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Plan de redeschidere a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza  

 
1. Context legislativ: 

a. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
b. Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul- cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;  
c. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;  
d. ORDINUL nr. 1.456 din 25 august 2020 - Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor– Ministerul Sănătății, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 28 august 2020;  
e. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ; 
f. ORDINUL nr. 5487/ 1.494/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare  activităților în cadrul unităților/ instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virus SARS- CoV-2; 
g. ORDINUL nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și de funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar; 
2. Obiective: 

a. Toți elevii din învățământul preșcolar și primar, precum și cei din clasele a VIII-a și a XII-a prezenți fizic la școală zilnic; 
b. Într-o săptămână 50% dintre elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a vor fi prezenți fizic la școală și 50% dintre ei 

prezenți online; 
c. Asigurarea tuturor măsurilor de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (trasee prestabilite, triajul elevilor și al personalului, 

distanțarea fizică, purtarea măștilor, asigurarea materialelor de dezinfectare etc.); 
d. Plan de curățenie și de igienizare zilnică. 
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A. Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza: 
Număr de clase: 34 
Număr de elevi: 910 
Număr de schimburi:2 
Număr de săli disponibile: 34 

Scenariul ales: scenariul galben  
             Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în săptămânile 7-21 septembrie. 

 Întâlnirile se vor desfășura fie online, fie individual. 
             Repartizarea claselor: 

 Clasele vor fi  repartizate pe principiul continuității, cu câteva excepții, conform anexei; 

 Grupele pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a se vor realiza pe principiul par/impar;  

 În împărțirea claselor se va ține cont de elevii care beneficiază de transport școlar; 

 Profesorii diriginți vor realiza oglinda clasei, pe care o vor afișa.  
             Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: 

 în Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, izolatorul se află în corpul B al clădirii, lângă cabinetul medical. 
           Flux de intrare/ieșire: 

CORP A: 

 Cadrele didactice vor folosi intrarea profesorilor și scara profesorilor; 

 Clasele de învățământ primar, clasele a IX-a și a X-a vor folosi intrarea elevilor; 

 Clasele a XI-a, a XII-a vor intra pe la sala de sport; 

 Clasele a V-a și a VI-a vor folosi intrarea elevilor; 

 Clasele a VII-a vor intra pe la sala de sport; 

 Toți elevii vor ieși prin dreptul laboratorului de biologie.   
                   CORP B: 

 Cadrele didactice vor folosi intrarea profesorilor; 

 Elevii de învățământ primar vor folosi intrarea din spatele clădirii; 

 Elevii din clasele a XII-a și a VIII-a vor folosi intrarea profesorilor. 

 Toți elevii vor ieși prin spatele clădirii. 
CORP C: 
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  Elevii și cadrele didactice din sala de clasă din spate vor intra prin spate; 

 Elevii și cadrele didactice din sala de la etaj și din sala de la parter vor intra prin față.  
 

Accesul persoanelor străine în școală: 

 Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatorul/învățătorul/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace 
electronice  intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul 
clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea din față sau, dacă vremea nu permite,  în holul de la intrarea 
profesorilor); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea școlii, cu aprobarea conducerii. 

Școala Gimnazială Breaza de Jos: 
Număr de clase: 10 
Număr de elevi: 205 
Număr de schimburi: 2 
Număr de săli disponibile: 8 
Scenariul ales: scenariul galben 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 
 
Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în săptămânile 7-21 septembrie. 

  Întâlnirile se vor desfășura fie online, fie individual. 
 
Repartizarea claselor:  
Clasele vor fi  repartizate pe principiul continuității, cu câteva excepții, după cum urmează: 

 Grupa de preșcolari-in grădiniță, clasa pregătitoare în sala din corpul B, clasa I și cl. a V-a în sala 2, cl. a II-a si cl. a VI-a în 
sala 4, clasa a III-a în sala 3, clasa a IV-a în sala 1, clasa a VII-a in laboratorul de fizică-chimie-biologie, clasa a VIII-a în sala 
de sport; 

 Grupele pentru clasele a III-a, a IV-a,  a V-a, a VI-a, a VII-a  se vor realiza pe principiul par/impar;  

 În împărțirea claselor se va ține cont de elevii care beneficiază de transport școlar; 

 Profesorii diriginți vor realiza oglinda clasei, pe care o vor afișa. 
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Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: laboratorul de informatică. 
Flux de intrare/ieșire:  

 Cadrele didactice vor folosi intrarea profesorilor; 

 Clasele de învățământ primar, gimnazial și grupa de preșcolari vor folosi intrarea de pe porțile mari. 
Accesul altor persoane în școală:  Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatorul/învățătorul/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace 
electronice  intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul 
clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea din față sau, dacă vremea nu permite,  în holul de la intrarea 
profesorilor); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea școlii, cu aprobarea conducerii. 

Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”: 
Număr de clase: 9 
Număr de elevi: 145 
Număr de schimburi: 2 
Număr de săli disponibile: 5 
Scenariul ales: scenariul verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în săptămânile 7-21 septembrie. 

 Întâlnirile se vor desfășura fie online, fie individual. 
Repartizarea claselor: 

 Clasele vor fi  repartizate pe principiul continuității 

 Profesorii diriginți vor realiza oglinda clasei, pe care o vor afișa. 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: 

 în Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, izolatorul se află în Corpul B al clădirii; 
Flux de intrare/ieșire: 
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  Cadrele didactice vor folosi intrarea profesorilor; 

 Clasele de învățământ primar vor folosi intrarea elevilor; 

 Clasele de învățământ gimnazial vor folosi intrarea elevilor; 

 Clasa Pregatitoare va folosi intrarea din Corpul B. 
 
Accesul altor persoane în școală  

 Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu învățătorul/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace 
electronice  intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea din față sau, dacă vremea nu permite,  în holul de la intrarea 
elevilor); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea școlii, cu aprobarea conducerii. 

Școala Gimnazială Nistorești: 
Număr de clase: 8 
Număr de elevi: 98 
Număr de schimburi: 1 
Număr de săli disponibile: 4 
Scenariul ales: scenariul verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în săptămânile 7-21 septembrie. 

 Întâlnirile se vor desfășura fie online, fie individual. 
 
Repartizarea claselor: 

 Clasele vor fi  repartizate pe principiul continuității, cu câteva excepții,  

 Profesorii diriginți vor realiza oglinda clasei, pe care o vor afișa. 
 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: 

 La Școala Gimnazială Nistorești izolatorul va fi în sala din fața cancelariei. 
Flux de intrare/ieșire: 

 Existând o singură cale de acces, elevii și cadrele didactice vor intra prin fața școlii. 
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Accesul altor persoane în școală  

 Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatorul/învățătorul/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace 
electronice  intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul 
clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea din față sau, dacă vremea nu permite,  în holul de la intrarea 
profesorilor); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea școlii, cu aprobarea conducerii. 

Grădinița cu PN și PP „Castelul fermecat”: 
Număr de clase: 8 
Număr de elevi: 174 
Număr de schimburi: 1/2 (1 la P.N. și 2 la P.P) 
Număr de săli disponibile: 10 
Scenariul ales: scenariul verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar:            

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în perioada 9-15 septembrie. 

 Întâlnirile se vor desfășura fie online, fie individual. 
Repartizarea claselor:  Grupele vor fi realizate pe principiul continuității; 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: La P.P. izolatorul este situat lângă intrarea B (spre parc), la P.N izolatorul este situat sus la 
cabinetul medical. 
Flux de intrare/ieșire: Programul de intrare – ieșire al preșcolarilor se derulează, atât la Program Normal, cât și la Program Prelungit,  

pe intervale de timp, conform  orarului: 

 Program Normal (intrare PN) 
Grupa Mică                  - sosire 08.30 – 09.00; plecare 11.30 – 11.45  
Grupa Mijlocie-Mare  - sosire 08.00 – 08.15; plecare 11.45 – 12.00 
Grupa Mijlocie             - sosire 08.15 – 08.30; plecare 12.00 – 12.15 
Grupa Mare                  - sosire 07.45 – 08.00; plecare 12.15 – 12.30 
 Program Prelungit: 
Grupa Mică                   - sosire*08.10 – 08.30; plecare*15.30 – 15.50  
Grupa Mijlocie             - sosire 07.50 – 08.10; plecare   16.10 – 16.30 
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 Grupa Mare                  - sosire 07.30 – 07.45; plecare   15.50 – 16.10 
                         *Se vor folosi ambele intrări 

 
Accesul altor persoane în școală: 

 Părinții nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatorul/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace electronice  
intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea grădiniței sau, dacă vremea nu permite,  în holurile  de la intrare); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea grădiniței, cu aprobarea conducerii. 

Grădinița „Freamăt de codru”: 
Număr de clase: 1 
Număr de elevi: 19 
Număr de schimburi: 1 
Număr de săli disponibile: 1 + centru de informare si documentare 
Scenariul ales: verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 14 septembrie fie online, fie individual 
Repartizarea claselor: combinata. 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: centru de informare si documentare. 
Flux de intrare/ieșire: sosire: 08-09:00 / plecare: 12-13:00. 
Accesul altor persoane în școală  

 Părinții nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatorul/ profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace electronice  
intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea grădiniței sau, dacă vremea nu permite,  în holurile  de la intrare); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea grădiniței, cu aprobarea conducerii. 
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Grădinița „Albinuța”: 
Număr de clase: 1 
Număr de elevi: 20 
Număr de schimburi: 1 
Număr de săli disponibile: 2 
Scenariul ales: verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 14 septembrie fie online, fie individual 
Repartizarea claselor: combinată 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: sala de sport 
Flux de intrare/ieșire: sosire: 07:30 – 08:00 / plecare: 12:00 – 13:00. 
Accesul altor persoane în școală  

 Părinții nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatoarea/profesorul  telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu unul dintre cadrele didactice, comunică telefonic/mijloace electronice  
intenția de a veni la școală și va stabili în prealabil o întâlnire cu dirigintele/profesorul/învățătorul/educatorul clasei; 

 Întâlnirea va avea loc în spațiul special amenajat (în curtea grădiniței sau, dacă vremea nu permite,  în holurile  de la intrare); 

 În cazuri excepționale, părinții vor intra în clădirea grădiniței, cu aprobarea conducerii. 

Grădinița „Peter Pan”: 
Număr de clase: 1 
Număr de elevi: 20 
Număr de schimburi: 1 
Număr de săli disponibile: 1 
Scenariul ales: scenariul verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în săptămânile 7-21 septembrie. 

 Discuțiile se vor desfășura individual  sau cu ajutorul mijloacelor electronice. 
 
Repartizarea claselor:  o sală de clasă pentru o grupă cu 20 de preșcolari 
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 Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor:  

 La Grădinița cu PN „Peter Pan” Nistorești, izolatorul va fi în camera alăturată sălii de clasă.  
 
Flux de intrare/ieșire:  

 Existând o singură cale de acces, preșcolarii și educatoarea vor folosi intrarea principală.  
Accesul altor persoane în școală  

 Părinții nu vor avea acces in unitatea de învățământ. Aceștia îi vor  însoți  pe copii  până la ușa grădiniței; 

 Părinții vor comunica cu educatorul telefonic sau prin mijloacele electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu educatorul, comunică telefonic intenția de a veni la 
grădiniță și va stabili în prealabil o întâlnire cu  acesta;  

 Întâlnirea va avea loc într-un spațiu special amenajat , în curtea grădiniței sau în holul grădiniței.  

Grădinița „Albă-ca-Zăpada”: 
Număr de clase: 1 
Număr de elevi: 18 
Număr de schimburi: 1 
Număr de săli disponibile: 1 
Scenariul ales: verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: Întâlnirile se vor desfășura online sau  individual (în aer liber, în curtea grădiniței). 
Repartizarea claselor: sala de grupă  
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: sala de joacă 
Flux de intrare/ieșire: copiii intră și ies pe intrarea principală  
Accesul altor persoane în școală: 

 Părinții nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatoarea telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu educatoarea, comunică telefonic/mijloace electronice  intenția de a veni la 
școală și va stabili în prealabil o întâlnire. 

Grădinița Podu-Vadului: 
Număr de clase: 1 
Număr de elevi: 19 
Număr de schimburi: 1 
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 Număr de săli disponibile: 2 
Scenariul ales: verde 
Planificarea ședințelor cu părinții la începutul anului școlar: 

 Primele ședințe cu părinții vor fi planificate în perioada 14-18 septembrie 2020. 

 Întâlnirile se vor desfășura online sau  individual. 
 
Asigurarea unui spațiu pentru izolarea elevilor: sala de joacă 
Flux de intrare/ieșire: intrarea principală 
Accesul altor persoane în școală: 

 Părinții nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și nu vor însoți copilul în clădirea acesteia; 

 Părinții vor comunica cu educatoarea telefonic sau prin mijloace electronice; 

 În cazuri excepționale, părintele care dorește să vorbească cu educatoarea, comunică telefonic/mijloace electronice  intenția de a veni la 
școală și va stabili în prealabil o întâlnire. 

 
Triajul elevilor  

 Va fi desemnat un cadru didactic, responsabil cu evidența elevilor și a cazurilor de îmbolnăviri din unitatea școlară. Acesta va 
coordona activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 și se va afla în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, 
cu reprezentanții I.S.J., D.S.P., ai autorităților locale și ai C.J.C.C.I.. 

 

 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 preşcolarului/elevului la cursuri. 

 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 infectocontagioase ; 
 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. 

 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); 
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 Dacă, un elev/preșcolar nu se simte bine/ are febră, tușește, prezină vărsături , se anunță cabinetul medical, responsabilul 
desemnat de școală și părinții/tutorii copilului. Acesta va fi izolat într-un spațiu special amenajat și supravegheat până la 
sosirea părinților. Copilul va purta mască, se vor respecta cu strictețe măsurilr de protecție individuală. Se va deschide o 
fereastră pentru aerisire.  

 Dacă, un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic are febră, tușește, prezină vărsături, acesta se va întoarce acasă, se va 
autoizola. În acest caz,  se va anunța cabinetul medical și responsabilul desemnat de școală. 

 Dacă pe perioada izolării copilul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat.  

 Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de 20 de secunde. 

 La prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observare atentă și prin întrebări 
privind starea de sănătate adresate elevilor. 

 În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu 
SARS-CoV-2, se anunță cabinetul medical al școlii și responsabilul desemnat de școală ; 

 Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat  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.  

 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. 

 
Organizarea programului școlar 

 Elevii din învățământul primar vor avea ore de 30 de minute și pauzele de 5 minute. 

 Din cele 30 de minute de curs, 5-10 minute vor fi alocate pauzei dedicate elevilor. 

 Elevii din învățământul gimnazial și liceal vor avea ore de 45 de minute și pauze de 5 minute. 

 Din cele 45 de minute de curs, elevii vor avea o pauză de 10 minute. 

 Pauzele elevilor vor fi decalate astfel să se limiteze interacțiunea fizică și socială; 

 Purtarea măștii de protecție atît de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în 
interiorul și exteriorul unității de învățământ. 

Protocol pentru transport: 

 Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale prevăzute în Procedura 
pentru transport școlar în Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza; 

 În plus, se va asigura distanța fizică de minimum 1 metru și se va purta mască. 

 Șoferul microbuzului școlar va respecta măsurile de protecție; 

 Autobuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după fiecare cursă. 
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Dotarea claselor cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice și online: 

 Clasele vor fi dotate cu calculator/laptop, cameră web cu microfon, trepied, astfel încât elevii să poată participa online, în 
direct la orele de curs; 

 Întreaga școala va utiliza platforma Google Classroom și Google Meet/Zoom pentru a desfășura orele online.  
 

Analiza de nevoi a elevilor în cazul trecerii la scenariul roșu: 

 Profesorii diriginți/învățătorii/educatorii vor face o analiză a nevoilor de echipamente IT a elevilor, astfel încât toți elevii să 
participe la ore. 
 

Descrierea activităților în pauza de 5 minute: 

 Cadrele didactice se vor deplasa de la o clasă la alta; 

 Cadrele didactice vor intra pe platformă pentru a desfășura orele și online. 
 

Descrierea activităților în pauza de 10 minute:  

 Elevii se vor recrea în curtea școlii sau în clasă, în funcție de vreme, sub supravegherea cadrelor didactice pentru 
păstrarea distanțării fizice sau pot merge la toaletă; 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală. 
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Plan de acțiune 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv  Acțiune  Termen  Responsabili  Indicatori de realizare 

1.  Asigurarea spațiilor utilizate în 
desfășurarea procesului de 
învățământ 

Identificarea sălilor de clasă în care 
se pot desfășura cursuri; 

11 
septembrie 

Conducerea 
unității 

Fiecare clasă are sală de clasă potrivită, 
astfel încât să se respecte regulile de 
distanțare. 

2.  Asigurarea unui spațiu pentru 
izolarea temporară a cazurilor 
suspecte 

Identificarea spațiului pentru izolare 
temporară; 

11 
septembrie 

Conducerea 
unității 

Fiecare unitate de învățământ din PJ are 
un spațiu amenajat pentru izolare a 
cazurilor suspecte: 
  

3.  Dotarea cu dispozitive și materiale 
necesare respectării normelor de 
proteție 

Dotarea holurilor și intrărilor cu 
dispensere și dezinfectant; 
Dotarea coșuri de gunoi cu capac 
și pedală pentru măștile de 
protecție;  
Dotarea sălilor de clasă cu afișe 
corespunzătoare prevenirii 
infecției cu COVID-19;  

11 
septembrie 

Conducerea 
unității 
Administratorul 
de patrimoniu 

Toate holurile sunt dotate cu dispensere 
și dezinfectant; 
Toate holurile sunt doatate cu coșuri 
de gunoi cu capac și pedală pentru 
măștile de protecție;  
Toate sălile de clasă au afișe 
corespunzătoare prevenirii infecției cu 
COVID-19. 

4.  Dotarea sălilor cu mijloace 
audiovideo pentru participarea 
live a elevilor de acasă.  

Dotarea sălilor de clasă cu laptop 
și cameră web audio-video 
pentru transmiterea live a 
lecțiilor; 

septembrie Conducerea 
unității 
Serviciul 
contabilitate 

Fiecare clasă este dotată cu laptop, 
videoproiector și cameră web pentru 
transmiterea lecțiilor live și 
participarea activă a grupelor de elevi 
care rămân acasă. 

5.  Stabilirea regulilor de deplasare Informarea elevilor cu privire la 11 Conducerea Locurile din clasă vor fi fixe, fiecare 
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 și organizare a elevilor în sălile 
de clasă. 

traseele de circulație în interiorul 
clasei și a modului de organizare 
în sala de clasă. 

septembrie unității 
 
Toate cadrele 
didactice 

elev va avea banca proprie și doar pe 
aceea o va putea ocupa. Elevii nu vor 
schimba locurile între ei pe perioada 
cursurilor. Vor fi limitate deplasările în 
interiorul clasei. Elevii nu vor avea 
voie sa facă schimb de obiecte 
personale (rechizite școlare, etc.). 
Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate. 

6.  Organizarea grupurilor sanitare  Dotarea grupurilor sanitare cu 
materiale de igienă și 
dezinfectare.  
Gestionarea fluxurilor de elevi 
care utilizeaza grupurile sanitare. 

14 
septembrie 

Conducerea 
unității 
Administratorul 
de patrimoniu 

Fiecare grup sanitar va fi dotat cu 
dispenser cu dezinfectant, săpun 
lichid, prosoape de hârtie, hârtie 
igienică. Fluxul de elevi care va utiliza 
grupul sanitar pe timpul pauzelor, va fi 
limitat astfel încât să nu se genereze 
blocaje/aglomerație în zona. 

7.  Organizarea cancelariei Asigurarea materialelor de 
dezinfecție în cancelarie. 
Așezarea mobilierului din 
cancelarie. 

14 
septembrie 

Conducerea 
unității 
Administratorul 
de patrimoniu 

Cadrele didactice vor păstra distanța 
fizică de 1 m în cancelarie. Cadrele 
didactice se vor dezinfecta obligatoriu 
pe mâini la intrarea în cancelarie. 
Cataloagele vor fi folosite după un 
program stabilit de conducerea școlii 
și anunțat din timp. 
Profesorii vor folosi un catalog 
individual. 

8.  Organizarea curții școlii.  Igienizarea spațiilor din curtea 
școlii. 

Permanent Conducerea 
unității 
Administratorul 
de patrimoniu 

Spațiile din curtea școlii vor fi 
igienizate zilnic cu jeturi de apă și 
materiale dezinfectante. 

9.  Stabilirea circuitelor funcționale 
în interiorul unității de 
învățământ.  

Marcarea prin săgeți a traseelor 
de intrare și ieșire pe holurile 
unității și în interiorul sălilor de 
clasă. 
Asigurarea cu dispozitive și 
materiale dezinfectante. 

Permanent Conducerea 
unității 
Administratorul 
de patrimoniu 

Pe holuri sunt aplicate indicatoare 
(săgeți) care marchează traseele de 
intrare și de ieșire din unitate pentru 
fiecare etaj.  
Ușile sălilor de clasă vor rămâne 
deschise pe perioada cursurilor și în 
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 pauze, pentru a evita punctele de 
contact. 
 La fiecare intrare din unitatea de 
învățământ sunt montate dispensere 
cu dezinfectant, precum și covoare 
speciale de dezinfectare. 

10.  Consiliere, control, 
monitorizare și evaluare, bazate 
pe reguli și proceduri  

Consilierea cadrelor didactice cu 
privire la începerea anului școlar. 
 
 Instruirea personalului didactic 
cu privire la procedurile privind 
desfășurarea cursurilor în 
condițiile pandemiei cu COVID-19 
și a scenariilor privind 
suspendarea cursurilor în 
contextul apariției de cazuri.  
 
Instruirea periodică a elevilor în 
vederea respectării măsurilor de 
protecție și prevenție a infecției 
cu SARS-Cov-2. 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilirea responsabilităților 
personalului didactic privind 
supravegherea elevilor pe timpul 
pauzelor, precum și la intrarea și 
ieșirea de la cursuri. 

septembrie Conducerea 
unității 

 
Toate cadrele 
didactice 

Personalul didactic, didactic-auxiliar și 
nedidactic va lua la cunoștință 
scenariul de începere a anului școlar, 
precum și procedurile privind 
desfășurarea cursurilor în condiții 
optime și a situațiilor care necesită 
suspendarea cursurilor.  
 
Personalul medical al școlii va efectua 
instruirea personalului didactic pentru 
a observa starea de sănătate a 
elevilor/preșcolarilor. 
 
Elevii vor fi instruiți de profesorul 
diriginte/învățător/educator în prima 
zi de școală și cel puțin odată pe 
săptămână.  
 
În clase, pe coridoare și în grupurile 
sanitare vor fi afișate, în locuriu 
vizibile, postere cu informații pentru 
prevenția infecțeie cu SARS-Cov-2.   
 
Fiecare cadru didactic va avea 
responsabilitatea de a supraveghea 
clasele/grupele de elevi pe timpul 
pauzelor. 

11.  Asigurarea materialelor de Realizarea unui stoc de materiale Permanent Conducerea Înainte de începerea anului școlar, 
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 curățenie, igienă și dezinfecție  de curățenie, igienă și 
dezinfecție. 

unității 
 
Administratorul 
de patrimoniu 

unitatea de învățământ va realiza un 
proces de dezinfecție cu firmă 
specializată/autorizată, cu soluții 
speciale pentru COVID-19.  
 
Se vor achiziționa materiale de 
curățenie, igienă și dezinfecție, astfel 
încât să se asigure un stoc pentru o 
perioadă de cel puțin 1 lună. 

12.  Asigurarea materialelor de 
protecție pentru elevi și 
personal 

Asigurarea permanentă a unui 
stoc de rezervă de materiale de 
protecție pentru elevi și personal. 

Permanent Conducerea 
unității 
 
 

Unitatea de învățământ nu dispune de 
resursele financiare necesare pentru a 
asigura măști de protecție. Consiliul 
local al orașului  va achiziționa măști 
pentru elevi și cadre didactice. 

 
a. Anexe: 

a. Procedură acces în școală; 
b. Procedură privind măsurile pentru desfăşurarea activităţilor didactice în cadrul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul 

Breaza (PJ și structuri), în condiţii de siguranţă, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-COV-2, în anul 
școlar 2021-2021 

c. Repartizarea claselor în Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” și în structuri. 
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