Notă de serviciu
privind începerea cursurilor-semestrul II , an școlar 2020-2021
În conformitate cu:
- OMEC nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- OMEC nr.3235/4.02.2021 și OMS nr.93/4.12.2021 privind aprobarea măsurilor
de organizare a unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2
-Comunicatul DSP Mureș privind rata de incidență a cazurilor de infectare cu
Covid-19 la data de 5.02.2021
-Hotărârea C.A. nr.2.1./ 5.02.2021
Începând cu data de 08.02.2020 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”
programul școlar se va derula după scenariul 2 din OMEC nr.3235/4.02.2021
(a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a
XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și
postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție b)
Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studio)
Precizări referitoare la modul de organizare a activității școlare la nivelul
Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai”
1).Clasele XIIA, XIIB, XIIC, XIID, XIF, XIG, vor fi prezente fizic la școală, iar
activitățile se vor derula după un orar stabilit și afișat pe site-ul școlii în secțiunea
ORAR
2).Celelalte clase vor continua să studieze on line după un orar stabilit și afișat pe
site-ul școlii în secțiunea ORAR
3.)Clasele care se află în practică conform planificării practicii comasate și a stagiilor
de practică,sunt următoarele: IX C, XA, XB, XD, XF, XG, XIC, XIE, XIID.
4).Tot personalul școlii și toți elevii vor purta obligatoriu mască de protecție
pe toată perioada în care sunt în incinta școlii și vor respecta traseele stabilite
și marcate de deplasare

5).Elevii, de la poarta principală a școlii se deplasează în sălile de clasă
respectând traseul stabilit și marcat cu săgeți.
Pentru săptămâna 8 – 12.02.2021, repartizarea efectivelor de elevi în sălile de
clasă este următoarea:
XIIA – sala 36
XIIB – AMFITEATRU
XIIC – sala 31
XIF – sala 11
XIG – sala13
6). Cadrele didactice vor fi prezente în școală cu 10 minute înainte de
începerea primei ore din orarul propriu și vor asigura supravegherea elevilor
pe timpul pauzelor conform indicațiilor din prezenta notă de serviciu.
7). Durata orelor de curs este de 50 de minute, iar a pauzelor de 10 minute. În
perioada pauzelor profesorul care a avut oră supraveghează elevii în clasă
sau în curtea școlii. Schimbul de clase între profesori se realizează in ultimele
3 minute din fiecare pauză. Profesorii care supraveghează elevii în curtea
școlii nu vor părăsi curtea decât la sosirea profesorului care preia clasa și vor
supraveghea elevii să respecte regulile de distanțiere social și de formare a
grupurilor. Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor
schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente
de scris, etc.);
Elevii vor ieși în pauză în curte pe clase, astfel:
- Pauza de la 9.50 – 10.00 – clasele XIIA și XIIC
- Pauza de la 10.50 – 11.00 – clasa XIIB
- Pauza de la 11.50 – 12.00 – clasele XIIF și XIIG
8). Prezența și notarea elevilor la clasă se va realiza în prima etapă pe
platforma ADSERVIO.
9). Fumatul în clădirea sau curtea școlii este strict interzis atât elevilor cât și
cadrelor didactice
10). Elevii vor fi înștiințați de către dirigintele clasei că le este interzis să
părăsească școala atât pe timpul pauzelor cât și în timpul orelor și că, dacă
doresc, pentru a servi masa își vor aduce cu ei sandvișul și apa la intrarea în
școală la începutul zilei.
11). Personalul didactic aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu
diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate
desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei adeverințe emise
de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, cadrele didactice
vor anunța conducerea școlii pentru adaptarea orarului școlar în mod corespunzător
sau vor fi identificate alte soluții de derulare acursurilor. Termenul limită de

depunere a cererilor însoțite de adeverința medicală eliberată de medicul de
medicina muncii: Marți 9.02.2021, ora 12,00
12). Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli
respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip
I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism,
dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fii
scutiți de prezența fizică în școală. Eventuale astfel de situații vor fi raportate de
către diriginții claselor direcțiunii școlii, iar documentele doveditoare vor fi depuse la
secretariatul școlii.
Termen de raportare marti 09.02.2021, ora 12.00 Termenul limită de depunere
a documentelor doveditoare Vineri 12.02.2021 ora 13.
Răspunde, director adjunct
Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc,
după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la
școală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului
legal. Eventuale astfel de situații vor fi raportate de către diriginții claselor direcțiunii
școlii, iar documentele doveditoare vor fi depuse la secretariatul școlii.
Termen de raportare marti 09.02.2021, ora 12.00 Termenul limită de depunere a
documentelor doveditoare Vineri 12.02.2021 ora 13.
Răspunde, director adjunct
Măsuri de organizare a spațiilor, și a accesului în incinta școlii în contextul
epidemiologic al infecției cuSARS-CoV-2
1). În interiorul școlii atât în curte cât și în clădirea principală sunt stabilite trasee
de intrare, de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a
acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzătoare între persoane.
Aceste trasee se vor respecta în totalitate
2). La intrarea în școală, pe coridoare și în fiecare sală de clasă sunt așezate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.
3). Ușile sălilor de clasă vor fi menținute deschise, pentru a evita punctele de
contact;
4). Sălile de clasă sunt amenajate astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică
de minimum 1 metru între elevi; băncile școlare nu se vor deplasa de pe locul
unde au fost așezate.
5). Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor 10 minute și la

finalul zilei; Cadrele didactice vor asigura aerisirea sălilor de clasă în timpul
pauzelor.
6). Temperatura elevilor va fi luată numai în situația în care profesorul constată
simtome deosebite la elevi.
7). Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de
învățământ la poarta principală de către personalul de pază și în concordanță cu
orarul de program cu publicul; este obligatorie respectarea distanțării fizice a
persoanelor care intră în instituția de învățământ;
8). Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități
sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice
maxim posibile și a unei aerisiri permanente; pentru desfășurarea orelor de
educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă
fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; la începerea și la finalul orelor
de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin
utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool;
Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare
grupă de elevi;

