PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind desfășurarea activității didactice începând cu 14.09.2020,
în Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanța
Avizată în Consiliul de Administraţie în data de 08.09.2020

1. Având în vedere:
- Art.94, art.95, art.114 și art.123 din Legea Educației Naționale 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare
- Art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea
unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru
modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 / 2011.
- OMENCS nr. 5079 / 2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare.
- Ordinul comun MEC nr. 5487 / 31.08.2020 și MS 1494 / 31.08.2020
SECȚIUNEA 3 ART. 12 ANEXA 1 / Ghidul privind măsurile sanitare și de
protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID19
- Ghidul privind redeschiderea unităţilor de învăţământ preuniversitar vocaţional.
- Infrastructura şi specificul activităţii din Liceul cu Program Sportiv,,Nicolae
Rotaru,, Constanţa, coroborat cu numărul de elevi/ serie/ zi de şcoală.
Se propune următorul scenario de desfăşurare a activităţii didactice:
1. Activitatea didactică de cultură general la clasă se va desfăşura în modelul propus
de SCENARIU 2 din OMEC / OMS 5487 / 1494 / 2020.
2. Activitatea didactică vizând orele de PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ se va
desfăşura cu respectarea prevederilor din OMTS nr. 780/12.08. 2020. Anexele nr.
1-2-3-5.
3. Organizarea accesului în şcoală
- Accesul în şcoală se face pe trei căi distincte pentru fiecare nivel:
- Etajul II va intra pe calea de acces de la scara elevilor.
- Parterul va intra pe calea de acces de la intrarea elevilor.
- Etajul I va intra pe calea de acces de la curtea mică (chioşc).
- La fiecare cale de acces se va asigura dispensar cu soluţie deyinfectantă pentru
mâini şi indicatoare / panouri săgeţi care să indice ,,traseele prestabilite,,
4. Pregătirea unităţii de învăţământ pentru începerea anului şcolar :
- Organizarea sălilor de clasă astfel încât să se asigure distanţarea fizică de
minimum 1m între elevi.
- La sălile cu bănci individuale vor fi 15 băncuţe în 5 rânduri/ 3 bănci pe rând
- La sălile cu bănci duble, se vor ocupa băncile de către un elev/ bancă.
- Stabilirea circuitelor funcţionale în şcoală şi în curtea şcolii, pentru a evita
aglomerările şi asigurarea distanţării fizice.
- Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie.
- Asigurarea necesarului de resursă umană ( personal muncitor) pentru realizarea
igienizării între schimbul de dimineaţă / după-amiază.
- Asigurarea unui stoc de rezervă de material de protecţie pentru elevi şi personal.
5. Organizarea sălilor de clasă

Învăţătorii / prof. diriginţi vor face ,,oglinda,, clasei care va fi respectată pe toată
durata zilei de şcoală. Elevii nu vor putea schimba clasa/grupa pe perioada
semestrului decât în situaţii justificate. Se va evita contactul între ele, din clase
diferite.
- Nu se vor schimba sălile de clasă , nu se vor folosi laboratoare pe parcursul zilei
de şcoală.
- Va fi limitată deplasarea în interiorul clasei.
- Este interzis schimbul de obiecte personale între elevi, consumul de produse
alimentare de la alţi colegi.
- Elevii / personalul didactic – didactic auxiliar/ nedidactic vor purta măşti atât în
timpul orelor de curs , cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se va afla în
interiorul sălilor de curs / curtea şcolii.
- Va fi asigurată aerisirea claselor înaintea sosirii elevilor timp de 30 de minute şi
în timpul recreaţiilor şi la finalul zilelor, minim 10 minute.
- Părăsirea sălii de clasă după ultima oră de curs se va face în ordinea de pe
coridor, de la cea mai apropiată , la cea mai îndepărtată de calea de ieşire, însoţiţi
elevii de cadrul didactic.
- Se va evita pe cât posibil atingerea obiectelor de genul clanţe, balustrade, pervaze
sau mobilier din curtea şcolii şi se va părăsi curtea pe drumul cel mai scurt.
- ESTE INTERZIS accesul părinţilor / bunicilor în incinta şcolii ( curte/ clădire
şcolară). Clasele de învăţământ primar îşi vor organiza intrarea/ ieşirea la / de la
cursuri în aşa fel încât elevii să fie însoţiţi de învăţător / professor până la poarta
şcolii.
6. Organizarea grupurilor sanitare.
- Se va evita aglomerarea în interiorul grupurilor sanitare , iar elevii se vor spăla pe
mâini înainte şi după folosirea toaletei.
- Se va asigura posibilitatea de a folosi săpun lichid şi dezinfectantul de mâini în
fiecare grup sanitar, prosoape de hârtie şi hârtie igienică.
- Se va realiza curăţenia zilnică, după pauze, între schimbul de dimineaţă / după
amiază, cu spălarea şi dezinfectarea suuprafeţelor atinse cel mai frecvent (
conform planului de curăţenie şi dezinfecţie).
- Vor fi afişate material de informare (postere ) privind igiena corectă.
7. Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul recreaţiilor.
- Ora de curs va avea 50 minute, iar recreaţia 10. Profesorul care şi-a încheiat ora
va petrece cu clasa primele 5 minute din recreaţie în clasă , urmând ca în
următoarele 5 minute să se deplaseze la următoarea sală de curs. În timpul
recreaţiei colectivul unei clase nu are voie să interacţioneze cu cel altor clase.
- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic ( fără îmbrăţişări, stranger de
mână, nu vor sta în grupuri) , nu vor face schimb de obiecte personale sau
alimente ( telefoane, pixuri, sticle de suc/apă).
- Profesorii de serviciu pe şcoală vor fi prezenţi pe holurile şcolii şi vor gestiona
fluxul de elevi în timpul recreaţiilor, atunci când se va merge la toaletă sau când
profesorii schimbă sala de curs.
- Cadrele didactice NU vor folosi cataloage, ci caietele personale, în care vor
consemna absenţele şi notele. Acestea vor fi trecute în cataloage oficiale lunar, pe
baza unei planificări.
8. Organizarea orelor de educaţie fizică
- Orele efectuate în sala de sport vor fi limitate la activităţi sportive, care nu
presupun efort moderat/intens cu distantare fizică de 1,5 m pentru a nu purta
mască.
- Se vor efectua cu preponderenţă în aer liber fără a se manevra obiecte,
echipamente, de către toţi elevii.
-

Elevii intruiţi să nu-şi atingă faţa, gura, ochii , nasul cu mâinile neigienizate.
La începutul şi sfârşitul orei toţi elevii OBLIGATORIU îşi vor igieniza mâinile
cu un dezinfectant pe bază de alcool.
- Se va asigura curăţenia / igienizarea sălii de sport, după fiecare clasă/grupă.
- Va fi limitată folosirea de material didactice de către mai mulţi elevi.
9. Măsuri de protecţie la nivel INDIVIDUAL .
- Mesaje permanente către elevi:
-

-SPĂLAŢI- VĂ DES PE MÂINI
- TUŞIŢI SAU STRĂNUTAŢI ÎN PLIUL COTULUI SAU ÎNTR-UN ŞERVEŢEL
- UTILIZAŢI ŞERVEŢELE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DUPĂ CARE LE ARUNCAŢI
- SALUTAŢI-VĂ COLEGII FĂRĂ SĂ DAŢI MÂNA
- NU VĂ STRÂNGEŢI ÎN BRAŢE
- PĂSTRAŢI DISTANŢA FIZICĂ , EVITAŢI AGLOMERAŢIA
- PURTAŢI MASCĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN CURTEA ŞCOLII
10. Măsuri igienico-sanitare – curăţenie- în unitatea de învăţământ.
- Curăţenia în LPS,,Nicolae Rotaru,, se va face pe baza PLANULUI DE CURAŢENIE ŞI
DEZINFECŢIE A Sălilor de clasă, holurilor, grupurilor sanitare , cancelariei.
- Se va face curăţenie între schimbul de dimineaţă şi cel de după amiază, în intervalul
orar 11,50 – 12,50 şi la sfărşitul zilei de activitate.
- In sălile de clasă, imediat după ieşirea unui grup de elevi şi la finalul unei zile de şcoală.
-In cancelarie – după părăsirea ei, la finalul orelor din ziua respectivă şi după fiecare
utilizare de către un grup de profesori.
- In grupurile sanitare – după fiecare pauză şi la sfârşitul de şcoală sau ori de câte ori este
nevoie.
- Se vor dezinfecta obiectele şi spaţiile commune, atinse frecvent de mai multe personae (
balustrade, clanţe, pervaze, bănci, catedre, comutatoare electrice).

11. Instruirea personalului, comunicarea permanent de informaţii/mesaje către elevi,
relaţionarea cu părinţii elevilor.
- Personalul didactic/ didactic auxiliar va fi instruit de către personalul sanitar
( medic/ asistent medical) pentru a observa starea de sănătate a elevilor , pentru
implementarea normelor igienico-sanitare şi pentru obligaţia de a
semnalacabinetului medical sau conducerii şcolii orice simptome pe care le
constată în timpul interacţiunii cu elevii.
- Instruirea elevilor , în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână, în
vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenire a infectării cu SARS –
COV2.

-

-

Se vor comunica informaţii/instrucţiuni părinţilor, iar relaţionarea cu ei se va face
prin telefon , online. Obligaţia părinţilor este să anunţe şcoala când elevul
absentează din cauză că:
Are simptome specifice SARS –COV2.
A fost diagnosticat cu cu SARS –COV2.
Este contact direct cu o persoană infectată cu SARS –COV2 şi este în carantină.

12. Protocolul pentru funcţionarea cantinei şcolare
-

Accesul în cantină se face astfel încât să se evite aglomerările de elevi la intrare,
la distribuirea mâncării, la servirea acesteia, cu respectarea distanţării de 1,5 m.
Programarea servirii mesei pe ore în funcţie de schimbul în care învaţă elevii.
Masa se va servi la caselote de unică folosinţă, iar tacâmurile se vor dezinfecta la
sfârşitul programului , folosindu-se doar o singură dată pe zi.
Elevii se vor spăla pe mâini înainte şi după servirea mesei şi se vor dezinfecta.
Tot personalul cantinei va purta măşti şi mănuşi pe toată perioada prezenţei în
cantină / bucătărie/ sală de mese.
Masca va fi scoasa de pe faţă de către elevi doar cănd se aşează la masă

13. Protocolul pentru funcţionarea internatului şcolar
- Se va face curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare zilnic.
- Camerele vor fi ocupate de 2-4 elevi cu condiţia asigurării unei distanţe de 1 m
între paturi, iar elevii să provină din aceeaşi grupă/ clasă.
- Grupurile sanitare vor fi echipate cu săpun lichid, soluţii dezinfectante pentru
mâine.
- Se vor evita deplasările inutile în internat şi se vor edita aglomerările sau accesul
în alte camera.
- Masca se poartă OBLIGATORIU în spaţiile comune.
- Elevii instruiţi să păstreze curăţenia şi aerisirea camerei să nu utilizeze covoare,
mochete.

