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Deviza
„Învățăm pentru viață, nu pentru școală!”

Viziune
Instituția își propune să răspundă
aspirațiilor formative ale tinerilor,
idealurilor educative ale părinților, celor
profesionale ale oamenilor școlii, şi în
egală măsură aşteptărilor comunităţii
locale care investeşte în educaţie.

Misiune
Misiunea noastră este de a furniza servicii
educaţionale de cea mai bună calitate în vederea
formării competenţelor curriculare şi abilităţilor de
viaţă ale elevilor pentru o inserţie socială şi
profesională de succes . Ne dorim să fim un
exemplu de bună practică pentru un comportament
responsabil, conturând personalităţi complexe,
capabile să se afirme în viaţa comunităţii şi să
devină parteneri ai acesteia.

REDESCHIDEM ȘCOALA!
Procesul de învățare este mai eficient când
elevii sunt în contact direct cu personalul
didactic, dar sănătatea este prioritară;

învățarea tradițională;
Dar
Min

Invățarea online nu poate substitui învățarea tradițională față în față,
trebuie să facem față nevoii de a traversa în condiții de risc
in această perioadă și de a realiza învățământ simultan
și învățare online.

Relațiile socio-afective/interumane nu pot fi dezvoltate la aceeași
capacitate în mediul online față de mediul fizic, dar
prioritatea rămâne menținerea sănătății elevilor și a
tuturor angajaților.;

OBIECTIVE
SISTEM HIBRID
• Jumătate dintre elevii unei clase prezenți la școală perioadă
de două săptămâni(1 elev = 2 săptămâni la școală/2 săptămâni online);

• Asigurarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația în
vigoare (trasee prestabilite, distanțarea fizică, purtarea măștii
de protecție, asigurarea materialelor de dezinfectare etc.);

• Plan de curățenie și igienizare zilnică;

BAZA MATERIALĂ
■ 40 săli de clasă și o sală
învățământ special
- 1 cabinet medical
- 1 izolator
- Pupitre individuale – în 15
săli de clasă
- Bănci duble cu separatoare
din plexiglas – în 25 săli de
clasă
- 27 Videoproiectoare
- 27 Table interactive
- 40 Calculatoare cu monitor
- Internet

■ Dotări suplimentare
- 40 Camere web
- Dispenser dezinfectant
- Coșuri cu capac si pedală
pentru colectare măști
- 2 Termoscanere

PLAN DE ȘCOLARIZARE
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Nr. crt.

Clasa

Invatatoare

Nr.elevi

Nr. crt.

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH

Dima Vasilica
Brînzea Adriana
Pascu Nicoleta
Șelariu Raluca
Ciortan Aurora
Trache Livia
Alexandru Valentina
Dinescu Raluca
Marinescu Eugenia
Arsene Elena
Costache Mirela
Sarghie Daniela
Naicu Ileana
Tanase Victorita
Năstase Adriana
Gheorghe Irina

30
30
29
29
29
30
29
29
32
34
33
27
28
35
29
31

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

II A
II B
II C
II D
II E
II F
II G
II H
III A
III B
III C
III D
III E
III F
III G
III H

Invatatoare
Tat Sorina
Ardeleanu Mihaela
Grigorescu Maria
Zaharia Corina
Popescu Mariana
Vlădescu Florentina
Vîlcan Nicoleta
Enache Alina
Raduta Marcela
Niculescu Lidia
Ioniță Nicoleta
Trifoi Andreea
Dumitru Marilena
Doru Adriana
Vasile Daniela
Iancu Adelina

Nr.elevi

Nr. crt.

Clasa

33
35
35
35
34
34
34
34
36
36
33
31
20
24
32
26

33
34
35
36
37
38
39
40

IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
IV F
IV G
IV H

Invatatoare
Gheorghe Elena
Negrea Mariana
Ioniță Ramona
Vintila Maria
Rotaru Luminita
Dumitru Madalina
Vîlsănoiu Cătălina
Ivan Florina

Nr.elevi
31
32
34
32
34
32
32
31

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMAZIAL
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Clasa

Diriginte

Nr.elevi

VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI A
VI B
VI C
VI D
VI E
VI F

Niculae Elena
Olteanu Andreea
Filip Mirela
Avrămuț Mihai
Avrămuț Cristina
Velicu-Caliu Felicia
Păun Ana
Kiriță Monica
Șerban Nicoleta
Dinu Loredana
Pavel Oana
Jemna Carmen
Bulgaru Cătălina
Constantinenscu Marina

33
32
30
29
32
27
32
32
29
32
27
33
30
30

Nr.
crt.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Clasa

Invatator/Diriginte

Nr.elevi

VI G
VI H
VII A
VII B
VII C
VII D
VII E
VII F
VIII A
VIII B
VIII C
VIII D
VIII E
VIII F

Moroeanu Gabriela
Vlădulescu Giovani
Dima Vasilica
Cristea Florina
Duțescu Elena
Teodoru Marilena
Barb Mihaela
Bîrlan Lili Adrian
Popescu Roxana
Căvescu Emanuela
Moldoveanu Cătălina
Ștefan Daniel
Țigăneșteanu Gyongyi
Viziteu Emanuela

30
33
36
34
33
32
31
32
27
26
24
25
26
25

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Clasa
IX R
IX U1
IX U2
XR
X SN
XU
XI R
XI SN
XI U
XII R
XII SN
XII U

Diriginte
Ciobanu Cerasela
Boghean Victor
Avram Cosmina
Dinu Constantin
Triculescu Gabriel
Matei Victorița
Chircă Mihaela
Mamaua Mariana
Sibiceanu Aurelia
Hlevca Cristina
Zlate Ștefania
Alexandru Elena

Nr.elevi
31
30
30
32
35
37
29
26
37
31
28
34

CADRUL LEGISLATIV
Legea Educației Naționale 1/2011;

OMEC 3125/29.01.2020 privind structura anului școlar 2020-2021;
Ordin comun MS și MEC nr. 5487/1494/31.08.2020 Pentru aprobarea Normelor privind
instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei
COVID-19;
Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

Plan pentru redeschiderea unității de învățământ









Liceul Teoretic “Ioan Petruș” Otopeni propune următorul scenariu de începere a cursurilor din data de 14 septembrie:
Unitatea de învățământ dispune de 41 săli de clasă disponibile cu suprafețe diferite(de la 28 m² la 70 m² - 7 săli sub 50 m², 16 săli intre
50-60 m² și 18 săli peste 60m² )
ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 FUNCȚIONĂM CU 80 DE CLASE : 40 clase primare, 28 gimnaziale și 12 liceale.
Efectivele de elevi pentru fiecare clasă sunt diferite : 5 clase efective intre 20 - 25 elevi(repartizate în săli de clasă cu suprafață de
aproximativ), 19 clase cu efective între 25 -30 elevi, 9 clase cu efective de 30 elevi și 47 de clase cu efective peste 30 elevi.
Se constată un deficit de săli de clasă pentru a funcționa în schimbul de dimineață , toate clasele prevăzute în ordinul comun MS și
MEC nr. 5487/1494/31.08.2020, respectiv ghidul pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021Propuneri de scenarii pentru
învățământul primar.gimnazial și liceal.
Conform situației epidemiologice efectuate la nivel național transmise de către Direcția de sănătate publică, orașul Otopeni se înscrie
cu o rată de incidență de 1.09/1000 locuitori
Astfel se propune desfășurarea cursurilor în două schimburi.
Primul schimb CURSURI DE DIMINEAȚĂ :
- Clasele primare (excepție o clasă a III-a și 4 clase a IV-a – repartizare mixtă Corp Liceu, Corp A, Corp B, Corp C),
- Clasele a XI-a și a XII-a ( Corp Liceu)
Al doilea schimb CURSURI DUPĂ-AMIAZĂ :
- clasele gimnaziale (toate clasele V-VIII- repartizare mixtă Corp A, Corp B, Corp Liceu)
- clasele a IX-a și a X-a (Corp Liceu)
- clasa a III-a E (Corp Liceu)
- clasele a IV –a C (Corp C),
- clasa a IV-a F (Corp C)
- clasele a IV-a H (CorpC)

 Respectând normele de protecție impuse prin OM 5487/1494/31.08.2020 și ținând cont de dimensiunile unei săli de clasă
coroborat cu efectivele de elevi per clasă (în medie 30 elevi), se propune desfășurarea cursurilor în sistemul HIBRID:
 ½ elevi/clasă vor veni fizic la școală perioadă de două săptămâni și cealaltă ½ elevi/clasă vor participa la cursurile online
transmise live prin intermediul platformei educaționale 24edu.ro și aplicația Microsoft Teams (atât la ciclul primar, cât și la
ciclurile gimnazial și liceal);
 În timp ce jumătate dintre elevi sunt fizic în clasă, cealaltă jumătate sunt integrați la ora de curs prin videoconferință live
(TEAMS) și vor putea să intervină în cadrul lecției (întrebări/răspunsuri)
 În paralel cu acest sistem, unitatea de învățământ va desfășura activități și pe platforma 24edu.ro (încărcare teme/fișe de lucru),
care va fi activă și pregătită și pentru trecere la scenariul de învățare exclusiv online.

1. EVALUAREA INFRASTRUCTURII
NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

1.

Asigurarea
spațiilor
utilizate
în
desfășurarea procesului de învățământ.

Repartizarea formațiunilor
de studiu în sălile de clasă
disponibile per două
schimburi

31.08.2020

Existența a 41 săli de clasă pentru
desfășurarea cursurilor în schimbul
de dimineață( 35 clase primare și 6
clase liceale, la care se adaugă clasa
învățământ special) și a 39 săli de
clasă pentru schimbul de dupăamiază (28 clase gimnaziale, 5
primare și 11 liceale. (urmează
adăugarea ANEXELOR 1,2,3,4);

2.

Asigurarea unui spațiu pentru izolarea Identificarea spațiului
pentru izolare temporară;
temporară a cazurilor suspecte.
Amenajarea spațiului ca
punct izolator;

31.08.2020

Existența cabinetului medical unde
se acordă primul ajutor în Corp
Liceu, parter
Existență izolator, la etajul I, corp
Liceu(deasupra cabinetului medical)
care va fi folosit ca spațiu pentru
izolare
temporară
(conform
foto1,2,3)

2. ORGANIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ ȘI A ALTOR SPAȚII ȘCOLARE
NR.
CRT.
1.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

Așezarea băncilor destinate elevilor cu
respectarea distanței fizice de 1 metru între
elevi și dotarea băncilor duble cu separator

Așezarea pupitrelor individuale
pe 3 rânduri a câte 5-6 bănci,
rezultând aproximativ 15-17
bănci duble/clasă

08.09.2020

-Personalul de îngrijire (11 îngrijitori și
un ingrijitor cu jumătate de normă) vor
avea timpul fizic pentru a dezinfecta
alternativ, in funcție de finalizarea
cursurilor în intervalul 11:30-13:30
(schimbul de cicluri de învățământ)
toate pupitrele și spațiile școlare;
Având în vedere situația menționată
anterior și scenariul propus pentru
desfășurarea cursurilor, clasa va fi
amenajată cu 15-16 pupitre duble, cu
separatoare cu plexiglas, iar elevii ce
participă fizic la cursuri vor fi dispuși
intercalat, așezați în locuri fixe stabilite
de către învățători și diriginți

NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

2.

Dotarea sălilor de clasă cu
dispozitive
și
materiale
necesare respectării normelor
de protecție.

Dotarea la intrarea în sălile de
clasă cu dispensere și dezinfectant;
Dotarea intrărilor/ieșirilor cu coș
de gunoi cu capac și pedală pentru
măștile de protecție;
Dotarea sălilor de clasă cu afișe
corespunzătoare
prevenirii
infecției cu COVID-19.

04.09.2020

La fiecare intrare în sala de clasă se află un
dispenser (1 litru) cu dezinfectant ASEPTOMAN -virucid
Fiecare intrare/ieșire din unitatea de
învățământ este dotată cu coș de gunoi cu
capac și pedală pentru depozitarea
măștilor de protecție utilizate;
Fiecare clasă este dotată cu afișe privind
normele de protecție pentru prevenirea
infecției cu COVID-19.

3.

Dotarea sălilor cu mijloace
audiovideo
pentru
participarea live a elevilor de
acasă.

Dotarea sălilor de clasă cu
calculator cu monitor și cameră
web
audio-video
pentru
transmiterea live a lecțiilor;

14.09.2020

Fiecare clasă este dotată cu calculator cu
monitor, videoproiector și cameră web
pentru transmiterea lecțiilor live și
participarea activă a grupelor de elevi care
rămân acasă.

4.

Stabilirea
regulilor
de
deplasare și organizare a
elevilor în sălile de clasă.

Informarea elevilor cu privire la
traseele de circulație în interiorul
clasei și a modului de organizare în
sala de clasă.

11.09.2020

Locurile din clasă vor fi fixe, fiecare elev va
avea banca proprie și doar pe aceea o va
putea ocupa. Elevii nu vor schimba locurile
între ei pe perioada cursurilor.
Vor fi limitate deplasările în interiorul clasei.
Elevii nu vor avea voie sa facă schimb de
obiecte personale (rechizite școlare, etc.).
Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate. Se va
realiza permanent supravegherea de către
un cadru didactic.

5.

Organizarea grupurilor
sanitare.

Dotarea grupurilor sanitare cu
materiale de igienă și dezinfectare.
Gestionarea fluxurilor de elevi care
utilizeaza grupurile sanitare.

11.09.2020

Fiecare etaj este dotat cu grupuri sanitare
separate băieți și fete.
Fiecare grup sanitar va fi dotat cu
dispenser cu dezinfectant, săpun lichid,
prosoape de hârtie, hârtie igienică.
Fluxul de elevi care va utiliza grupul
sanitar pe timpul pauzelor, va fi limitat
astfel încât să nu se genereze
blocaje/aglomerație în zona.

NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

6.

Organizarea cancelariei.

Asigurarea
materialelor de
dezinfecție în cancelarie.
Așezarea
mobilierului din
cancelarie.

04.09.2020

Cadrele didactice vor păstra distanța
fizică de 1 m în cancelarie.
Se va purta în permanență masca de
protecție în mod corect.
Cadrele didactice se vor dezinfecta
obligatoriu pe mâini la intrarea în
cancelarie, cât și inainte de utilizarea
catalogului școlar sau a altor
materiale utilizate în comun.

7.

Organizarea curții școlii.

Igienizarea spațiilor dincurtea
școlii cu apă.

11.09.2020

Spațiile din curtea școlii vor fi
igienizate periodic utilizând jeturi de
apă și materiale dezinfectante de
către firma Urban, colaborator
Primărie.
Pe terenurile de sport se va realiza
separarea acestora în câte două
spații prin intermediul unei plase
speciale
pentru
a
limita
interacțiunea elevilor.

3. ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

1.

Stabilirea circuitelor funcționale în Marcarea prin săgeți a
interiorul unității de învățământ. traseelor de intrare și ieșire pe
holurile unității Asigurarea cu
dispozitive
și
materiale
dezinfectante.

14.09.2020

Pe pardoseală sunt aplicate indicatoare
(săgeți), care marchează traseele de
intrare și de ieșire din unitate pentru
fiecare etaj.
Ușile sălilor de clasă vor rămâne deschise
pe perioada cursurilor și în pauze, pentru a
evita punctele de contact.
La fiecare intrare din unitatea de
învățământ sunt montate termoscanere,
dispensere cu dezinfectant, 3 stații de
dezinfectare și covoare speciale de
dezinfectare.

2.

Stabilirea căilor de acces dinspre
exterior, spre interiorul clădirii.

14.09.2020

Clasele vor utiliza toate cele 3 căi de acces,
conform corpului în care sunt repartizate
și conform schemelor aneexate.
În curtea școlii, sunt marcaje cu culori
diferite, aplicate pe sol pentru păstrarea
distanței fizice la intrarea și la ieșirea de la
cursuri.

Stabilirea claselor care vor
intra pe fiecare din cele 3 căi
de acces.

4. ORGANIZAREA PERSONALULUI DIN UNITATE
NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

1.

Asigurarea unității cu
personal de îngrijire
suficient.

Înființare 2 norme
personal îngrijire aprobate de la
bugetul local de către primăria
Otopeni

01.09.2020

În urma demersurile efectuate către Primăria
orașului Otopeni a fost aprobată înființarea a două
norme personal de îngrijire.

2.

Consiliere,
control,
monitorizare
și
evaluare, bazate pe
reguli și proceduri.

Consilierea cadrelor didactice cu
privire la începerea anului școlar.
Instruirea personalului didactic
cu privire la procedurile
privind desfășurarea cursurilor
în condițiile pandemiei
cu
COVID-19 și a scenariilor
privind suspendarea cursurilor
în contextul apariției de cazuri.
Stabilirea
responsabilităților
personalului didactic privind
supravegherea elevilor pe timpul
pauzelor, precum și la intrarea și
ieșirea de la cursuri.

14.09.2020

Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic va
lua la cunoștință scenariul de începere a anului
școlar, precum și procedurile privind desfășurarea
cursurilor în condiții optime și a situațiilor care
necesită suspendarea cursurilor.
Fiecare cadru didactic va avea responsabilitatea de a
supraveghea clasele/grupele de elevi pe timpul
pauzelor, de a însoți elevii către clase la început de
cursuri și de a însoți elevii către ieșirea din unitatea
de învățământ la sfârșitul cursurilor.

5. ASIGURAREA MATERIALELOR DE CURĂȚENIE, IGIENĂ ȘI DEZINFECȚIE, PRECUM ȘI A
MATERIALELOR DE PROTECȚIE
NR. CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

1.

Asigurarea materialelor de
curățenie,
igienă
și
dezinfecție .

Realizarea unui stoc de
materiale de curățenie, igienă
și dezinfecție.

11.09.2020

2.

Asigurarea materialelor de
protecție pentru elevi și
personal.

Asigurarea permanentă a unui
stoc de rezervă de materiale
de protecție pentru elevi și
personal.

14.09.2020

INDICATORI DE REALIZARE
Înainte de începerea anului școlar, unitatea de
învățământ va realiza un proces de dezinfecție cu
firmă specializată/autorizată, cu soluții speciale
pentru COVID-19.
Se vor achiziționa materiale de curățenie, igienă și
dezinfecție, astfel încât să se asigure un stoc pentru
o perioadă de cel puțin 1 lună.
Unitatea de învățământ va asigura un stoc de
rezervă pentru situații neprevăzute în care unii elevii
rămân fără mască sau provin din familii cu situație
financiară precară și nu își pot permite
achiziționarea unei măști.
Personalul unității va beneficia semestrial, de măști
e protecție din partea unității de învățământ..

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

CABINET MEDICAL

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3
CABINET MEDICAL

SALĂ DE CLASĂ ÎN CURS DE AMENAJARE CU SEPARATOARE

DISPUNERE INTERCALATĂ A ELEVILOR, LA PUNCT FIX

PROGRAMUL ȘCOLAR
Primul schimb CURSURI DE DIMINEAȚĂ :
- Clasele primare (excepție o clasă a III-a și 4 clase a IV-a – repartizare mixtă Corp Liceu, Corp A, Corp B, Corp C),
- Clasele a XI-a și a XII-a ( Corp Liceu)
Al doilea schimb CURSURI DUPĂ-AMIAZĂ :
- clasele gimnaziale (toate clasele V-VIII- repartizare mixtă Corp A, Corp B, Corp Liceu)
- clasele a IX-a și a X-a (Corp Liceu)
- clasa a III-a E (Corp Liceu)
- clasele a IV –a C (corp C),
- clasa a IV-a F (Corp C)
- clasele a IV-a H (Corp C)
CICLUL PRIMAR
SCHIMBUL DE DIMINEAȚĂ
- clasele pregătitoare , I și II
Acces în unitate între 7.45 - 8.00
Cursuri orele 8.00-11.30
- clasele III și IV( IV A, B, E, G)
Acces în unitate 7.15 – 7.30
Cursuri orele 7.30-11.30
CURĂȚENIA/IGIENIZAREA ȘI DEZINFECTAREA SE VA REALIZA LA PRÂNZ, ÎN INTERVALUL

DINTRE CELE DOUĂ SCHIMBURI ȘI LA FINALUL PROGRAMULUI ELEVILOR DIN SCHIMBUL DE
DUPĂ-AMIAZĂ.

SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
- Clasele IV( IV C,D,F,H) - Corp C
Acces în unitate 11.45-12.00
Cursuri 12.00-16.00
- clasa III E – corp Liceu
Acces în unitate 11.45.-12.00
Cursuri 12.00-16.00

CURĂȚENIA/IGIENIZAREA ȘI DEZINFECTAREA SE VA REALIZA LA PRÂNZ, ÎN
INTERVALUL DINTRE CELE DOUĂ SCHIMBURI ȘI LA FINALUL PROGRAMULUI ELEVILOR DIN
SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ.
CICLUL GIMNAZIAL
SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
Elevii care au sălile de clasă în Corp A și B
Acces în unitate 12.45-13.00
Cursuri orele 13.00 -18.00/19.00,după caz.
Elevii care au sălile de clasă în Corp Liceu
Acces în unitate 12.45-13.00
Cursuri -în funcție de ora la care termină cei de dimineață vor începe cursurile la ora 13.00, respectiv 14.00, conform orarului

CICLUL LICEAL
SCHIMBUL DE DIMINEAȚĂ
- clasele XI-XII
Acces în unitate 6.45-7.00
Cursuri orele 7.00-13.00

CURĂȚENIA/IGIENIZAREA ȘI DEZINFECTAREA SE VA REALIZA LA PRÂNZ, ÎN
INTERVALUL DINTRE CELE DOUĂ SCHIMBURI ȘI LA FINALUL PROGRAMULUI ELEVILOR DIN
SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ.
SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
- clasele IX-X – Corp Liceu
Acces în unitate – după caz, 12.45-13.00 sau 13.45-14.00, conform orarului
Cursuri orele 12.00/13.00 – 18.00/19.00, după caz, conform orarului

 Ciclul primar – învățătorul clasei va supraveghea grupul de elevi pe timpul pauzelor; Se va evita pe cât posibil,
achiziționarea de alimente de la magazinele din proximitate, pentru a se evita aglomerația (pachețel de acasă);
 Ciclul gimnazial – toate cadrele didactice, conform orarului, vor asigura, zilnic, pe timpul pauzelor, serviciul pe
școală. Vor supraveghea elevii, astfel încât aceștia să rămână în sala de clasă sau să meargă în curtea școlii, fără a
interacționa cu elevi de la alte clase.
 Serviciul secretariat – program zilnic 08:00-16:00 (program cu publicul 12:00-14:00);
 Serviciul contabilitate – program zilnic 08:00-16:00;
 Cabinet asistență psihologică – conform programului și la cerere;









Personalul de îngrijire – 11 îngrijitori la care se adaugă 1 îngrijitor cu jumătate de normă.
- program dimineață orele 6.00 – 14.00 Corpuri școală gimnazială – 2 ingrijitori
Corp Liceu – 2 îngrijitori
- program după-amiază 14.00-21.00 Corpuri școală gimnazială – 4 ingrijitori
Corp Liceu – 2 îngrijitori și 1 ingrijitor cu ½ normă
- program Corp C Modular 9.00 – 17.00 – 1 îngrijitor
 Personalul de pază – asigurat de firmă externă, colaborare Primăria Otopeni – program non-stop cu câte 3 agenți
pe timpul zilei și câte 1 agent pe timpul nopții
Există câte 3 agenți de pază în cadrul corpului Liceu și câte 3 agenți de pază în corpurile A, B și C ale școlii
gimnaziale, cu program de 12 ore, 7.00-19.00

Protocol de triaj epidemiologic
Părinții/ reprezentanții legali ai copilului trebuie să rețină acasă copiii cu simptome
și să nu îi aducă la școală;
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin
măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a
copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri.

NU se vor prezenta
la cursuri în ziua
respectivă.
Cei cu temperatură mai mare de 37,3
C, și / sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse,
dificultăți în respirație – scurtarea
respirației, diaree, vărsături) sau alte
boli infecto-contagioase;

Cei care sunt declarați contacți
apropiați cu o persoană infectată
cu Sars-Cov-2, aflați în perioada
de carantină la domiciliu /
carantină instituționalizată.

Cei confirmați cu infecție cu
Sars-Cov-2, aflați în perioada de
izolare la domiciliu;

DA, se pot
prezenta la cursuri
în ziua respectivă.

Dacă unul din membrii familiei
prezintă simptome de infecție a
tractului respirator, dar nu a fost
confirmat Covid-19;

Cei cu simptome tipice de alergie
la polen (alergii cunoscute la
polen, nasul curgător cu secreție
nazală clară, ochi curgători).

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL
ÎMBOLNĂVIRII UNUI ELEV
Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua
la nivel local, de către CJSU la propunerea Direcției
de Sănătate Publică Ilfov.

La apariția unui caz confirmat de
îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de
invatamant, se suspenda cursurile școlare ale clasei
respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația
în care într-o sală de clasa își desfășoară cursurile
școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza),
se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a
fost confirmat cazul COVID-19, se va face
curățenie, dezinfectie și aerisire, urmand ca elevii
din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;

La apariția a 3 cazuri confirmate de
îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale
aceleiași unități de învățământ, se suspendă
cursurile școlare ale unității de învățământ, pe
o perioada de 14 zile de la data de debut a
ultimului caz;

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL
ÎMBOLNĂVIRII UNUI CADRU DIDACTIC
Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător /
profesor care a avut o singura oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală se vor
suspenda cursurile de la clasa respectivă.
Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător /
profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele
didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor
suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta
a venit în contact.
Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu
alte cadre didactice din școală (ex profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic
(cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor
suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la
domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu
multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe
schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de invățământ.

REGULI DE IGIENĂ SPECIFICE LICEULUI TEORETIC IOAN PETRUȘ,
OTOPENI
REGULI GENERALE

NORME SPECIFICE
NORME DE PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII

Igienă riguroasă a mâinilor

Măsuri de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ

Se spală mâinile foarte bine cu apă calduță și săpun, cel putin 20 de
secunde, pe față și pe dosul mâinii, pe degete și între degete, după
care se va șterge cu un prosop/șervetel de hârtie de unică folosință,
care se aruncă la coșul de gunoi.
Este bine să facă asta înainte de a lua o gustare, înainte și după ce
folosește toaleta, după tuse sau strănut, înainte de a intra în școală și în
sala de clasă și ori de câte ori este nevoie.
Daca spalatul nu e posibil, se poate recurge la un gel dezinfectant.
Pentru a evita infectarea, nu trebuie să atingem ochii, nasul și gura
cu mâna si nu se vor împrumuta rechizitele colegilor.
La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să
efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool.
Înainte de a pune masca și după ce aceasta a fost îndepărtată mâinile
trebuiesc dezinfectate.
În grupurile sanitare, clase, holuri vor fi afișate postere cu informații
despre mdul corect de spălare a mâinilor.
Realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectarii regulate a suprafetelor
atinse în mod frecvent (pardoseli, banci, separatoare întrerupătoarelor,
clante, mânerele ferestrelor și a dulapurilor personale) în salile de
clasă, cancelariir, holuri, toalete, curtea școlii.
Spațiile comune, precum săli de clase, holuri, cancelarie, se aerisesc

cel puțin câte 10 min. la fiecare oră.
Suprafețele din clase și toate spațiile comune (cancelarie, săli de sport,
holuri, toalete etc.) se vor șterge cu soluție dezinfectantă la sfârsitul
fiecărui schimb sau ori de câte ori este nevoie.
Se vor colecta deșeurile, se vor mătura, spăla și dezinfecta pardoselile
după fiecare schimb și se va face dezinfectarea băncilor, scaunelor,
clanțelor, mânerelor ferestrelor, (în corpul modular și cancelarie) etc.
După curățenie sălile vor fi aerisite min. 10 min.
Grupurile sanitare se vor dezinfecta la interval de o oră sau de câte ori
este nevoie.
Administratorii vor verifica efectuarea curățeniei după fiecare schimb.
Monitorizarea curățeniei se va face permanent și se va afișa sub formă
de tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat.•
Amplasarea dispenserelor cu dezinfectant in fata fiecarei clase,a
tavitelor cu dezinfectant la intrari,a cosurilor cu capac pe holuri
Este prioritară dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:
mânerele ușilor, băncile, catedrele și scaunele din clasă, separatoarele
montate pe bănci, balustradele, întrerupătoarele, tablele etc.

Purtarea măștii de protecție

Se va face instruirea personalului nedidactic în vaderea realizării
corecte a dezinfecției în spațiile școlare
Este obligatorie purtarea măștii în spațiul școlii de către toate
persoanele aflate în școală (personal didactic, didactic auxiliar,
nedidacict, medici și asistente, personal de pază sau persoane aflate în
tranzit)
Masca de unică folosință se poartă corect peste gură, nas și bărbie, cu
partea colorată la exterior și banda metalică în partea de sus ajustată
pe nas.
Masca nu se atinge în timpul folosirii. Aceasta se scoate apucând-o de
barete și se aruncă imediat într-un coș cu capac.
Nu vor fi folosite măștile rupte sau umede și nici nu se va face schimb
de măști între persoane.
Pe holuri și în sălile de clase se vor afișa postere cu informații privind
purtarea corectă a măștilor.
Mastile de protectie folosite trebuie aruncate numai intr-un cos cu

Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite

Asigurarea distanțării

Informarea/ comunicarea cu personalul (didactic, nedidactic)

Informarea/ comunicarea cu elevii

capac
Pauzele vor fi decalate astfel încât interacțiunea dintre elevi va fi
limitată.
Elevilor le este interzisă intrarea în alte săli de clasă decât cele în care
învață, iar învățătorul/dirigintele va instrui elevii în acest sens
Cadrele didactice vor urmări ca interacțiunea dintre elevi să fie
minimă în ore și în pauze
Dirigintii /invatatorii vor instrui elevii sa nu stea aproape unul de
celalalt, sa nu se imbratiseze, sa nu se atinga,sa nu faca schimb de
obiecte, mancare

Se va stabili oglinda clasei iar elevii nu vor mai schimba locurile între
ei pe toată perioada cursurilor
Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic și să păstreze distanța
de min.1 m între ei.
Intrarea/iesirea esalonata se va face doar prin caile de acces stabilite
La intrarea în școală distanțarea fizică va menținută prin marcaje.
Elevii vor fi suprevegheați de cadrele didactice pe toată durata
pauzelor, pentru păstrarea distanțării fizice.
Mobilierul va fi dispus astfel încât să fie obținută distanțarea de
minimum 1 metru între elevi. Se vor amplasa separatoare din
plexiglas pe băncile duble și se vor marca traseele de circulație în
clase, curtea școlii și pe holuri.
Instruirea personalului cu privire la respectarea normelor de pretecție
și de prevenire a infectării cu Covid 19 și obligativitatea purtării
măștilor și a echipamentului de protecție în cazul personalului de
serviciu (halat, mănuși, mască).
Personalul didactic si nedidactic va fi instruit de catre personalul
medico-sanitar din unitate sau din alte unitati medicale
Instruirea elevilor cu privire la respectarea normelor de pretecție și de
prevenire a infectării cu Covid 19
Personalul unitatii va anunta cabinetul medical si conducerea
Liceului Teoretic „I.Petrus”,in caz de suspiciunie sau infectare cu
COVID-19, atat a lor cat si daca elevii prezinta simptomatologie

specifica
Informarea, comunicarea cu părinții

Măsuri în cazul apariției unor simptome specifice infecției SARSCoV-2 (elev, membru al familiei)

Măsuri în cazul apariției unor simptome specifice infecției SARSCoV-2 (personal)

Părinții sunt informați prin mijloace media de ce copiii cu simptome
nu ar trebui aduși la școală și care este responsabilitatea lor cu privire
la triajul zilnic al copiilor acasă, înainte de plecarea la școală, prin
măsurarea temperaturii și aprecierea stării de sănătate a copilului, în
urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri.
Părinții sunt informați asupra protocolului de izolare a elevilor bolnavi
care prezintă simptomatologie de boală infecțioasă
În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
simptomatologie de tip respirator sau de boală infecțioasă se impune
izolarea imediată. Elevul va purta mască, va fi separat de restul
grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi
unitatea de învățământ însoțit. Se va aerisi încăperea.
Vor fi anunțați imediat părinții și personalul cabinetului medical
școlar.
Se dezinfectează spațiile folosite de elev (toaleta) .
Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților
legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital,
decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care
se va apela serviciul de urgență 112.
Se anunță DSP care va decide dacă se impune suspendarea cursurilor.
Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de
medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
DSP trebuie să informeze școala despre orice caz de infectare
confirmat apărut în rândul elevilor sau adulților.
Personalul unității școlare va anunța cabinetul medical și conducerea
școlii în cazul suspiciunii sau confirmării infecției cu Covid 19.
Persoana suspectă se va izola până la confirmarea sau infirmarea
infectării.
Este anunțat DSP și se aplică realizează ancheta epidemiologică în
urma căreie se iau măsurile care se impun.
Curatenie,dezinfectie curenta si terminala, aerisire a spatiilor unitatii
de invățământ

