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CINE SUNTEM NOI?
DEVIZA ŞCOLII
Şcoala “Avram Iancu” - o şcoală pentru copii, familie şi comunitate.

VIZIUNE
Vrem să contribuim la crearea unei lumi bune, dinamice şi de succes,
construită de oameni responsabili şi încrezători în ei înşişi.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala ,,Avram Iancu” este un atelier de personalitate în care creştem
copii cu mintea activă şi creativă, capabili să-şi descopere talentele înnăscute
şi cărora le cultivăm perseverenţa de a-şi urma idealurile, pentru că noi credem
că toţi copiii au nevoie să reuşească şi să fie împliniţi.
VALORI CHEIE
respect reciproc, implicare, cooperare, demnitate, toleranţă,
nonviolenţă, democraţie;

Ne întoarcem la școală
pentru că:


Învățarea online este doar un aliat al învățării
din sala de clasă;



Procesul de învățare este mai eficient când
elevii sunt în contact direct cu profesorul;



Relațiile socio-afective/interumane se dezvoltă
mai armonios în mediul fizic.

Dragi parteneri de drum –
elevi şi părinţi,
Peste puţin timp vom porni la drum
împreună într-o călătorie aparte în anul
şcolar 2020-2021.
 În drumul nostru vom trece prin mai
multe staţii – staţia învăţării, staţia
siguranţei, fără să uităm şi de staţia stării
de bine.




Şcoala, ca spaţiu şi ca proces, trebuie să
continue să fie un mediu sigur, dar şi
prietenos pentru copii.

Dragi parteneri de drum – elevi şi
părinţi,


În încercarea de a rămâne atât realişti, cât şi echilibraţi,
respectând cadrul legislativ şi procedurile în vigoare, vă
înaintăm spre studiu şi asumare scenariul pentru începerea
anului şcolar 2020-2021.



Vă dorim ceea ce ne dorim şi pentru noi: sănătate, putere şi
răbdare, echilibru şi rezilienţă necesare să transformăm
această provocare într-o oportunitate de învăţare comună.



Educaţia continuă: distanţaţi, dar împreună!

Precizări generale (1)


Festivitatea deschiderii noului an școlar este
suspendată, părinții și elevii nu se vor strânge în curtea
școlii pe 14 septembrie.



Părinții/tutorii legali ai copiilor nu au acces în curtea
școlii sau în incinta acesteia.



Însoțitorii adulți care vor conduce elevii se vor opri la
poarta școlii.



De aici, elevii vor fi preluați de personalul școlii, elevii
de la ciclul primar și gimnazial se vor deplasa singuri în
sălile de clase, coordonați de profesorul de serviciu pe
școală.

Precizări generale (2)


Părinții care observă simptome de gripă sau
răceală la copii (tuse, dificultate în respirație,
pierderea gustului și a mirosului), nu îi mai
trimit la școală, până când acestea nu dispar
și vor informa învățătorul sau dirigintele
despre motivul absenței copilului lor.



Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau
răceală vor fi izolați în Sala de așteptare din
Corpul C și vor fi chemați părinții să îi ia
acasă.

Precizări generale (3)


Toți elevii au obligația de a purta măști
de protecție în incinta școlii, precum și în
curtea școlii.



La intrarea în școală toată lumea își
dezinfectează mâinile.



La fiecare intrare în sala de clasă, elevii
și personalul școlii își vor dezinfecta
mâinile.

Precizări generale (4)


Fiecare
elev
va
avea
recipient
personalizat de apă și nu va bea decât din
acesta.



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



Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici
nu vor intra în alte săli de clasă (la frați,
vecini, prieteni etc.).

Măsuri de protecție (1)
1.

Spălați-vă des pe mâini!

• imediat după intrarea în școală și înainte
de a intra în sala de clasă;
• înainte de pauza/pauzele de masă;
• înainte și după utilizarea toaletei;

• după tuse sau strănut;
• ori de câte ori este necesar.

Măsuri de protecție (2)
1.

Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un

șervețel!
2.

Utilizați un șervețel de unică folosință, după care
aruncați-l!

3.

Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!

4.

Nu vă strângeți în brațe!

5.

Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!

6.

Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul
școlii!

Traseul elevilor


Parcursul prin curtea școlii până în sălile de clasă se va realiza astfel:



a) elevii din corpul B (CP. A, C, Cls. I A,B, cls. a II-a A, B, cls. a III-a
A,B,C,D, cls. a IV-a B și cls. a VI-a A) vor intra în curtea unității pe
poarta I din strada Dobrogei (Cabinet dr. Bran), începând cu ora 7.30;



b) elevii din corpul A , cls. a V-a C, a VI-a B, a VII-a A, a VII-a C, a VIII-a
C și A bis, cls. I C, a II-a C, a V-a B și a VII-a B vor intra în curtea unității
pe poarta II din strada Dobrogei, începând cu ora 7.30;



c) elevii din corpul C ( CP B, cls. IV A, C) și corpul A, etaj (VIII A, VIII B,
VI C) vor intra în curtea unității pe poarta principală din str. Moldovei.

Programul școlar-clasele primare


a. Pentru ciclul primar (Pregătitoare- IV), programul
școlar se va desfășura în două schimburi după

următorul program:
Grupa I:
Ora I: 8,00-8,40
Pauza: 8, 40-8,50
 Ora a II-a: 8,50-9,30
Pauza: 9,30-9,40
 Ora a III-a: 9,40-10,20
Program dezinfecție: 10,20-11,30




Programul școlar -clasele primare
Grupa II


Ora I: 11,30-12,10

Pauza: 12,10-12,20


Ora a II-a: 12,20-13,00
Pauza: 13,00-13,10




Ora a III-a: 13,10-13,50

Program dezinfecție: 13,50-14,50

Programul școlar (gimnaziu)


Programul școlar pentru elevii din gimnaziu
se va desfășura între orele 8,00- 14,00
conform orarului.



Elevii din clasele V-VII vor avea program
școlar de tip hibrid: 50% dintre elevi vor fi
prezenți la școală, câte o săptămână, iar
50 % vor participa la lecții online, în
același timp cu colegii lor care sunt
prezenți fizic la școală.



Elevii din clasele a VIII-a vor fi prezenți la
școală 100%.

Împărțirea pe grupe
Împărțirea

pe grupe va
fi anunțată de fiecare
învățător/diriginte.

Cabinetul de informatică
Orele de TIC se vor desfășura în următoarele
condiții:


Elevilor li se vor asigura mănuși de unică folosință
pentru tastatură (în acest moment acestea sunt
precizările);



După fiecare oră de curs, se va dezinfecta
cabinetul;

Pauzele claselor gimnaziale


Pauzele sunt organizate în intervale orare
diferite, după cum urmează:



Clasele: V -VI – VII: h, 30 – h, 40



Clasele a VIII-a: h, 45 – h, 55

* h=ora

Ce facem în pauză?


În aceste pauze, cadrul didactic decide dacă îi va
scoate pe elevi la aer, în curtea școlii, sau dacă vor

sta în clasă, în funcție de vreme.


După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu
apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de clasă vor
folosi dezinfectant.



În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își
va păstra același loc în bancă pe tot parcursul
prezenței în clasă.



Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil.



Ușile vor rămâne deschise, dacă este posibil,
pentru a evita punctele de contact. Acest
principiu nu trebuie să împiedice aplicarea
regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre
exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi
menținute închise).



Ușile claselor vor rămâne deschise până la
sosirea tuturor elevilor.



Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în
perimetrul clasei



Elevii nu interacționează fizic (nu se vor
îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și
nu vor sta aproape unul de celălalt).



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



Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc
ale căror suprafețe de contact nu pot fi
dezinfectate.

Organizarea activităților sportive
Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit
distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;
 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie
manevrate de toți elevii.
 La începutul și finalul orelor de educație fizică, toți
elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool.
 Curățenia și dezinfecția se vor efectua cu soluții
avizate.
 Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor
fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă
faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate.


Triajul elevilor (1)


1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă,
prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea
stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele
decide prezentarea elevului la cursuri. De asemenea, la
intrarea în școală, se va măsura temperatura elevilor,
de către personalul unității de învățământ.

Triajul elevilor (2)

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:


cei

cu

temperatură

mai

mare

de

37,3°C

şi/sau

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse,
dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree,

vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;


cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în

perioada de izolare la domiciliu;


cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană
infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină
la domiciliu/carantină instituţionalizată.

Triajul elevilor (3)
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:



când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;
dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a
tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;



cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la
polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi

curgători/prurit);


2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va
aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi
întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;

Triajul elevilor (4)


3. 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;


4. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut
probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va

realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care
să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va preda
cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele
vor fi centralizate la cabinetul medical al școlii, apoi
predate învățătorului/ dirigintelui.

Triajul elevilor (5)


5. Cadrele didactice, personalul didactic
auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome
specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios
(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,
dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se
izolează la domiciliu, contactează medicul de
familie şi anunţă de îndată responsabilul
desemnat
de
conducerea
unităţii
de
învăţământ, precum și profesorul de serviciu.

Efectuarea curățeniei si
dezinfecției


Curățenia se efectuează zilnic, la începutul și la
sfârșitul activității și ori de câte ori este nevoie.



Personalul care realizează curățenia poartă halat,
mască și mănuși. După curățenie se va efectua

dezinfectarea suprafețelor de lucru, a pavimentelor
și a pereților cu substanțe dezinfectante.

În loc de concluzie
Ca părinte, fiindcă sunteți sursă și resursă de
echilibru
și
reziliență
pentru
copilul
dumneavoastră,
căutați
să
vă
întăriți
capacitatea de adaptare la schimbare, prin:
 Optimism - cei care sunt optimiști tind să fie și
mai rezistenți, deoarece sunt mai susceptibili să
rămână pozitivi în viitor, chiar și atunci când se
confruntă cu obstacole aparent de netrecut.




Altruism - cel mai rezistent dintre noi, se
întoarce adesea să-i ajute pe alții atunci când
au nevoie să-și reducă stresul și să-și sporească
eficacitatea.

Un an școlar frumos!
Vă asigurăm că întregul colectiv de cadre
didactice de la Școala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia este preocupat de
asigurarea unui climat de siguranță pentru
desfășurarea procesului didactic în aceste
condiții speciale.

Vă mulțumim pentru încredere, susținere și
răbdare!
Director
Prof. Gabriel Teodor Bucur

