
Scrisoare către părinții elevilor din ciclul primar al Școlii Gimnaziale-  ”Nanu Muscel” Câmpulung 
 

Dragi părinți,  

 

 Școala noastră, ca probabil toate școlile din țară, pentru deschiderea anului 

școlar 2020-2021 în bune condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, potrivit Ordinului nr. 5487/1494/2020, s-a 

preocupat de: 

- Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

- Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.)  

- Organizarea sălilor de clasă: 

✓ Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Contactul între elevii din clase 

diferite va fi evitat; 

✓ Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia 

nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

✓ Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

✓ Este interzis schimbul de obiecte personale; 

- Organizarea grupurilor sanitare  

- Organizarea curții școlii 

- Organizarea accesului în unitatea de învățământ 

- Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor 

✓ Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba 

între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de 

scris, jucării etc.). Este interzisă funcționarea chioșcurilor din curtea școlii. 

-Organizarea activităților sportive. 

 Pe dumneavoastră, părinții, vă rugăm să veniți în sprijinul nostru pentru 

asigurarea desfășurării procesului de învățământ în bune condiții condiții, astfel:  

 

o Verificați starea de sănătate a copilului dvs. înainte de plecarea la școală. La 

cel mai mic semn de febră sau stare alterată de sănătate, vă rugăm să-l țineți 

acasă. Trimiteți un mesaj doamnei învățătoare, pentru motivarea absențelor. 

 

o Aduceți copilul la școală doar până la poartă. De acolo merge singur până în 

clasă. Pe unde intră și iese copilul în școală ? 

 

CLASELE  PREGĂTITOARE : 

Intră la cursuri la ora 8:10 pe la INTRAREA ELEVILOR. Ieșirea se va face la ora 

11 :40, pe UȘA DINSPRE NORD, ADICA DINSPRE KAUFLAND. 

 



CLASELE DE LA ETAJUL I, respectiv : 

IV A (prof. Stoica Olimpia), IV B (prof. Matei Maria), IV C (prof. Pîrșan Mihaela), 

IV D (prof. Pîtea Anca), III A (prof. Troscenco Cristina), III C (prof. Vlădoiu 

Cristina) și clasa a II-a A (prof. Dogaru Adriana) : 

– intră la cursuri pe la INTRAREA CADRELOR DIDACTICE, între orele 7 :45 - 

7 :55 ; urcă la clase pe SCARA PROFESORILOR ;  

-la finalul cursurilor părăsesc școala respectând același traseu. 

 

CLASELE DE LA ETAJUL II, respectiv : 

I A (prof. Calangiu Elena), I B (prof. Boncoi Daniela), I C (prof. Brăgărea Mariana), 

II C (prof. Florescu Carmen), III B (prof. Firu Alina) și clasa a II-a A (prof. Oprescu 

Andreea): 

-intră la cursuri pe la INTRAREA ELEVILOR, între orele 7 :45 - 7 :55 ; urcă la 

clase pe SCARA ELEVILOR ;  

-la finalul cursurilor părăsesc școala respectând același traseu. 

 

Nu uitați !  

Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar 

și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de 

învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în 

exterior). 

Viziera nu ține loc de mască ! 

 

– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din 

jur împotriva infecției cu noul coronavirus; 

– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi 

la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea 

infecției; 

– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice 

modificări ale stării lui emoționale; 

– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu 

acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare 

și la păstrarea distanței; 

– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: când se întoarce acasă, înainte și 

după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar; 

– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i 

importanța și necesitatea purtării acesteia; 

– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu 

schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de 



telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de 

mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii); 

– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletă, computer, mouse etc.); 

– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în 

respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de 

urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală; 

– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), 

veți fi sunați imediat de învățătoare ; luați-l imediat acasă și contactați telefonic 

medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. Este nevoie ca să 

conștientizați cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în 

colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

 

Vă mai înștiințăm că : 

Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu 

vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există 

aprobarea conducerii școlii. 

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice 

în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de 

prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.  

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența 

elevului în următoarele situații: 

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și 

se află în carantină. 

 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării 

cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, 

vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la 

domiciliu;– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu 

SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină 

instituționalizată. 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 



– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 

– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție 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 secreție nazală clară, ochi curgători/prurit). 

La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor 

prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. În 

cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare. 

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

de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să 

precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră 

de curs. Adeverințele vor fi aduse învățătoarei și vor fi centralizate la nivelul 

cabinetul medical școlar. 

 Protocol de izolare a copiilor bolnavi 

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de 

tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală 

infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

• Izolarea imediată a elevului – la cabinetul medical sau Ludoteca, dacă în cabinet 

este un alt elev. Elevul va fi separat de restul clasei și va fi supravegheat până când 

va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit.  

• Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul 

cabinetului medical școlar; 

• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la 

medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112; 

• Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul 

curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

Suntem încrezători că printr-o bună colaborare vom lua împreună cele mai 

bune decizii pentru siguranța copiilor dumneavoastră, care sunt și copiii noștri! 

       Cu stimă,  

Colectivul de cadre didactice din Școala Gimnazială ”Nanu Muscel” Câmpulung 



Școala Gimnazială ”Nanu Muscel” Câmpulung 

 

 

PROGRAMUL  

derulării orelor de curs, la învățământul primar,  

în ziua de 14 septembrie 2020 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nume învățător Etaj/ Acces Orar grupa 1 Orar grupa 2 

1.  CP A Proca Daniela  Parter/elevi 8:30-9:00 / 

10:00 

- 

2.  CP B Ștefănescu Liliana Parter/elevi 9:00-9:30 / 

10:30 

- 

3.  CP C Necula Elena 

/Vintilă Narcisa 

Parter/elevi 9:30-10:00 / 

11:00 

- 

4.  I A Calangiu Elena II/elevi 9:00/9:10 - 

10:00 

10:30-10:40 / 

11:20 

5.  I B Boncoi Daniela II/elevi 9:20/9:30 - 

10:30 

- 

6.  I C Brăgărea Mariana II/elevi 9:10/9:20 - 

10:10 

10:40-10:50 / 

11:30 

7.  II A Dogaru Adriana Parter/profesori 8:30 - 9:10 - 

8.  II B Oprescu Andreea Parter/elevi 8:30-8:40 / 9:30 10:00 / 10:40 

9.  II C Florescu Carmen II/elevi 9:40/9:50 – 

10:40 

- 

10.  III A Troscenco 

Cristina 

I/profesori 10:00 – 10:40 11:15 – 11:55 

11.  III B Firu Alina II/elevi 9:30/9:40 – 

10:20 

10:50 – 11:30 

12.  III C Vlădoiu Cristina I/profesori 9:00 - 9:40   10:15 – 10:55 

13.  IV A Stoica Olimpia I/ profesori 8:45 – 9:35 10:05 – 10:45 

14.  IV B Matei Maria I/ profesori 9:15 – 9:55 10:30 – 11:10 

15.  IV C Pîrșan Mihaela I/ profesori 9:30 – 10:10 10:45 – 11:25 

16.  IV D Pîtea Anca I/ profesori 9:45 – 10:25 11:00 – 11:40 

 


