
Stimați părinți, 
 

Dragi elevi ai Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu”, 
 

 
Școala va începe anul acesta în condiții speciale, impuse de situația 

epidemiologică la nivelul judeţului Giurgiu. 
 

În Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație ale liceului au fost 

analizate actele normative specifice acestei perioade, pentru selectarea celor mai 

bune soluții de începere a cursurilor în anul școlar 2020-2021. 
 

Echipa de management a Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” este 

în măsură astăzi să vă comunice modul de organizare a cursurilor pentru începutul 

acestui an școlar, în perioada 14 septembrie- 25 septembrie: 
 

Scenariul selectat: clasele a X-a şi a XI-a online 
 

 nu sunt permise transferurile de elevi între grupele stabilite inițial, 

pentru evitarea răspândirii virusului SARS-COV 2 de la o grupă la 

alta. 
 

Scenariul selectat: clasele a IX-a şi a XII-a se vor prezenta integral la şcoalǎ. 
 
 

Prezența elevilor la cursuri, indiferent de modul de 
desfășurare a acestora, este obligatorie !!! 

 

Cursuri: 
 

Clasele a IX-a și a X-a: 

Programul va începe la ora 13:30 

Clasele a XI-a și a XII-a: 

Programul va începe la ora 07:30 

Cursurile se vor derula după amiaza, 
atât timp cât va fi necesar,  cu ore de 45 
minute și pauze de 5 minute între orele de 
curs. În timpul orelor de 45 de minute, vor 
fi stabilite pauze de cel mult 10 minute, 
doar dacă este necesar, pentru nevoile 
elevilor de a merge la toaletă (pauze 
decalate pentru clasele de pe același 
culoar) sau pentru relaxarea elevilor (vor 
avea voie să se ridice în picioare, dar nu 
vor avea voie să părăsească sala de 
clasă). 

Cursurile se vor derula dimineața, 
cu ore de 45 minute și pauze de 5 
minute între orele de curs. În timpul 
orelor de 45 de minute, vor fi stabilite 
pauze de cel mult 10 minute, doar dacă 
este necesar, pentru nevoile elevilor de 
a merge la toaletă (pauze decalate 
pentru clasele de pe același  culoar)  
sau  pentru  relaxarea elevilor (vor 
avea voie să se ridice în picioare, dar 
nu vor avea voie să părăsească sala 
de clasă). 

 

 
 

ORELE DE DIRIGENŢIE se vor desfăşura exclusiv online şi vor fi stabilite de 
către fiecare diriginte. 

                 
 
 
 
 



    
Intrarea elevilor în C1  se face din strada Republicii, iar ieşirea se face pe 

poarta de la Sala de sport. 

Intrarea în C2  se face din strada Dimitrie Bolintineanu, pe lângǎ transformator, 

iar ieşirea, pe poarta din spatele clǎdirii, pe lângǎ terenul de sport. 

 

Se va pǎstra distanţarea atât la intrarea, respectiv la ieşirea 

elevilor, cât şi în interiorul curţii !!! 

 

Vă rugăm să respectați normele impuse de Ministerul Sănătății și de 

Ministerul Educației si Cercetarii pentru derularea cursurilor în această 

perioadă, prevăzute în următoarele acte normative/instrucțiuni/ghiduri care pot 

fi consultate pe site-ul liceului www.liceubolintin.ro 
 

- Ordin comun MEC-MS Nr. 5487/1494/31.08.2020 
 
- GHID MEC pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 
 
- HCNSU Nr. 43/27.08.2020 

 
OBLIGAȚIILE ELEVILOR: 
 

 la venirea la şcoalǎ, îşi dezinfecteazǎ mâinile şi încǎlţǎmintea, folosind 
dispenserele şi covoraşele dezinfectante plasate la intrarea în clǎdire, dar şi 
în sǎlile de clasǎ; 

 pe parcursul zilei, îşi spalǎ mâinile cu apǎ şi sǎpun de câte ori este necesar; 

 respectǎ sensurile de deplasare marcate cu sǎgeţi; 

 ocupǎ aceeaşi bancǎ pe toatǎ perioada participǎrii la cursuri, conform oglinzii 
sǎlii de clasǎ; 

 poartǎ mascǎ de protecţie pe toatǎ durata programului şcolar; 

 pǎstreazǎ distanţa de 1 metru faţǎ de alte persoane, inclusiv în pauze; 

 respectǎ programul şi evitǎ aglomerarea toaletelor, prin pǎstrarea distanţei şi 
minimizarea staţionǎrii; 

 vin la şcoalǎ cu recipient propriu pentru bǎuturi (apǎ, suc) şi pacheţel cu 
mâncare; 

 anunţǎ profesorul diriginte dacǎ au cazuri confirmate de COVID în familie; 

 anunţǎ dacǎ au intrat în contact cu alte persoane confirmate cu COVID, în 
vederea izolǎrii. 

 

 

  

http://www.liceubolintin.ro/


RECOMANDǍRI: 

 

Extras din Regulamentul privind măsurile de protecție pentru prevenirea 

răspândirii infectării cu SARS COV2 pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul judetului 

Giurgiu: 

 

 Se recomandǎ sǎ se protejeze elevii cu risc de îmbolnǎvire sau membrii 

familiilor care au anumite afecţiuni, prin desfǎşurarea activitǎţii şcolare 

exclusiv online (în  acest scop elevii vor transmite adeverinţe medicale, 

însoţite de o cerere în care se solicitǎ participarea la cursuri exclusiv 

online); 

 Se recomandă elevilor prezenţi la cursuri să aibă asupra lor măști de 

protecție, sticluță cu dezinfectant, batiste de unică folosință. 
 

 Elevii vor respecta, cu strictețe, traseul de intrare-ieșire stabilit prin 
Procedura Operațională aprobată la nivelul școlii. 

 
 Este interzis accesul părinților sau al altor persoane străine în spațiul 

școlii. Programările pentru audiențe vor fi făcute telefonic, la nr. de 

telefon 0246 271283, accesul pentru audiențe fiind permis doar pe 

baza programării, prin intrarea din str. Republicii. 
 

 Se interzice elevilor sau altor persoane, conform legislației în vigoare, 

înregistrarea cursurilor și/sau distribuirea acestora către terți, fără 

acordul cadrelor didactice care susțin aceste cursuri. 
 

 Se interzice părinților sau altor persoane participarea la cursurile 

online fără acordul cadrului didactic care susține cursul și al tuturor 

părinților elevilor clasei. 
 

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare atrage după sine răspunderea 

individuală, conform legislației în vigoare. 
 

Nu uitați că depinde de fiecare dintre noi, profesori, elevi sau părinți, ca școala 

față în față să reziste vremurilor cât mai mult, iar revenirea la școală pentru toți copiii 

să fie posibilă cât mai repede în condiții de siguranță! 
 
 
 
 
 

         DIRECTOR, 
         prof Mihaela Enache 


