Dragi elevi, stimați părinți și bunici,
Cu entuziasm anunțăm deschiderea anului școlar 2021 – 2022, în condițiile
impuse de starea de alertă generată de situația epidemiologică actuală. Festivitățile vor
fi limitate, organizate decalat, conform măsurilor prevăzute în Ordinul comun ME și
MS nr. 5196/1756 din 03.09.2021.
Toate unitățile de învățământ aparținând Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lumina vor
funcționa în scenariul 1, cu prezența fizică a tuturor elevilor și preșcolarilor,
conform Hotărârii nr. 119/10.09.2021 a CJSU Constanța privind aprobarea scenariilor
de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar.
Deschiderea anului școlar 2021-2022 în data de 13.09.2021 se va desfășura astfel:
Ora 8:30 – Școala Gimnazială Nr. 2 Oituz – curtea școlii
Ora 9:30 – sediul de la Scoala veche Lumina (clasele a I A, a II-a C si a III- a B și IVa B – în curtea interioară)
Ora 10:15 - sediul de la UM Lumina (clasele I B, C, a II-a B si a III- a A și IV-a A și
C – în curtea interioară)
Ora 11:00 – toate clasele pregătitoare, I D, II A, III C, D, IV D și clasele a V-a – în
curtea școlii
Ora 12:00 - Clasele de gimnaziu VI A, B, C, D, VII A, B și C- în sălile de clasă
Ora 13:00 - Clasele de gimnaziu VIII A, B, C, D și a VII – a D - în sălile de clasă.

NU este permis accesul părinților în incinta școlii, CU EXCEPȚIA celor de
la CLASELE PREGĂTITOARE și CLASELE a V-a !
Învățătorii claselor pregătitoare și diriginții claselor a V-a, precum și
componența claselor se vor anunța în timpul festivității de deschidere a
anului școlar.
Se vor respecta regulile de protecție și siguranță medicală, distanțarea fizică.
Masca de protecție este obligatorie atât în interiorul instituției, cât și în curtea
școlii.
Accesul elevilor începând din 14.09.2021
Clasele de gimnaziu (a VII-a A, B, C și a VIII-a A, B, C, D) care învață în intervalul
08.00 - 13.00 au intrarea pe poarta mică dinspre grădiniță și ieșirea pe poarta de lângă
intrarea principală;

Clasele primare din sediile UM și Școala veche care învață in intervalul 08.00 - 12.00
au accesul si ieșirea pe poarta principală;
Clasele primare din sediul aflat pe strada Pelican care învață in intervalul 08.00 - 12.00
au accesul si ieșirea pe poarta mare;
Clasele de gimnaziu ( a VII –a D, a V-a A, C, B și a VI-a A, B, C, D) care învață in
intervalul 14.00 - 19.00 au accesul si ieșirea pe poarta mare.
Clasele primare și gimnaziale de la Școala Gimnazială Nr. 2 Oituz, precum și
preșcolarii de la GPN Oituz și Sibioara – au accesul și ieșirea pe poarta principală.
Orarul va fi comunicat elevilor în prima zi de școală și pe grupurile claselor.

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI:
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel
încât revenirea în școală să se facă în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea
de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.
Sfaturi pentru părinți:
1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va
prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;
3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva
infecției cu virusul SARS-CoV-2;
4. explicați copilului că, deși școala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de
prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;
5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării
lui emoționale;
6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să
respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă,
înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și
necesitatea purtării acesteia;

8. sfătuiți-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți
elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu
oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;
9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);
10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație),
diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și
nu duceți copilul la școală;
11. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului
în următoarele situaţii:
1. elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
2. elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
3. elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află
în carantină.

Situații speciale:
1. Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, 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 fi scutiți
de prezența fizică în școală.
2. Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt
diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și
cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt
vaccinați cu schema completă.
3. Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu
imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament
imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente
imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu
schema completă.
ALTE INFORMAȚII UTILE:
Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:
a)

La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă sunt așezate

dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Ușile vor fi menținute deschise, dacă
este posibil, pentru a evita punctele de contact.
b) Organizarea sălilor de clasă: — sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată
distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață,
mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat
astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;
— deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru
o singură clasă de elevi.
— este interzis schimbul de obiecte personale;
— va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp
de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei,
precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
— elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în
permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit
măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise
orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile;
Organizarea accesului în unitatea de învățământ:
— accesul și fluxul de persone este gestionat la intrarea in scoala de către persoane desemnate
de către conducerea unității de învățământ;
— după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;
— accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ
(părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este
necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe
educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor
de protecție sanitară necesare.
Măsuri de protecţie la nivel individual
1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de
a-şi dezinfecta mâinile:
a) imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
b) înainte de pauzele de masă;
c) înainte şi după utilizarea toaletei;
d) după tuse sau strănut;
e) ori de câte ori este necesar.
2. Purtarea măştii de protecţie:
a) masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi
în timpul pauzelor în interior;

b) masca de protecţie nu este obligatorie în timpul tuturor orelor de educaţie fizică.
c) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis.

