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ANUNȚ IMPORTANT
PRIVIND ORGANIZAREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Principiul aplicat în organizarea școlii este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”.
Elevii își vor ține toate cursurile și activitățile în aceeași sală și vor avea mereu același loc
în bancă, iar clasele/grupele își vor păstra componența.
La iniţiativa şcolii și cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova și a Asociației Părinților
din școala noastră, s-au obţinut dotările necesare adaptării la normele impuse:
- la fiecare intrare/ieșire din clădirea școlii există dispenser pentru dezinfectant, cu pedală
și covorașe de igienizare cu soluție pe bază de clor.
- în fiecare sala de clasă sunt montate în perete dispensere cu senzor pentru dezinfectant și
există prosoape de hârtie;
- dezinfectarea spațiilor școlare se va realiza cu dezinfectanți autorizați de Ministerul
Sănătății;
- la toate toaletele există robineți cu senzori, apă caldă și prosoape de hârtie.
Pentru a răspunde la întrebările legate de desfășurarea orelor de curs din noul an școlar, vă
aducem la cunoștință următoarele:
- Din dorința de a începe un nou an școlar într-o notă de siguranță maximă, anul acesta nu
vom organiza festivități de deschidere a noului an școlar, cu excepția claselor pregătitoare.
→Luni, 14.09.2020, între orele 08.00 – 14,00 vor veni la școală elevii din clasele
pregătitoare care vor avea la dispoziție câte 55 de minute pentru organizarea unui moment
festiv de deschidere a anului școlar.
Clasa pregătitoare Învățător
Interval orar
A
Cristina BEZNĂ
8,00-8,55
B
Cătălina PREDUȘ
9,00-9,55
C
Narcisa DUȚĂ
10,00-10,55
D
Mihaela GHINEA
11,00-11,55
E
Carmen POPA
12,00-12,55
F
Marcela MORARU 13,00-13,55
→Luni, 14.09.2020, între orele 14,00-16,00 vor veni la școală elevii din clasele V-VIII
pentru câte 30 de minute, timp în care se vor întâlni cu diriginții, vor fi instruiți cu privire
la regulile de comportment în această perioadă și vor preda manualele din anul școlar
anterior.

CLASELE

Interval orar

VA, VB, VC, VD

14,00-14,30

VIA, VIB, VIC, VID

14,30-15,00

VIIA, VIIB, VIIC, VIID

15,00-15,30

VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID

15,30-16,00

Fiecare clasă va avea o zonă marcată din curtea școlii unde se vor întâlni cu diriginții, așa
încât să nu se intersecteze cu clasele celalalte. Manualele trebuie aduse într-un pachet
pe care se lipește un bilet cu numele elevului, clasa și o listă cu manualele pe care le
predă.
→Marți 15 septembrie activitatea fiecărei clase este centrată pe primirea manualelor și ore
desfășurate doar de învățătorul/dirigintele clasei, după programul orar : tura I- clasele
pregătitoare, clasele I- de la 8,30, clasele a II-a și a III-a de la ora 8,00, tura a II-a: clasele a
IV-a de la 12,00, iar clasele V-VIII de la 12,30. În sălile de clasă intra doar elevii din
grupele alocate seriei din această săptămână.
Începând de miercuri 16 septembrie elevii se vor prezenta la cursuri în grupele organizate
de diriginți/învățători, astfel:
Clasele pregătitoare și clasele I – la ora 8,30
Clasele a II-a și clasele a III-a – la ora 8,00
Clasele a IV-a – la ora 12,00
Clasele a V-a, clasele a VI-a- la ora 12,30
Clasele a VII-a, clasele a VIII-a – la ora 13,30.
Programul zilnic va asigura intervale de pauze așa încât să nu se poată suprapune mai mult
de 2 clase/etaj și va fi comunicat prin ORAR.
Elevii trebuie să poarte mască în timpul orelor de curs şi în pauze, atâta vreme cât sunt în
interiorul școlii. Deşi este o situaţie inconfortabilă, avem datoria atât noi cât şi părinţii să le
explicăm copiilor importanţa purtării măştii de protecţie.
- Pentru prevenirea îmbolnăvirii, elevii vor veni la școală în intervale orare diferite și căile
de acces vor fi diferite pe clase ce vor fi anunțate de fiecare diriginte/învățător.
- Pauzele vor fi separate, cu maxim câte două clase deodată de pe același etaj, astfel încât
elevii să nu intre în contact unii cu ceilalți, pentru a limita răspândirea virusului. Personalul
didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru
respectarea distanțării 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.
- Pentru ca elevii să vină la școală cu un ghiozdan relaxat, manualele și cât mai multe
materialele școlare vor rămâne ACASĂ. Se recomandă să nu existe materiale ce pot fi
luate și acasă și la școală.

Actele medicale solicitate la intrarea în colectivitate:
- adeverință de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul
colectivității din care provine copilul (pentru fiecare ciclu de învățământ: clasa
pregătitoare, clasa a V-a și ELEVII TRANSFERAȚI)
- dovadă de vaccinare (carnet de vaccinări)
- avizul epidemiologic pentru reintrarea în colectivitate, după o perioadă de absență din
colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive, sau la plecarea în tabere, vizite de studiu;
după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au
frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu
cabinet medical școlar.)
- În ceea ce privește triajul epidemiologic, acesta se va efectua conform recomandărilor
Ordinului M.S. 5298/;1668/2011 după fiecare vacanță, deci la revenirea în colectivitate iar
zilnic se va efectua triajul observațional privind termometrizarea și simptomatologia
respiratorie.
Este foarte important să rămânem responsabili și să punem pe primul loc starea de bine și
sănătatea copiilor, dar și a noastră, dascălii și părinții lor.
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