DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR ÎN
COLEGIUL NAȚIONAL ION CREANGĂ
ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
În ședința Consiliului de administrație din 7 septembrie a.c. s-au decis următoarele scenarii de
lucru pentru anul școlar 2020-2021
Pentru clasa a XII-a
-

elevii vor fi prezenți zilnic la școală, (fiecare loc are separator de plexiglas; băncile au fost
reaşezate în tot spaţiul disponibil pentru a asigura distanțarea de siguranță între elevi)
Elevii bolnavi sau care au în familie persoane vulnerabile și nu pot participa fizic la cursuri, pot
urmări lecțiile din sala de clasă, online, pe platforma Cisco Webex.
Decizia de neparticipare la cursuri trebuie adusă la cunoștința prof. diriginte de către părinți, prin
declarație scrisă, la care se atașează certificatul medical de la medicul curant care recomandă
acest lucru.

Pentru clasele IX-XI
-

-

-

Elevii vor veni la școală prin rotație, strict alfabetic (prima jumătate în prima săptămână, a
doua jumătate în următoarea săptămână ș.a.m.d.); în săptămâna în care stau acasă, elevii
au obligația să se conecteze atât audio cât și video; în caz contrar, sunt considerați absenți
de la lecție.
Elevii bolnavi sau care au în familie persoane vulnerabile și nu pot participa fizic la cursuri, pot
urmări lecțiile din sala de clasă, online, pe platforma Cisco Webex.
Decizia de neparticipare la cursuri trebuie adusă la cunoștința prof. diriginte de către părinți, printro declarație scrisă, la care se atașează certificatul medical de la medicul curant care recomandă
acest lucru.
Elevii care nu au resurse pentru a urmări lecțiile online, audio și video, pot veni în fiecare zi la
școală; și în această situație prof. diriginte trebuie să fie anunțat.
Elevii nu pot schimba între ei turele în care au fost repartizați să învețe.

Durata orelor de curs este de 50 minute, pauzele de 5 minute; între schimburi este pauză de o oră
pentru curățenie/dezinfecție.

NOTĂ
În fiecare sală de clasă există un kit cu materiale de curățenie (hârtie, prosoape, dezinfectant, șervețele
umede antibacteriene fără alcool); aceste materiale vor fi folosite de fiecare elev pentru a-și dezinfecta
panoul de plexiglas, scaunul și masa.
La intrarea în sala de clasă există tăviță cu dezinfectant pentru încălțăminte
Se recomandă elevilor să-și controleze temperatura înainte de a veni la școală, pentru a evita ieșirea pe
stradă și în mijloacele de transport în caz de îmbolnăvire; temperatura corpului se măsoară și la intrarea în
școală.

