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În perioada 2-12 iunie 2020, 
 

 elevii claselor a VIII-a care au acordul scris al părinților: 

 
- sosesc la școală cu 10-15 minute înainte de începerea lecțiilor de pregătire 
și intră în curtea școlii prin poarta principală .  Elevii de la Școala Dorobanț vor 

desfășura orele de pregătire în corpul pentru clasele I-IV; 
 
-microbuzele școlare vor prelua elevii din satele Rediu Aldei, Șorogari și Cuza 

Vodă din stația obișnuită după următorul program: 
 -Rediu Aldei, ora 8.30   
 -Șorogari, ora 8.45 

 -Cuzavodă, ora 8.30; 
  
- așteaptă distanțați în curtea școlii la 2 metri între ei, astfel încât să fie 

asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, să fie preluați 
de un cadru medical și un profesor, pentru a li se măsura temperatura. În 
cazul în care temperatura lor depășește 37,3⁰ C, nu le este permisă intrarea 

în unitate; 

- intră în școală, cu masca pe față, pe la intrarea elevilor, respectând normele 
de distanțare fizică; 

- își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant; 

- se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 
vor păstra aceeași sală de clasă și aceeași bancă pe toată perioada desfășurării 

activităților (maximum 10 elevi în sala de clasă); 

- accesul în sala de clasă se va face astfel încât primul elev care intră în clasă 
se va așeza în ultima bancă de la fereastră, iar ultimul elev în prima bancă de 

lângă ușă, fără a trece unul pe lângă celălalt; 

- se așează la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, 
dreapta, față, spate-la Dorobanț), purtând măști pe toată perioada de 

pregătire; 
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- beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot 
merge, pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în 

sala de clasă; 

- la finalul activității vor părăsi sala de clasă în ordine inversă intrării, primul 
elev care va ieși va fi elevul din prima bancă de la ușă, iar ultimul elev cel din 

ultima bancă de la fereastră; 

- elevii însoțiți de cadrul didactic se deplasează pe traseul marcat spre ușa 
destinată pentru ieșire, aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special 

amenajat și semnalizat corespunzător-dacă este cazul și primesc o mască 
nouă refolosibilă de la paznic/ muncitor/ îngrijitor; 

- părăsesc incinta școlii, respectând distanțarea socială (2 metri între ei și o 

suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană), însoțiți de cadrul didactic; 

- nu vor schimba sala de clasă sau locul în bancă în perioada 2-12 iunie 2020; 
 

- în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele vor fi programate 
decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic ; 
 

- pe tot parcursul derulării activităţilor/examinărilor se vor respecta regulile 
generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu 
mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 

folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 
 
-acordul părinților pentru participarea propriului copil la orele de pregătire 

desfășurate în școală, va fi scris de mână, pe o foaie de hârtie alba/caiet 
studențesc, iar elevul o va prezenta profesorului care îi întâmpină la intrarea 
în școală, pe data de 2 iunie 2020. 

 
ACORD 

 

 Subsemnatul,_______________________, în calitate de părinte/tutore 
legal al elevului_____________________________, din clasa a VIII-a, 
Școala Gimnazială ”Aron-Vodă” Aroneanu, după ce am analizat riscurile 

infectării cu SARS-COV 2(Covid 19) la care ar fi expuși copilul și familia sa la 
întoarcerea acasă(persoane cu boli cronice sau cu vârsta peste 65 ani cu care 
locuim în aceeași locuință) și faptul că orele de pregătire se pot desfășura, în 

continuare, on-line, SUNT DE ACORD cu participarea elevului _____________ 
la pregărirea desfășurată în școală în perioada 2-12 iunie 2020. 
 

Semnătura părintelui, _____________ 
Data, __________________ 
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