Mesaj pentru părinți
Anul școlar 2020-2021 va incepe la 14 septembrie, conform scenariului galben. Acest scenariu a fost
agreat de majoritatea părintilor elevilor Colegiului de Științe „Grigore Antipa” Brașov. Acest scenariu galben
înseamnă:
 Fiecare clasă va fi împărțită în 2 grupe care vor veni la școala prin rotație timp de 2 săptămâni. Împartirea pe
grupe se va face de către profesorul diriginte respectând ordinea alfabetică şi particularităţile clasei. Prima
grupă va frecventa cursurile fizic în perioada 14 – 25 septembrie 2020.
 În cele două săptămâni în care nu vor veni la școală, elevii vor frecventa cursurile online pe platforma GSuite. În acest sens au fost montate camere de luat vederi în fiecare clasă pentru ca profesorul să poată fi
urmărit simultan de acasă. De asemenea fiecare profesor a fost dotat cu laptop pentru a facilita comunicarea
cu grupul de elevi care va studia online.
 La intrarea în școală va fi luată temperatura fiecarui elev. În cazul în care temperatura înregistrată este mai
mare de 37.3 elevul va fi izolat la intrarea în școală si după o scurtă perioadă (10 min) îi va fi luată din nou
temperatura. Dupa 3 măsurări consecutive care vor indica o temperatură mai mare de 37.3 grade vor fi
anunțați părinții pentru a prelua elevul. De asemenea, la intrarea în școală, elevii vor folosi dezinfectant
pentru maini.
 Pentru accesul în clase vor fi folosite 3 dintre cele 4 intrari ale liceului. Fiecare clasă va primi instrucțiuni
despre intrarea pe la care se va face accesul precum si despre traseul pe care îl va folosi atât pentru
venirea/plecarea la/de la școală cat și în timpul pauzelor.
 Orele de curs vor începe la ora 8.00
 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.
 Purtarea măștii este obligatorie pe toată perioada programului şcolar, cu excepţia perioadei în care elevii
mănâncă.
 La intrarea în fiecare clasă au fost montate dispensere cu dezinfectant. Adițional este recomandat ca fiecare
elev să aibă sticluța personală cu dezinfectant. La grupurile sanitare nu vor mai fi folosite aparatele cu aer
cald, acestea fiind înlocuite cu prosoape de hârtie.
Dacă există părinți care nu doresc participarea fizică a copiilor la orele de curs, în scenariul descris mai
sus, vor transmite o solicitare scrisă, prin mijloace electronice, profesorilor diriginţi. Recomandarea autorităților
pentru copiii care sunt în grupe de risc sau au membri ai familiei care se încadrează într-o grupă de risc este să
adopte scenariul roșu – cel în care cursurile vor fi susținute doar online.
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.
Luni, 14 septembrie 2020, elevii claselor a V-a și a IX-a se vor întâlni cu profesorul diriginte în curtea
școlii, asigurându-se distanțarea fizică, conform următorului orar:
ora 10.00, clasa a IX-a A (specializarea matematică – informatică, intensiv informatică)
ora 10.30, clasa a IX-a B (specializarea științe ale naturii, intensiv limba engleză)
ora 11.00, clasa a IX-a C (specializarea științe ale naturii)
ora 11.30, clasa a IX-a D (resurse naturale și protecția mediului)
ora 12.00, clasa a V-a.
Părinții își vor însoți copiii doar până la poarta de intrare în curtea școlii.
Elevii celorlalte clase vor participa la întâlnirea online inițiată de profesorul diriginte, în timpul căreia le
vor fi comunicate toate informațiile necesare bunei desfășurări a activității școlare si li se vor prelucra
procedurile ce trebuie trebuie respectate.

