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APROBAT
în cadrul Consiliului de Administrație
din 21.07.2020, proces- verbal nr. 10

Plan de acțiuni
privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie de COVID-19
În anul de studiu 2020-2021, LTPA ” Nicolae Sulac”, va lucra în baza modelului 7 ” Învățarea mixtă”, propus de MECC,
modelul 7 adică îmbinarea modelului 1 și 3.
1. Regimul de activitate a liceului
Nr Conținutul activităților
Măsuri întreprinse
Termeni de
Imperative
Riscuri
realizare
1.

2.

3.

4.

5.

Clasele(7 în total) cu un număr mai mic de 22 de
elevi vor fi toți fizic prezenți la scoală, zilnic (VII-a
”A”, VII-a ”B”, IX-a ”A”, IX-a ”B”, IX-a ”C”,
XII, I-C)
Clasele cu un număr mai mare de 26 elevi vor fi
divizate în două grupe și se va organiza procesul
educațional în două schimburi.

Pregătirea sălilor de clasă

Din
01.09.2020

Divizarea în grupe 35 clase

Din
01.09.2020

Pe perioada Situației Excepționale (SE), timpul
aflării în școală a elevilor claselor VII-XII nu va
depăși 4 ore pe zi, iar pentru elevii claselor I -VI
3 ore pe zi
Se stabilește durata unui lecții în limitele a 30 de
minute cu pauze între lecții de 10- 15 minute și 40
de minute între schimburi.

Alcătuirea orarului sunetelor în
conformitate cu restricțiile impuse

Pe perioada
SE

Stabilirea duratei unui lecții în
limitele a 30 de minute

Pe perioada
SE

Se va stabili perioada aflării copiilor în instituție:
I schimb- 8.00-11.20
II schimb- 12.00- 15.20

Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;

Pe perioada
SE

Spații suplimentare
pentru divizarea în
grupe la limba străină,
informatica, solfegii
Spații suplimentare
pentru divizarea în
grupe la limba străină,
informatica, solfegii
Personal didactic,
personal auxiliar și tot
necesarul pentru
organizarea lecțiilor
Personal didactic,
personal auxiliar și tot
necesarul pentru
organizarea lecțiilor
Implicarea cadrelor
didactice;
Spații pentru realizarea

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice
Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice
Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice
Reducerea calității
procesului instructiveducativ;
Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice
Reducerea calității
instruirii. Surmenarea
profesorilor

6.

7.

8.

9.

Se va stabili orarul sunetelor lecțiilor pentru clasele
prezente integral la lecții:
Termometrierea - 7.50- 8.10
I lecție- 8.15-8.55
II lecție- 9.10-9.45
III lecție-10.00-10.35
IV lecție-10.50-11.25
V lecție- 11.35-12.05
VI lecție-12.15-12.45
Se va stabili orarul sunetelor lecțiilor din schimbul I
Termometrierea - 7.30- 7.55
I lecție- 8.00- 8.30
II lecție- 8.45-9.15
III lecție- 9.25-9.55
IV lecție- 10.05-10.35
V lecție- 10.45-11.15
Se va stabili orarul sunetelor lecțiilor din schimbul
II:
Termometrierea - 11.45- 11.55
I lecție- 12.00- 12.30
II lecție- 12.45-13.15
III lecție- 13.25- 13.55
IV lecție- 14.05- 14.35
V lecție- 14.45- 15.15
Alcătuirea orarului lecțiilor unic pentru toate clasele
I-XII, valabil pentru ambele schimburi

Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu noul orar al
sunetelor
Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu noul orar al
sunetelor

lecțiilor individuale la
clasele cu profil
Pe perioada
SE

Spații pentru realizarea
lecțiilor individuale la
clasele cu profil

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice

Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu noul orar al
sunetelor
Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu noul orar al
sunetelor

Pe perioada
SE

Spații pentru realizarea
lecțiilor individuale la
clasele cu profil

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice

Pe perioada
SE

Spații pentru realizarea
lecțiilor individuale la
clasele cu profil

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice;
Refuzul părinților de ore
individuale, la profil

Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu noul orar al
sunetelor

Până la
01.09.2020

Personal didactic,
personal auxiliar și tot
necesarul pentru
organizarea lecțiilor

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice

10. În liceu va fi înlocuită sistema de cabinete prin cea
de clase. Grupele de elevi vor realiza procesul
educațional în același cabinet, nu se vor deplasa
spre alte spații școlare pe parcursul zilei.
Clasa
Cab.
Clasa Cab. Clasa Cab.
I-A
2
IV-A
1
VII39
B
I-B
18
IV-B 17
VII20
C
Sala de
I-C
IV-C 12
VII22
festivități
D
I-M
7
IV5
VIII36
M
A
I-T
14
IV-T 16 VIII27
B
II-A
6
V-A
40 VIII31
C
II-B
10
V-B
33 IX-A
32
II-C
3
V-T
25 IX-B
29
II-M
8
V-M 51 IX-C
37
II-T
4
VI-A 38
X-A
41
III-A
11
VI-B 41
X-B
23
III-B
13
VI-C 21 XI-A
42B
III-M
9
VI-D 24 XI-B
28
Sala de
III-T
15
VII34
XIIfestivități
A
A
11. În situația părinților care vor refuza frecventarea
copiilor a instituției de învățământ, în baza cererii
depuse de către părinte, va fi permisă instruirea la
distanță, în baza orarului general cu conferință
deschisă, lucrând cu camera conectată concomitent
cu elevii prezenți fizic în clasă, profesorul va fi
obligat să ducă evidența frecvenței elevului și să
monitorizeze îndeplinirea în termen a temelor de
acasă

Aprobarea repartizării grupelor în
cadrul ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților cu sistema de
clase

Aprobarea cererii. Stabilirea
condițiilor

Pe perioada
SE

Pe perioada
SE

Spații suplimentare
pentru divizarea în
grupe la limbile
străine, la
instrumentele
individuale

Lipsa conexiunii la net
(permanent), a camerei
video, calitatea
transmisiei

Împotrivirea părinților și
cadrelor didactice

Împotrivirea cadrelor
didactice;
Reducerea calității
procesului instructiveducativ

12. Cercurile, secțiile sportive și alte activități
extracurriculare și extrașcolare se vor realiza numai
cu acordul scris al părinților și elevilor, cu
respectarea tuturor normelor sanitare pe timp de
pandemie

Stabilirea orarului activității
extracurriculare și extrașcolare

Din
15.09.2020

Spații suplimentare
pentru secțiile sportive
și cercuri

Lipsa de spații
suplimentare pentru
secțiile sportive și cercuri

2. Organizarea spațiilor de studii și mișcarea în interiorul liceului

Nr Conținutul activităților

Măsuri întreprinse

Termeni de
realizare

Imperative

Riscuri

Stabilirea intrării centrale,
marcarea corespunzător a acesteia

Din
01.08.2020

2.

Accesul cadrelor didactice, a elevilor și a
vizitatorilor în clădirile liceului și cantină se face
numai prin intrarea centrală
În pauză, elevii vor ieși în curtea liceului prin cele
4 intrări, însoțiți de diriginte sau de învățător la
disciplină, în acest răstimp în sala de clasă se va
efectua aerisirea și dezinfectarea încăperii

Instruirea diriginților, profesorilor
și elevilor

Din
01.09.2020

Instrumente pentru
triaj, dezinfectare,
dozatoare
Instrumente pentru
triaj, dezinfectare,
dozatoare

3.

Mesele vor fi plasate, în clasă, respectând distanța
socială

Amenajarea sălilor de clasă

Din
01.08.2020

Săli de clase mici

4.

Se vor stabili profesori de serviciu în coridoare și în
cantină pe perioada pauzelor, care vor monitoriza
deplasarea copiilor pe holurile instituției,
respectând distanța socială

Alcătuirea graficului

Din
01.09.2020

Personal didactic
instruit

Lipsa instrumentului
pentru triaj, dificit de
personal instruit
Lipsa instrumentului
pentru triaj;
Iresponsabilitatea
diriginților, a profesorilor
și a elevilor
Insuficiența spațiului
pentru a respecta distanța
socială
Iresponsabilitatea
profesorilor și a elevilor

Imperative

Riscuri

1.

Nr Conținutul activităților
1.

2.

3. Efectuarea triajului epidemiologic și termometriei
Măsuri întreprinse
Termeni de
realizare

Întru evitarea contactului cu mulți oameni, în
instituția de învățământ este interzisă intrarea
părinților și a altor persoane
Părinții, în deosebi la clasele primare, vor însoți
copii până la ușa de acces unde vor fi întâlniți de
către lucrătorul medical, care le va verifica
temperatura

Se va stabili intrarea și se va marca
corespunzător

Din
01.08.20202

Informarea părinților și elevilor

Din
01.09.2020

Instrumente pentru triaj Nerespectarea cerințelor
stabilite
Ședință cu părinții
(online)

Opunerea părinților

3.

Evidența termometriei va fi dusă în registru

Instruirea persoanelor responsabile

Din
01.09.2020

4.

Copii bolnavi nu vor avea acces în instituție, vor fi
anunțați părinții ca să ia copii acasă

Din
01.09.2020

5.

Termometria va fi aplicată și la tot personalul
liceului și va fi stipulată în jurnal

Instruirea diriginților și a
profesorilor;
Informarea părinților
Instruirea persoanelor responsabile

6.

În decursul unei zile de muncă termometria va fi
aplicată de două ori, atât lucrătorilor, cât și elevilor

Instruirea persoanelor responsabile

Din
01.08.2020

Din
01.08.2020

Personal instruit pentru Lipsa instrumentelor
efectuarea triajului
pentru efectuarea
termometriei
Relații benefice dintre Imposibilitatea părintelui
diriginte-părinte
de a-și însoți copilul acasă
Personal instruit pentru Lipsa instrumentelor
efectuarea triajului
pentru efectuarea
termometriei
Personal instruit pentru Lipsa instrumentelor
efectuarea triajului
pentru efectuarea
termometriei
Relații benefice dintre Opunerea părinților
învățător-părinte
Relații benefice dintre Opunerea părinților
învățător-părinte
Imposibilitatea
persoanelor

Elevii claselor primare vor fi întâmpinați la ușa de
Informarea învățătorilor, a
Din
acces de către învățător, care îi va conduce în clasă
părinților și a elevilor
01.09.2020
8. După lecții, învățătorul va conduce copilul până la
Informarea învățătorilor, a
Din
ușa marcată, după ce va primi un sunet de la părinte
părinților și a elevilor
01.09.2020
9. Toate persoanele care vor veni în instituție cu
Instruirea administratorilor;
Din
diferite întrebări, se vor adresa la administratorul de
Afișarea unui anunț informativ
01.08.2020
servici
10, Intrarea în instituție cu diferite probleme va fi
Instruirea administratorilor;
Din
permisă numai după finalizarea lecțiilor, începând
Afișarea unui anunț informativ
01.09.2020
cu ora 16.
4. Aspecte organizaționale ale procesului instructiv- educativ
7.

Nr Conținutul activităților
1.

2.

Elaborarea și aprobarea orarului lecțiilor de
consolidare/aprofundare/recuperare a curricula
disciplinare parcursă în perioada martie-mai 2020
în cadrul învățământului la distanță pentru fiecare
clasă
Elaborarea raportului cu referire la gradul de
deținere de către cadrele didactice și de conducere a
competențelor în organizarea învățământului la
distanță

-

Opunerea respectării
cerințelor

Măsuri întreprinse

Termeni de
realizare

Imperative

Riscuri

Crearea unui orar special al
lecțiilor de
consolidare/aprofundare/recuperare
a curricula disciplinare pentru
fiecare clasă
Analiza, sinteza și alcătuirea
raportului

Din
01.08.2020

Resurse umane de
organizare a procesului
educațional

-

Din
01.08.2020

Cadre de conducere
capabile de a analiza
procesul

Analiza superficială,
concluzii incerte

Elaborarea și aprobarea orarului evaluărilor inițiale
realizate în clasele II-XII la finele etapei de
consolidare/aprofundare/recuperare a curricula
disciplinare realizată parcursă în perioada martiemai 2020
4. Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale
cadrelor didactice și de conducere în organizarea
învățământului la distanță în mediul online
5. Asigurarea tuturor spațiilor educaționale din liceu
cu conexiune la internet
6. Monitorizarea procesului de realizare a planurilor
de remediere individuale, în grup sau pe clase, în
funcție de formele de organizare a procesului
educațional la distanță și gradul de participare al
elevilor
7. Organizarea și desfășurarea a activităților de
formare a cadrelor didactice privind aspectele de
organizarea a activității la clasă combinată sincron
→ asincron
8. Evaluarea gradului de accesibilitate al elevilor la
învățământul online
9. Dotarea spațiilor de studiu din liceu în vederea
asigurării predării- evaluării didactice sincron →
asincron
10. Monitorizarea prezenței la lecție la cadrelor
didactice și a elevilor cu măști
3.

Nr Conținutul activităților

1.

Alimentarea copiilor se va efectua în cantina
instituției în două schimburi.

Realizarea evaluărilor inițiale

01.09.202001.10.2020

Cadre didactice
capabile să realizeze
evaluările inițiale

Digitalizarea personalului didactic

01.08.202001.09.2020

Specialiști în domeniul
IT

Personal didactic
îmbătrânit

Conectarea la internet a celor 42
săli de clasă
Aprobarea planurilor

Din
01.08.2020
Din
01.09.2020

Administratorul rețelei
de calculatoare
Directorii adjuncți

Lipsa mijloacelor tehnice
și financiare
Opunerea părinților și
elevilor

Formarea cadrelor didactice
privind aceste aspecte

Din
01.08.2020

Directorii adjuncți

Gradul minim de
conștientizare a acestor
aspecte

Realizarea chestionarelor

01.08.202001.09.2020
01.07.202001.08.2020

Diriginții claselor

Inexactitatea datelor
transmise
Lipsa mijloacelor
financiare

Pe perioada
SE

-

Acțiuni de completare a spațiilor
de clasă
Informarea tuturor actanților

6. Alimentația copiilor
Măsuri întreprinse
Termeni
de
realizare
Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;

Pe perioada
SE

-

Imperative

Instruirea elevilor, a
cadrelor didactice, a
personalului cantinei;

Lipsa de experiență/
iresponsabilitatea cadrelor
didactice

Opunerea cadrelor
didactice și a părinților

Riscuri

Reducerea calității
procesului instructiveducativ;

Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților
2.

Orarul meselor pentru I schimb:
8.30-8.45
8.55-9.05
9.15-9.25
9.55-10.05

Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților

Pe perioada
SE

3.

Orarul meselor pentru II schimb:
12.30-12.45
12.55-13.05
13.15-13.25
13.55-14.05

Aprobarea orarului în cadrul
ședinței Consiliului de
Administrație, coordonarea în
cadrul Consiliului profesoral;
Informarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinților

Pe perioada
SE

Directorul LTPA”Nicolae Sulac”

Implicarea
personalului cantinei
în deservirea mesei.
Instruirea elevilor, a
cadrelor didactice, a
personalului cantinei;
Implicarea
personalului cantinei
în deservirea mesei.
Instruirea elevilor, a
cadrelor didactice, a
personalului cantinei;
Implicarea
personalului cantinei
în deservirea mesei.

Bulat Ina

Reducerea calității
procesului instructiveducativ;

Reducerea calității
procesului instructiveducativ;

