologie specifică infectării cu 
SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație, scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte 
boli infectocontagioase; 
(2) – confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 
(3) – care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în 
perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată; 
(4) – care suferă de orice altă afecțiune acută, cu scutire medicală de la medicul de 
familie/școlar; 
 (5) – În cazul neprezentării elevului, părintele / pedagogul școlar va anunța telefonic 
educatoarea / învățătorul / dirigintele privitor la situația respectivă. 
 
Art. 15 – Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă elevii / preșcolarii: 
(1)- care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile prevăzute în Art. 14; 
(2) – care au un membru al familiei ce prezintă simptome ale tractului respirator, dar nu a 
fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 
(3) – cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 
secreție nazală clară, ochi curgători / prurit. 
 
Art. 16 – La prima oră de curs, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 
observare atentă și întrebări adresate elevilor. 
 
Art. 17 – În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul programului școlar stare 
febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de 
izolare (Secțiunea 6). 
 
Art. 18 – Revenirea în colectivitate a preșcolarilor / elevilor care au avut probleme de 
sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe 
medicale care să precizeze diagnosticul și pe care preșcolarul / elevul o va prezenta 
educatoarei / învățătorului / profesorului la prima oră de curs. Adeverințele vor fi utilizate de 
educatoare / învățător / diriginte pentru motivarea absențelor și vor fi centralizate la cabinetul 
medical. 
 
Art. 19 – Activitatea de triaj va fi coordonată de medicul unității de învățământ. 
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Secțiunea 6 – Izolarea preșcolarilor / elevilor cu risc de infectare 
 
Art. 20 – Izolarea preșcolarilor / elevilor bolnavi se aplică în cazul în care aceștia prezintă în 
timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu tuse, dificultăți de 
respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 
modificată). 
 
Art. 21 - Protocol de izolare a preșcolarilor / elevilor cu risc de infectare 
(1)- Cadrul didactic care a constatat că preșcolarul / elevul prezintă simptomatologia 
menționată la art. 20 va anunța cabinetul medical al școlii. Un cadru medical îl va conduce 
pe elev la sala prevăzută pentru izolare. 
(2) – Sălile prevăzute pentru izolare sunt: 
- Corpul A – Cabinetul medical al liceului 
- Corpul B – Cancelaria 
- Grădiniță – Cabinetul medical al grădiniței 
- Internat – Sala de la etajul al III-lea. 
 
(3) – Cabinetul medical va informa părinții preșcolarului / elevului în cauză.  
(4) – Preșcolarul / elevul va purta mască, va fi izolat de restul grupei / clasei și va fi 
supravegheat de un cadrul medical până când va fi preluat și va părăsi unitatea de 
învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe.  
(5) - Dacă în perioada de izolare preșcolarul / elevul care nu se simte bine folosește grupul 
sanitar, acesta acesta va fi curățat și dezinfectat înainte de a fi folosit de altcineva. 
(6) – Nu se va transporta preșcolarul / elevul până la sosirea părinților / reprezentanților 
legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care 
simptomele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112. 
(7) – Elevii din mediul rural care locuiesc în internat, vor rămâne în camera de izolare a 
internatului, în funcție de decizia medicului unității de învățământ. 
(8) – Pentru elevii din mediul rural care locuiesc în gazdă sau cu chirie, conducerea școlii va 
decide pașii de urmat după consultarea cu medicul unității de învățământ. 
(9) – După ce preșcolarul / elevul izolat a părăsit încăperea special destinată, aceasta va fi 
dezinfectată. 
(10) – Preșcolarul / elevul va reveni la școală cu adeverință medicală eliberată de medicul 
de familie / medicul curant, cu precizarea diagnosticului. 
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Secțiunea 7 – Responsabilități 
 
Art. 22 – Direcțiunea școlii și Consiliul de Administrație 

(1) – vor comunica întregului personal al unității de învățământ conținutul prezentei 
proceduri; 

(2) – vor coordona și vor monitoriza activitățile în cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae 
Iorga” Botoșani în condiții de siguranță epidemiologică; 

(3) - vor colabora cu toate instituțiile implicate și cu beneficiarii direcți și indirecți pentru 
buna gestionare a activității în școală în scopul reducerii riscului de imbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2. 

(4) – Conducerea școlii va gestiona, în conformitate cu dispozițiile legale, situațiile 
excepționale apărute. 

 
Art. 23 - Profesorii diriginți / învățătorii / educatorii / profesorii pentru învățământul 
primar/preșcolar 

(1) – vor comunica elevilor / părinților / tutorilor sau susținătorilor legali conținutul 
prezentei proceduri; 

(2) – vor păstra în permanență legătura cu elevii / părinții / tutorii sau susținătorii legali 
pentru detectarea eventualelor disfunționalități; 

(3) – vor comunica direcțiunii școlii eventualele disfunționalități detectate și vor contribui 
la soluționarea acestora; 

(4) – se vor implica în monitorizarea respectării dispozițiilor legale și a prezentei 
proceduri de către toți preșcolarii / elevii din unitatea de învățământ; 

(5) - În colaborare cu profesorii de informatică, diriginții claselor V-VII și IX-XI vor instrui 
elevii și le vor furniza toate datele și informațiile necesare pentru accesarea 
platformei G-suite în scopul participării în timp real la activitățile didactice atunci când 
sunt programați pentru învățământul on-line. 

(6) – vor sprijini CEAC în aplicarea chestionarelor pentru evaluarea calității activităților 
de învățare on-line realizate la nivelul școlii. 

 
Art. 24 – Toate cadrele didactice 

(1) – Vor realiza activitățile de predare – învățare – evaluare în conformitate cu 
prevederile OM nr. 5487/1494 din 31 august 2020 și cu cele ale prezentei proceduri. 

(2) – Vor monitoriza respectarea de către preșcolari / elevi a măsurilor igienico-sanitare 
de protecție în timpul orelor de curs și în pauze. 
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Art. 25 – Administratorul școlii 
(1) – Va coordona și va monitoriza efectuarea curățeniei și a dezinfecției unității de 

învățământ, conform OM nr. 5487/1494 din 31 august 2020 și prezentei proceduri. 
 
Art. 26 – Personalul de pază și profesorii de serviciu 

(1) – Vor monitoriza respectarea circuitelor de acces în unitatea de învățământ și a 
traseelor de circulație pe coridoare și în curtea liceului.  

 
Art. 27 – Personalul medical de la Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani 

(1) – Se va implica în realizarea triajului și, dacă este cazul, a izolării elevilor suspecți de 
infectare cu virusul SARS-CoV-2, precum și în monitorizarea respectării măsurilor de 
protecție igienico-sanitare de către toți preșcolarii / elevii, în conformitate cu OM nr. 
5487/1494 din 31 august 2020 și cu prezenta procedură.  

 
 
Art. 28 – Personalul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 

(1) – va respecta măsurile de protecție igienico-sanitare în conformitate cu OM nr. 
5487/1494 din 31 august 2020 și cu prezenta procedură. 

 
Art. 29 – Preșcolarii / elevii de la Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani 

(1) – vor respecta programul școlar și vor participa la toate activitățile didactice și 
recreative din școală și/sau on-line, în conformitate cu prevederile prezentei 
proceduri; 

(2) – vor respecta toate măsurile de protecție igienico-sanitare prevăzute în OM nr. 
5487/1494 din 31 august 2020 și în prezenta procedură, vor purta mască de 
protecție în toate spațiile școlare (curte, săli de clasă, coridoare etc.), își vor 
dezinfecta mânile după atingerea diverselor obiecte din școală, voe respecta distanța 
fizică de minimum 1m, vor evita contactul fizic cu alte persoane și schimbul de 
obiecte / alimente cu acestea; 

(3) – vor respecta circuitele de acces în incinta liceului și de părăsire a acesteia, în 
conformitate cu prezenta procedură; 

(4) – vor respecta traseele de circulație marcate pe coridoare și în sălile de clasă; 
(5) – nu vor părăsi sala de clasă în pauza dintre cursuri. 
(6) – Elevul de serviciu va deschide ferestrele clasei în pauza dintre cursuri, precum și la 

sfârșitul programului școlar. 
(7) – În cazul în care un elev absentează din motive medicale, la revenirea la școală va 

prezenta adeverința medicală învățătorului / profesorului la prima oră de curs.  
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(8) – În cazul în care se simt rău pe parcursul programului școlar, vor comunica acest 
lucru educatoarei / învățătorului / profesorului de la clasă. 

(9) – În perioada în care sunt programați pentru învățământul on-line, elevii claselor V-
VII și IX-XI vor participa la cursuri în același timp cu colegii lor prezenți în clasă, 
accesând platforma G-suite. Pentru aceasta, toți elevii vor contacta dirigintele clasei 
în scopul obținerii adresei și a parolei, precum și a instrucțiunilor necesare pentru 
accesarea platformei. 

(10) – În cazul apariții unor probleme tehnice sau logistice, elevii din învățământul 
on-line vor comunica acest aspect profesorului de la clasă și/sau dirigintelui. 
Profesorul de la clasă va stabili modul în care elevii care au întâmpinat probleme 
tehnice vor avea acces la materialele/informațiile transmise în timpul cursului 
respectiv. 

(11)- Nu vor distribui pe nicio cale nici un fel de materiale (informații, fotografii, 
înregistrări etc.) din timpul activității didactice fizice sau online fără aprobarea 
învățătorului / profesorului. 

 
Art. 30 – Părinții / reprezentanții legali 

(1) – vor efectua zilnic, acasă, triajul preșcolarului / elevului și vor proceda în 
conformitate cu prevederile prezentei proceduri (vezi Secțiunea 5 – Triajul elevilor)  

(2) – vor instrui preșcolarul / elevul cu privire la respectarea măsurilor igienico-sanitare 
de prevenție care trebuie respectate în timpul programului școlar; 

(3) - nu vor avea acces în clădirea unității de învățământ. În situații excepționale, pentru 
a avea acces în școală, vor contacta serviciul Secretariat sau educatoarea / 
învățătorul / profesorul diriginte în scopul obținerii acordului conducerii liceului.  

(4) – Părinții / reprezentanții legali care însoțesc preșcolarul / elevul la școală, îl vor 
conduce pe acesta până la ușa grădiniței / școlii, de unde va fi preluat de personalul 
școlii. În curtea școlii, părinții / reprezentanții legali vor purta mască de  protecție. La 
ssfârșitul programului școlar, preșcolarul / elevul va putea fi preluat de la ușa 
grădiniței / școlii. 

(5) – În cazul în care intervine o problemă de sănătate, familială sau de orice altă natură 
care împiedică preșcolarul / elevul să participe la activitățile școlare tradiționale sau 
on-line, vor contacta imediat educatoarea / învățătorul / dirigintele. 

 
Art. 31 – CEAC 

(1) – va concepe și va aplica chestionare on-line destinate cadrelor didactice / elevilor / 
părinților / tutorilor sau susținătorilor legali pentru evaluarea calității și eficienței 
activităților de învățare realizate conform prezentei proceduri. 


