PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNCEPUTUL
ANULUI ȘCOLAR 2020-2021
Conform situației epidemiologice din localitatea Voinești, Liceul Tehnologic
Voinești aplică scenariul galben (hibrid) de organizare și desfășurare a cursurilor
în unitatea de învățământ, începând cu 14 septembrie 2020, care pesupune
participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a
elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a şi revenirea parţială (prin rotaţie la o
săptămână) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi
aplicarea tuturor normelor de protecţie;
- S-au amenajat săli corespunzătoare numărului de elevi pe clasă/grupă, astfel
încât să se asigure distanța de 1 m între copii;
- Jumătate dintre copiii claselor V-VII, respectiv IX-XI, vor fi prezenți fizic la
școală, iar cealaltă jumătate va participa activ la ore, în sistem online;
- Orarul elevilor și împărțirea pe grupe vor fi transmise de diriginți
copiilor/părinților;
- Programul școlar începe la ora 8.00, cu 40 de minute cursuri și 15 minute
pauză ( cu excepția claselor gimnaziale din Școala Voinești, care vor începe
programul la ora 8,30);
- Începând cu ziua de marți, 15 septembrie 2020, se va asigura, acolo unde este
cazul, pentru clasele I-VIII, transportul școlar, după un program ce va fi anunțat în
prima zi de școală;
- Purtarea măștii este obligatorie în școală, dar și în curtea școlii;
- Triajul epidemiologic se va realiza zilnic acasă, de către părinți, dar și prin
evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs la intrarea în sala de clasă;
- Au fost asigurate substanțe de dezinfectare pentru mâini și suprafețe, pentru
fiecare clasă;
- Nu va exista festivitate de deschidere a noului an școlar;
Ne bazăm pe sprijinul părinților pentru responsabilizarea copiilor cu privire
la respectarea regulilor de igienă și a măsurilor de prevenire a infecţiei cu SARSCoV- 2.
Succes în noul an școlar!

