
 
 
 

COMUNICAT 
Dragi elevi, părinți și cadre didactice, 
 

Anul  școlar 2020-2021 va debuta în condiții speciale, impuse de contextul epidemiologic 
actual. În perioada vacanței de vară s-au luat măsurile necesare bunei începeri a anului școlar, 
care a fost, o perioadă, pusă sub semnul întrebării. Datele oficiale comunicate de către DSP 
Constanța arată că rata incidenței este de 0,09 la nivelul comunei Lumina, prin urmare putem 
funcționa în scenariul verde/galben în funcție de spațiu și efectivele claselor.  S-a realizat 
dezinfecția tuturor sediilor, dotarea unor săli cu videoproiectoare, camere web și laptopuri pentru 
a asigura transmiterea lecțiilor pentru clasele care se vor încadra în scenariul galben. S-au analizat 
infrastructura, resursele materiale și umane, s-au făcut simulări pentru alegerea scenariilor.  

În vederea limitării răspândirii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, s-au luat măsuri în conformitate 
cu Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5487/2020 și Ministerului Sănătății 
nr.1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 și s-au înaintat către Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Direcția de 
Sănătate Publică Constanța, documente cuprinzând propunerea și procedura pentru începerea 
anului școlar. S-au prevăzut următoarele aspecte: 
• Începând din data de 14.09.2020, cursurile se desfășoară într-un scenariu combinat, 

respectiv: 
 scenariul 1 (verde)  pentru următoarele clase: clasele pregătitoare A, B, C, D, clasele a 

II-a B, a III-a B,D, a IV-a A, B, C și D, a V-a C, a VI-a C și D, a VII-a C, a VIII-a A, B și C. Toate 
clasele de la Școala Gimnazială Nr. 2  Oituz, GPN Oituz și GPN Sibioara vor funcționa în scenariul 
verde. Acesta implică participarea zilnică a tuturor  elevilor din  clasele menționate cu 
respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție 

 
 scenariul 2 (galben) presupune revenirea parțială (prin rotație 1 săptămână cu 1  

săptămână) a elevilor din celelalte clase de primar și gimnaziu, cu respectarea și aplicarea tuturor 
normelor de protecție: I A, B, C, a II-a A, Cși D,  a III-a A, C, a V-a A, B ȘI D, a VI-a A și B, a VII-a A 
și B. Cele 2 grupele se vor constitui prin împărțirea efectivelor în jumătate, în ordine alfabetică, luând 
în considerare situațiile speciale ale unor elevi, care, din motive medicale, solicită urmarea orelor 
exclusiv în sistem on-line. Prima jumătate va veni la cursuri în săptămânile impare, iar a doua 
jumătate în săptămânile pare. 
  

Notă!! Cursurile on-line pentru grupele care nu vor fi prezente fizic se vor desfășura pe platforma 
24edu, având ca aplicație pentru videoconferință Microsoft Teams, în timpul programului școlar, 
conform orarului.  

 Datele de conectare la platformă vor fi transmise părinților elevilor din clasele de 
început (CP a si a V- a), de către învățători și diriginți, prin grupurile de WhatsApp ale 
claselor. 

 Datele de conectare ale elevilor din clasele I-IV și VI-VIII sunt cunoscute de aceștia din 
anul școlar precedent. Dacă apar probleme la conectare, elevii vor semnala acest lucru 
dirigintelui/învățătorului care va comunica informația administratorului platformei, dl 
prof. Cândea Bogdan. 

• Deschiderea anului școlar se va desfășura fără prezența părinților, pentru fiecare clasă, în 
organizarea învățătorului/dirigintelui, în data de 14.09.2020, începând cu ora 8,30/ 9. 

 
• Orarul va fi comunicat de învățători și diriginți și va fi postat pe site-ul școlii. Cursurile on-line 

se vor desfășura după același orar. 



 

Organizarea activității, începând din data de 14.09.2020, se va desfășura respectând 
următoarele repere: 

 
1. Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) s-a  

realizat prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure “trasee prestabilite” de intrare, deplasare în 
interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea distanței fizice între 
elevi. La intrarea în școală și pe coridoare, în fiecare clasă sunt așezate dispensere cu soluție 
dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și 
în fiecare clasa sunt afișate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecție. Ușile claselor 
vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

Intrarea în școală a elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și a cadrelor 
didactice/ auxiliare și nedidactice se realizează astfel: 

A. Școala din strada Pelican Nr. 1 -  prin intrarea secundară (poarta de lângă grădiniță) 
– ieșirea prin intrarea principală;  

Intrarea decalată se va face în prezența profesorului/învățătorului care are prima oră la clasele 
indicate. 
Ora  7. 40 – clasele  VIII A, VII C,  
Ora 7.45 – clasele  VII B, VIII C, IV A  
Ora 7.50 – clasele III D, VII A, VIII B, VII A 
Ora 8.00 – clasele II D, I A,  IV A 
Ora 8.10 – clasele II C, CP D 
Ora 13.40 – clasele  V B, VI A, V C, V A 
Ora 13.50 – clasele VD, VI D, VI B, VI C 

B. Școala din strada Mare – accesul prin poarta mică (a profesorilor), ieșirea pe poarta  
mare; 
Ora  7. 40 – clasele  III B   
Ora 7.50 – clasele  II B 
Ora 8.00 – clasele I C 
Ora 8.10 – clasele CP A 

C. Școala din strada Morii - are accesul și ieșirea din curtea școlii pe strada Șoimului; 
elevii vor intra la ore, decalat:  

Ora 7.45 – clasele  a III- a A,  a III- a C, a IV- a B, I B    
Ora 8.00 – clasele CP B, CP C, IV C,  a II- a A 

D. Școala Gimnazială Nr. 2  Oituz și GPN Oituz -  au accesul și ieșirea pe poarta 
principală a fiecărei instituții (Str. Viitorului);  

Ora 7.45 – clasele  I, CP, II, III+IV  
Ora  12.50 – clasele VII, VIII, V 
 

E. GPN Sibioara - are accesul și ieșirea prin intrarea principală la ora 8. 
 
Transportul elevilor către școală: 
 

- Pentru elevii din Sibioara care vin la școală în Oituz și Lumina, precum și pentru cei din  
Oituz care vin la Lumina, Primăria va pune la dispoziție două microbuze școlare pentru a asigura 
distanțarea fizică în interiorul mijlocului de transport. 
 Pentru elevii din Lumina, care în anii anteriori erau transportați către Unitatea militară, nu se 
va asigura transport, deoarece normele impuse de ordinul comun precizat anterior nu permit 
amestecarea elevilor din clase diferite, mijloacele de transport neputând asigura distanțarea fizică. 
Se recomandă ca fiecare părinte să asigure transportul individual al copilului în condiții de siguranță.  
 
 



2. Organizarea sălilor de clasă/a laboratoarelor/ a sălii de sport: 
 

- Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1  
metru între elevi între elevi, prin dispunerea mobilierului modular sau ocuparea unui singur loc din 
băncile duble; 

- Băncile sunt poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 
- Elevii își păstrează locul ocupat în banca pe toata durata funcționării scenariilor adoptate,  

conform oglinzilor claselor; 
- Deplasarea elevilor în interiorul instituției este limitată prin alocarea unei singure săli de  

clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. 
- Vor fi limitate deplasările în interiorul clasei, pe cât posibil; 
- Fiecare elev va avea un marker personal pe care îl va utiliza atunci când va scrie pe tablă; 
- Fiecare elev va avea mască de rezervă, flacon cu dezinfectant și/sau șervețele umede sau 

uscate; 
- Fiecare profesor va avea un marker personal pentru a  scrie pe tablă; 
- Este interzis schimbul de obiecte personale (cărți, caiete, instrumente de scris, etc); 
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei; 
- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor  

timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 
- Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul  

orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ. 
– Coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate sunt amplasate la fiecare intrare 

în școală și în sălile de clasă. 
Organizarea activității în laboratoarele de informatică 

• Elevii nu vin în sala de laborator cu obiectele personale de tip haină/rucsac etc. ; 
• În cazul în care numărul de elevi permite se păstrează o masă liberă între ei și se păstrează 

liberă zona aflată în dreptul unei ferestre, așa încât să poată fi realizată aerisirea spațiului pe 
toată durata folosirii laboratorului; 

• Elevii intră în laborator sub supravegherea cadrului didactic și ocupă locurile fiecărui rând, 
începând din spatele clasei, către tablă. Ieșirea din laborator a elevilor are loc în ordine inversă 
celei de la intrare; 

• Fiecare elev are asociat un loc, care nu se va schimba pe parcursul semestrului. Fiecare 
profesor va păstra  „oglinda” fiecărei clase și se va asigura la începutul orei de respectarea ei; 

• Dezinfectarea mâinilor (atât pentru elevi, cât și pentru profesor), înainte de intrarea în 
laborator, folosind dispenserul. 

• Fiecare elev are un marker personal pentru tabla alba; 
• La începerea unei ore, profesorul pulverizează dezinfectant pe suprafața ce urmează a fi 

folosită de elevi, (tastatură, mouse, panoul frontal al calculatorului, blatul mesei) și fiecare elev 
șterge propria stație de lucru cu un servețel de hârtie. Șervețelele se colectează la sfârșitul 
orei, la ieșirea elevilor din laborator, într-un coș cu capac; 

• Zilnic, înainte de prima oră de curs, se va realiza dezinfecția suprafețelor și aerisirea 
laboratorului. 

Organizarea activităților sportive 
- Se pot desfășura doar activități fizice care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 
- Elevii trebuie sa aiba echipament adecvat orei de educatie fizica; 
- Echipamentele sportive folosite vor fi  dezinfectate corespunzător; 



- Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care  
nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, 
situație în care portul măștii nu este indicat; 

– Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității 
să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

– La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor 
cu un dezinfectant pe bază de alcool; 

 
3. Organizarea grupurilor sanitare 

Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă, folosind săpunul lichid din 
dotare. Accesul în grupurile sanitare se va realiza în pauzele decalate, pentru a evita contactul dintre 
elevi aparținând unor clase/grupe diferite. Elevii vor fi supravegheați de personalul nedidactic. 

4. Organizarea programului școlar 
• Orele de curs vor avea ca durata 45 minute și pauza va avea 10 minute decalate pentru a  

asigura dezinfecția dintre schimburi (13.00-14.00). In intervalul de 5  min dintre orele de curs, 
profesorul va schimba clasa, iar elevii nu vor părăsi sala de clasă. În cele 10  min de pauză decalată, 
elevii vor fi supravegheați de către cadrul didactic în clasă sau în curtea școlii. 

• Durata ore de curs – dimineață 
• 8.00 – 8.45 
• 8.50 – 9.35 
• 9.40 – 10.25 
• 10.30 – 11.15 
• 11.20 – 12.05 
• 12.10 – 12.55 
• Durata ore de curs – după-amiază 
• 14.00 – 14.45 
• 14.50 – 15.35 
• 15.40 – 16.25 
• 16.30 – 17.15 
• 17.20 – 18.05 
• 18.10 – 18.55 

 
Atenție!! Se va evita crearea de grupuri de elevi din clase diferite! 

Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul 
de obiecte! 

Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu 
respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare! 

Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei 
obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)!  

 
5. Protocol de triaj 
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și 

aprecierea stării de sănătate a copilului, apoi părintele decide dacă se prezentă elevului la cursuri. 
În eventualitatea în care un părinte decide ca fiul/fiica sa să nu se prezinte la cursuri pentru o perioadă 
de minimum 3 zile, acesta va fi informat că revenirea copilului la cursuri în zilele următoare se va 
face obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul. Părintele va 



încărca adeverința medicală pe 24edu (mesaj către învățătorul/dirigintele fiului/fiicei sale) sau o va 
aduce personal la secretariat în ziua revenirii fiului/fiicei la cursuri. 

La intrarea în curtea școlii învățătorul clasei și profesorul care are oră / asistentul medical (dacă 
e prezent) vor măsura temperatura elevilor.  

Nu se vor prezenta la cursuri: 
- elevii 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 
infectocontagioase; 

- cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 
- cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în  

perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 
Se pot prezenta la cursuri: 
- elevii care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 
- elevii ai căror membri ai familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu  

aU fost confirmatI cu virusul SARS-CoV-2; 
- cei cu simptome tipice de alergie la polen/mucegai (alergii cunoscute la polen, nasul  

curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit); 
La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 

observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 
- În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 
-  Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat 

de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze 
diagnosticul. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar; 

- Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome 
specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 
dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de 
familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ. 
 

5. Protocol de izolare a copiilor bolnavi 
 

- Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip  
respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație, temperatură ridicată) sau alte simptome de boală 
infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

- Se va realiza izolarea imediată a elevului. Spațiul de izolare va fi cabinetul medical. 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. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu 
strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

- Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului  
medical școlar; 

- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și  
dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

- 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; 

- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini  



timp de minimum 20 de secunde; 
- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a  

reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; 
-   Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului. 
 

 Succesul demersurilor noastre va fi asigurat de respectarea cu strictețe a tuturor 
normelor menționate anterior atât de către elevi, cât și de către părinții/reprezentanții legali ai 
acestora. Doar colaborând putem garanta desfășurarea cursurilor în deplină siguranță.  

 Vă dorim succes în noul an școlar!! 


