
 

 

Planul de măsuri la Colegiul Național,,Iosif Vulcan” pentru începerea                     

cursurilor, anul școlar 2020-2021 

 

Colegiul Național,, Iosif Vulcan “ este o instituție pregătită pentru debutul 

anului școlar 2020-2021. Vă aducem la cunoștință o parte din măsurile specifice 

contextului pandemic luate în școală, pentru a realiza un mediu  educativ cât mai 

sigur  elevilor noștri: 

 

 S-au stabilit circuitele pentru  deplasările elevilor în școală și grădiniță, 

precum și în curțile și  pe terenurile de sport; 

 Se folosesc doar sălile de clasă care au o dimensiune potrivită în raport cu 

numărul de elevi, cu aranjarea băncilor individuale, astfel încât să se respecte 

distanțarea, conform normelor stabilite de Ministerul Sănătății; 

 În fiecare sală de clasă există dezinfectant pentru mâini; 

 Fiecare sală de clasă( gimnaziu și liceu, parțial primar) este dotată cu laptop 

și cameră web, astfel încât să se poată transmite lecțiile on-line, în timp real; 

 S-au achiziționat măști din material textil și măști medicale pentru elevi și 

angajați. Fiecare elev va primi un set de 5 măști textile, iar angajații, 2 măști 

textile; 

 S-au achiziționat dispensere cu senzor pentru dezinfectant  mâini  și s-au 

montat la intrările în clădirea școlii, pe coridoare și la intrările în toalete; 

 S-au achiziționat covorașe cu suport pentru dezinfectarea tălpilor, la toate 

intrările în instituție; 

 Există un ,,Plan de curățenie și dezinfecție” la nivelul întregii instituții, pentru 

fiecare corp de clădire și pentru fiecare clasă, care va fi respectat cu 

responsabilitate de către personalul de îngrijire; 

 Purtarea măștii este obligatorie pentru întreg personalul și elevii din 

învățământul primar, gimnazial și liceal; 



 Orarul instituției este modular, astfel încât să se reducă interacțiunea 

profesorilor cu clasele și adaptat celor două schimburi în care își desfășoară  

activitatea elevii din învățământul gimnazial și liceal; 

 Este asigurat sistemul de predare on-line prin Platforma G Suite for 

Education, cu licență, fiind create conturi profesorilor și elevilor din toate 

ciclurile de învățământ; 

 Sistemul creat în școală, prin Planul de măsuri al instituției, permite 

adaptarea rapidă a activității didactice la cele trei scenarii: verde, galben sau 

roșu, în raport cu evoluția situației epidemiologice. 

 

Respectarea normelor de igienă și colaborarea foarte bună între profesori, 

elevi și părinți este condiția pentru a rămâne sănătoși. Anul școlar 2020-2021 este 

un an diferit, dar vom reuși împreună să continuăm educația! 

Mult succes și sănătate în noul an școlar! 

 

                                                           Director, 

                                                            prof. Martin Simona Nicoleta 

 

 


