COLEGIUL TEHNIC
„MARIA
BAIULESCU”
BRAȘOV

AN ȘCOLAR
2020 - 2021

Anul școlar 2020-2021 va începe, la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”,
conform scenariului galben.
În acest caz cursurilor vor fi programate astfel :










Clasele a IX-a liceu și școală profesională vor participa integral la cursuri, între orele
8.00-14.00

Clasele a X-a și a XI-a liceu vor participa la cursuri în sistem hibrid, jumătate dintre
elevi vor fi prezenți fizic iar jumătate on-line. Orele se vor derula în intervalul 8.00 –
14.00.
Clasele a XII-a liceu vor participa integral la cursuri, între orele 8.00-14.00
Clasele a X-a și a XI-a școală profesională vor participa la cursuri în sistem hibrid,
jumătate dintre elevi vor fi prezenți fizic iar jumătate on-line. Orele se vor derula în
intervalul 14.00 – 20.00.
Clasele de seral și școală postliceală vor participa la cursuri în sistem on-line.

Organizare cursuri
în sistem hibrid
Alternanța grupelor se va face alfabetic o data la două săptămâni
(prima grupă, stabilită în ordine alfabetică, va frecventa cursurile
fizic în perioada 14 – 25 septembrie 2020)
Cursurile online se vor derula, ca și în perioada martie-iunie
2020, pe platforma GSuite. În acest sens au fost montate
laptopuri și camere de luat vederi în fiecare clasă astfel încât
lecția să poată fi urmărită și on-line.
În timpul pauzelor toți elevii vor iesi din clase, însoţiţi de
profesor, pentru ca sălile să fie aerisite. Ei vor primi intrucțiuni
despre locul în care pot sta în timpul pauzelor astfel încât să
poată fi respectată distanțarea fizică.

Proceduri medicale
În unitatea de învățământ există asistent medical.
Luând în considerare recomandările comunicate în plan local și internațional de
către experții din domeniul sănătății, toți adulții și elevii din școală vor purta
măști pe tot parcursul programului, atât în interiorul școlii, cât și în afara ei
Purtarea măștii este obligatorie pe toată perioada programului şcolar. Măștile
folosite nu vor fi aruncate în coșurile din sala de clasă, ci în coșurile cu capac
special amenajate în școală.
Profesorii le vor reaminti elevilor pe parcursul zilei cât e de important să poarte
masca și să o poarte corect, iar părinții sunt încurajați să înceapă conversația
acasă cu elevii cu privire la folosirea corectă a măștii.
La intrarea în fiecare clasă au fost montate dispensere cu dezinfectant.

Proceduri medicale
În cazul în care un elev este confirmat cu SARS Cov2 ( Covid 19) părinții sunt obligaţi să
anunțe imediat dirigintele trimițând o copie a certificatului medical/rezultatului pozitiv la
testul Covid.
Legatura cu autoritățile privind situația epidemiologică a elevilor liceului va fi ținută de
către asistenta medical a școlii.

În cazul în care în clasă (grupă) sunt confirmate unul sau mai multe cazuri, clasa (grupa) va
intra în carantină timp de 14 zile, va fi aplicat scenariul roșu, cel în care toți copiii vor
participa la cursuri online.
În cazul în care vor fi confirmate 3 sau mai multe cazuri din clase diferite, întreaga unitate de
învățământ va intra în carantina timp de 14 zile.

Proceduri medicale
În cazul în care un elev prezintă pe parcursul zilei, la
școală, simptome specifice COVID-19:

●

Profesorii vor anunța echipa medicală a școlii.

●

Elevul este dus în camera de izolare amenajată.

●

Școala va anunța părinții să vină să preia copilul cât
mai repede.

●

Părinții trebuie să sune medicul de familie pentru o
evaluare.

Responsabilitatea părinților:
Verificare temperaturii și a simptomelor fiecărui copil
(vomă, tuse, durere în gât, nas care curge, pierderea
mirosului și/sau a gustului, diaree) dimineața, înainte de
a pleca de acasă;
 anunțarea absențelor la nevoie;

 ridicarea promptă a copilului de la școală, dacă sunteți
sunat de la școală;
 verificarea și actualizarea datelor de la diriginte: adresă
exactă, număr de telefon, email.
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Traseele
elevilor

INTRARE/IESIRE

ELEVI DIN SALA DE CLASĂ :

Intrare/ieșire str. Castelului nr.2

------ SCARA A

Intrare/ieșire str. Castelului nr.2

-----

Intrare/ieșire str. Castelului nr.2

-----

SCARA D
SCARA B

Intrare/ieșire str. G. Coșbuc ---- INTRARE E - DIRECT LA ETAJ II

I.1, I.2, I.3, I.4,

I.5, I.6, I.7, I.8, I.9
I.10, II.14

II.1, 11.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10,
II.11, II.12, II.13, Mansarda

