Precizări privind începerea noului an şcolar 2020-2021
1. La COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ OCTAV BĂNCILĂ IAŞI, anul școlar 2020 –
2021 începe în scenariul galben, ceea ce înseamnă prezența la școală a elevilor pe grupe,
alternativ(număr par/impar la catalog) la un interval de 2 săptămâni. Fiecare clasă este
împărțită în două grupe, elevii din prima grupă(grupa impară) vor fi primii care vor participa
fizic la ore, cei din a doua grupă(grupa pară) vor participa la ore în mediul online, lecțiile
fiind transmise în direct, folosindu-se platforma educațională G-Suite.
2. Deschiderea anului școlar va avea loc luni, 14 septembrie 2020 și se va desfășura după
cum urmează:
- activitățile vor avea loc în fiecare sală de clasă, doar cu profesorul diriginte;
Diriginții vor chema elevii în 4 grupe, după cum urmează:
✓ Elevii de dimineață, grupa impară, ora 9-9.30
✓ Elevii de dimineață, grupa pară, ora 10.30-11
✓ Elevii de după-amiază, grupa impară, ora 12-12.30
✓ Elevii de după-amiază, grupa pară, ora 13.30-14.00
3. Chiar dacă părinții nu au acces în spațiul școlii, comunicarea cu aceștia 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.
4. Orarul va fi comunicat tuturor elevilor și părinților de către profesorii diriginți, luni, 14
septembrie 2020 .
5. Măsurile care vor trebui respectate pe toată durata programului școlar, precum și în
desfășurarea activităților extracurriculare sunt:
Măsuri la intrarea în școală
• La intrarea în școală, vor fi asigurate următoarele materiale și echipamente de protecție:
covoraș dezinfectant, dozator cu substanță dezinfectantă pentru mâini.
• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă. Deplasările elevilor
spre clase sau în incinta școlii vor fi atent supravegheate de către personalul școlii.
• Pentru orice deplasare în incinta școlii, elevii vor urma săgețile pe care le văd indicate
pe coridoare, acestea urmând un singur sens.
• Părinții le vor asigura de acasă mască de protecție, pachețel și sticlă cu apă.
• Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara
cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ

Ieșirea elevilor din școală
La sfârșitul activităților, elevii se vor deplasa spre ieșire pe un traseu semnalizat, sub
supravegherea profesorului cu care au desfășurat ultima activitate de curs, păstrându-se
distanța de 1 metru între elevi.
Desfășurarea activităților
• Activitățile fiecărei clase se vor desfășura conform orarului stabilit. Durata unei ore este
de 55 de minute, cu o pauză de 10 minute în timpul acestui interval, stabilită pentru
fiecare clasă, pentru utilizarea grupurilor sanitare. În timpul acestei pauze, elevii care
rămân în clasă sunt supravegheați de profesorul de la ora respectivă. În pauza de 5
minute dintre ore, elevii nu au voie să iasă din sala de clasă, acest interval fiind destinat
deplasării profesorilor între sălile de clasă, conform orarului.
• Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării
activităților. Repartiția elevilor în sălile de clasă și componența grupelor de elevi va fi
păstrată pe parcursul semestrului. Locul alocat fiecărui elev în clasă trebuie să fie fix,
iar după repartizarea în bănci, elevii nu vor mai schimba locurile între ei pe toată
perioada cursurilor. Deplasările în clasă vor fi limitate, pe cât posibil. Schimbul de
obiecte personale este interzis.
• Activitățile desfășurate în clasă vor putea fi transmise live. Prezența elevilor la
activitățile online este obligatorie pe toată durata orei, absențele fiind notate. Elevii se
conectează, obligatoriu, audio și video, neîndeplinirea acestor condiții conducând la
consemnarea absenței elevului respectiv la ora de curs. Eventualele probleme tehnice
sunt comunicate imediat profesorului. La nivelul unităţii de învăţământ se vor
monitoriza absenţele atât în cadrul activității față în față, cât și online.
• Masca de protecție este obligatorie și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării
prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (în interior și în exterior).
• Se vor respecta cu strictețe normele igienico-sanitare adecvate contextului
epidemiologic actual, prelucrate de profesorii diriginți în ședințele cu părinții (păstrăm
distanțarea fizică, purtăm mască de protecție, igienizăm frecvent mâinile, etc.)

Păstrăm distanța, dar și optimismul și bucuria revederii și
a studiului!

