Reguli de respectat pentru elevi:

-

-

-

-

La intrarea în școlală elevii vor purta mască si își vor dezinfecta mâinile;
Măștile vor fi purtate obligatoriu pe toată perioada cât vor fi in incinta școlii (în școală
și în curtea școlii) și vor fi aruncate doar în cosurile special amenajate la iesire din
scoala (nu in cele din clasă);
Vor circula doar pe traseul indicat: intrare profesori – scara profesorilor – sala de
clasă și iesire din sala de clasă – scara elevilor – poarta mare a scolii. In interiorul
școlii traseul este marcat cu săgeti afișate pe pereti iar afară cu săgeti desenate pe
asfalt.
Păstresză distanțarea fizică pe traseu și în clasă;
Nu își schimbă locul din bancă si nu vin in contact cu colegii sau profesorii;
Șeful grupei va aduna dimineața de la toți colegii cererile pentru secretariat
(adeverințe de elev, etc.) și docmente petru contabilitate și le va duce in una din pauze;
Este interzis fumatul în curtea școlii;
Este interzis elevilor accesul cu mașina în curtea școlii;
De la fără 5 min până la fix este o pauză de 5 minute timp în care elevilor le este
intezis să părăsească clasa;
Fiecare clasă va avea o pauză de cinci minute în timpul orelor conform graficului
afișat;
Pe parcursul orelor elevii nu vor părăsi incinta școlii pentru cumpărături;
În cazul în care pe parcursul zilei va prezenta simptome de răceală (tuse persistentă,
dureri de cap, febră,etc.) va anunța profesorul de la clasă care la rândul său va anunța
asistenta medicală care va analiza situația și va conduce elevul în camera de izolare
până la anunțarea familiei;
Profesorii diriginți vor face un tabel care să cuprindă numerele de telefon ale ambilor
părinți sau ale tutorilor numele medicului de familie și numărul de telefon;
Elevii vor respecta toate regulile conform afișului.
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