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 • Acest plan oferă comunității SPECTRUM o imagine de 
ansamblu asupra procedurilor privind deschiderea Școlii 
Primare Spectrum în anul școlar 2020-2021.  

 • Vom rămâne receptivi la situația actuală și ne vom adapta 
activitatea acestei realități. Vom oferi un rezumat asupra 
modului în care vom redeschide sălile de clasă și campusul. 
Vom descrie opțiunile cu privire la activitatea instructiv-
educativă pentru anul academic 2020-2021 și măsurile 
organizatorice care se impun.

Școala Primară Spectrum se angajează să ofere elevilor săi un 
mediu de învățare sigur, motivant, atractiv și creativ prin 
programe care sunt captivante, flexibile și care răspund crizei 
actuale.
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 •  Școala va lua măsuri pentru a combate noul virus- COVID-19 
și  pentru a oferi un mediu cât mai sigur tuturor elevilor, profe-
sorilor și adulților implicați direct sau indirect în comunitatea 
noastră. 

 • Vom continua să urmărim cu atenție datele privind evoluția 
situației din România și vom respecta toate prevederile legale 
pentru redeschiderea în siguranță a școlii.

Menținerea comunității
noastre în siguranță
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 •  Știm că vom trăi cu COVID-19 ceva timp, până când va fi dispo-
nibilă o vaccinare universală. Vor fi perioade cu risc ridicat, când 
nivelul infecțiilor din România va crește rapid, iar Guvernul poate 
să aplice din nou restricții sociale pentru a limita infecțiile supli-
mentare. Acestea pot include și închiderea școlilor.

 • Când rata infecțiilor este controlată sau scade, restricțiile sociale 
vor fi ușurate și școlile ar putea fi deschise cu măsuri eficiente 
privind sănătatea și securitatea. Putem caracteriza acest lucru ca 
un ambient cu risc mediu.

 •  Dacă numărul de cazuri COVID -19 sunt reduse la foarte puține 
și avem un risc scăzut de infecții prin interacțiuni sociale, atunci 
școlile ar putea fi deschise pe deplin și am putea desfășura un 
program normal, asigurându-ne că măsurile privind sănătatea și 
siguranța rămân solide.

 •  Vom urma evaluările Guvernului care pot fi: cu risc ridicat, mediu 
și scăzut și va trebui să răspundem cu diferite scenarii de organi-
zare a activității didactice. 

Evaluarea riscului
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 • Este vital ca și comunitatea noastră de părinți să sus-
țină instituția și fiecare să se asigure că nu trimite co-
pilul la școală dacă prezintă simptome de COVID -19 
sau dacă a avut contact cu cineva cu aceste simptome. 
Este  important să fim foarte atenți în perioada urmă-
toare la orice semn de boală și să nu îi expunem și pe 
cei din apropierea noastră.

Menținerea siguranței
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 • Școala noastră a elaborat proceduri clare privind menținerea 
sănătății tuturor persoanelor din cadrul campusului. Ne vom 
asigura că există protocoale eficiente pentru sosirea la școală 
și spălarea periodică a mâinilor pe tot parcursul zilei. Vor fi sem-
nalizări în întregul campus pentru a consolida aceste reguli de 
igienă.

 • Vă rugăm să discutați cu copiii dvs. despre importanța acestor 
comportamente, care sunt necesare pentru siguranța tuturor 
celor din comunitatea noastră.

 •  Măștile trebuie purtate de către toți oamenii care intră în campus; 
acestea trebuie achiziționate de către părinți. Dacă statul român 
va furniza măști către școli, atunci le vom distribui gratuit elevilor.

Prevenirea transmiterii în campus
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Ce putem face pentru a ne proteja?
7 lucruri esențiale

Protocoale de dezinfecție 
 • Aceste protocoale vor fi sporite, în special în zonele comune, 
pe suprafețele cu atingere ridicată și zonele cu trafic ridicat.

Igiena mâinilor 
 • Spălarea mâinilor și utilizarea dezinfectanților, aflați în sălile 
de clasă și pe holuri, se vor realiza pe tot parcursul zilei 
(imediat după intrarea în școală, înainte de pauzele de masă 
și cât mai des posibil, recomandabil la cel mult 2 ore).

 • Este necesar ca elevii să aibă în permanență, în ghiozdane, 
șervețele uscate și antibacteriene cu care să-și dezinfecteze 
obiectele personale, ori de câte ori va fi nevoie.

Distanțarea fizică
 • Proiectarea spațiului, amenajarea mobilierului, cozile și 
tranzitul în campus vor fi configurate pentru a menține 
distanța fizică, pe cât posibil.
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Echipament de siguranță 
 • Este posibil ca toți elevii, profesorii și personalul auxiliar 
să poarte măști sau viziere, pe tot parcursul zilei sau doar 
în anumite momente. Dacă este necesar, se vor furniza și 
alte echipamente de protecție.

 • Este necesar ca elevii să aibă în ghiozdane măști de re-
zervă și pungi pentru depozitarea acestora.

 • Uniforma elevilor va fi schimbată zilnic.
Interacțiuni reduse cu adulții 
 • Vom reduce numărul de adulți care interacționează cu 
grupurile de elevi și ne vom asigura că va exista un con-
tact redus între clase.

Accesul în campus
 •  Accesul pentru părinți și vizitatori va fi evaluat cu atenție, 
limitat și monitorizat.

Dezvoltarea socio- emoțională 
 •  Programele de consiliere școlară vor fi adaptate și priori-
tizate pentru a sprijini elevii și familiile.
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Program normal pentru toți elevii

 • Atunci când situația va fi considerată cu risc scăzut, vom 
folosi programul normal, dar cu reguli de igienă stricte. 
În această situație, toți elevii vor fi prezenți la școală 
simultan. Politicile de igienă preventivă vor fi implementate, 
respectându-se distanțarea fizică.

Reguli noi vor fi implementate: 

 • Elevii vor fi instruiți cu privire la respectarea normelor de 
igienă și de distanțare fizică de către personalul sanitar și 
cadrele didactice cu care interacționează.

 • Sunt încurajate normele de distanțare, dar nu vor fi posi-
bile în toate situațiile (de exemplu, în spații de învățare mai 
mici, holuri, în timpul tranzițiilor). 

Scenariul 1
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 •  Elevii vor purta mască pe holurile școlii, în grupurile sani-
tare și în alte spații unde se intersecteză cu elevi din alte 
clase.

 •  Interacțiunea dintre elevii aflați în clase diferite va fi una 
limitată. 

 • Protocoale de igienă personală (spălarea mâinilor, utiliza-
rea măștilor etc.) vor fi respectate, dar cu o responsabilita-
te mai mare îndreptată către elevi. 

 • Igienizarea spațiilor se va face pe tot parcursul programu-
lui școlar, la un anumit interval de timp sau ori de câte ori 
va fi nevoie.

 •  Elevii vor desfășura cursuri doar în sala de clasă sau în aer 
liber, atunci când vremea le va permite.

 • Se vor desfășura cluburile școlare și extrașcolare, precum 
și programul de After- School.
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 • Cluburile școlare și extrașcolare se vor desfășura cu maxi-
mum 12  elevi.

 • În timpul pauzelor, elevii vor ieși în curtea școlii după un 
anumit program.

 • Pauzele vor fi organizate astfel încât să se evite aglomera-
ția elevilor în curtea școlii, pe holuri și în grupurile sanitare.

 • Elevii vor fi instruiți cum să folosescă platformele educați-
onale atât în timpul orelor de curs, cât și acasă.

 • Gustarea și masa de prânz se vor servi în sala de clasă.

 • Elevii vor desfășura toate orele de curs, conform orarului 
școlar. 

 • Consultațiile cu părinții se vor realiza față în față sau on-
line, în baza unei programări pe platforma educațională 
My Educare.
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 • Triajul epidemiologic și termoscanarea elevilor, profesorilor 
și personalului auxiliar se va realiza la intrarea în spațiul șco-
lar.

 • Persoanele identificate cu semne de boală  vor aștepta în 
izolator până vor părăsi spațiul școlii.

 • Părinții vor avea acces până la intrarea în școală pentru 
a putea păstra distanțarea socială, atât dimineața, cât și 
după-amiaza.

 • Accesul la  Manager , Director Educativ, Secretariat, PR și 
Contabilitate  se va face în baza unei programări telefonice 
sau pe email, la Secretariat.
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Scenariul 2

Program adaptat – pentru elevii claselor  a II-a, a III-a 
și a IV-a

 • Atunci când situația va fi considerată cu risc mediu, vom 
folosi programul adaptat, dar cu reguli de igienă foarte 
stricte. Politicile de igienă preventivă vor fi implementate 
respectându-se și distanțarea fizică la nivelul clasei. În 
această situație, maximum 14 elevii vor fi prezenți la 
școală simultan, iar ceilalți vor participa online, timp de 
o saptamână. Elevii vor fi împărțiți în trei grupe și vor veni 
prin rotație la școală, în funcție de un program stabilit la 
nivelul instituției.
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REGULI NOI VOR FI IMPLEMENTATE, 
ÎN COMPLETAREA CELOR DIN PRIMUL SCENARIU: 

 • La clasele Pregătitoare și I, toți elevii vor veni la școală și 
vor urma un program normal.

 • Elevii vor folosi platforme educaționale pentru transmi-
terea conținuturilor predate și activităților de învățare, în 
completarea activităților desfășurate în clasă.

 • Elevii vor putea participa la orele de curs și la cluburile 
școlare și extrașcolare, atât în sala de clasă, cât și online.

 • Prezența elevilor, care vor participa online, va fi obligatorie. 
Se vor pune absențe și calificative, la orele din planul cadru 
de învățământ.

 • Elevii vor avea sarcina de a realiza temele primite și de a le 
încărca pe platforma educațională, potrivit indicațiilor primite 
de la profesori.

 • Triajul epidemiologic se va realiza pentru toate persoanele 
care intră în spațiul școlar.
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 • Distanțarea va deveni obligatorie în timpul programului 
școlar și în pauze, la nivelul clasei.

 • Cadrele didactice vor purta mască sau vizieră .

 • Elevii care prezintă semne de boală vor fi izolați într-o sală 
special amenajată, până la sosirea părinților.

 • Activitățile sportive se vor realiza în aer liber, când vremea 
permite, fără jocuri de contact și schimb de obiecte.

 • Se vor desfășura activități care permit menținerea unei 
distanțe fizice recomandate între copii.

 • Consultațiile cu părinții se vor face doar online, în baza 
unei programări pe My Educare.

 • Se vor realiza doar activități școlare și extrașcolare care 
nu implică prezența părinților sau altor membri din familia 
elevului. (serbări, ateliere...)
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Program adaptat – pentru toți elevii 

 •  Atunci când situația va fi considerată cu risc mediu- crescut, 
vom folosi programul adaptat, dar cu reguli de igienă foarte 
stricte. Politicile de igienă preventivă vor fi implementate 
respectându-se și distanțarea fizică la nivelul clasei. În 
această situație, 50% dintre elevi vor fi prezenți la școală 
simultan, iar ceilalți vor participa online, timp de câte două 
saptămâni. Elevii vor fi împărțiți în două grupe și vor veni 
prin rotație la școală, în funcție de un program stabilit la 
nivelul instituției.

Se vor aplica aceleași reguli existente în Scenariile 1 și 2, 
iar distanțarea fizică va fi mai mare.

Scenariul 3
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Învățarea la distanță 

 • Vom folosi Scenariul 4 atunci când va exista o stare de 
urgență sau dacă Guvernul va decide închiderea școlilor. 
Acest model va fi folosit dacă rata de infecție va fi în creștere 
și / sau rămâne la un nivel îngrijorător. 

 • Școala poate implementa și Scenariul 4 atunci când există 
o infecție cunoscută în cadrul comunității SPECTRUM. 
Vom folosi învățarea la distanță, un model similar cu cel 
pe care școala noastră l-a experimentat în ultimele luni ale 
anului școlar 2019-2020. Ne gândim la ceea ce a funcționat 
bine în programul nostru de învățare la distanță și ce putem 
îmbunătăți. Ne vom adapta practicile din perspectiva acestei 
experiențe. Elevii vor urma școala prin lecții sincrone și 
asincrone, vor realiza proiecte și vor participa la activități.

Scenariul 4
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 • Se vor folosi platforme educaționale pentru transmiterea 
conținuturilor predate și activităților de învățare, dar și 
pentru evaluare.

 •  Orarul va fi unul adaptat pentru fiecare nivel de vârstă. 

 •  Prezența elevilor, care vor participa online, va fi obligatorie, 
se vor pune absențe și calificative, la orele din planul cadru 
de învățământ. 

 •  Participarea elevilor în mediul online se va realiza cu camera 
audio- video pornită. 

 •  Elevii vor avea sarcina de a realiza temele primite și de a le 
încărca pe platforma educațională.

 •  Elevii vor reveni la școală atunci când acest lucru va fi decis 
de către Ministerul Educației și Cercetării. 
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Starea de bine 
socială și emoțională

 • Alături de măsurile noastre sporite cu privire la sănătatea și 
siguranța elevilor, Școala Primară Spectrum se concentrează 
și pe implementarea unor strategii pentru a susține nevoile 
emoționale și sociale ale elevilor, familiilor acestora și 
angajaților.

 • Școala Primară Spectrum recunoaște că toată lumea a suferit 
schimbări din cauza pandemiei, iar membrii comunității 
noastre școlare vor avea diferite niveluri de confort în 
redeschiderea școlii. Ne-am angajat să înțelegem nevoile 
individuale și să fim receptivi la satisfacerea acestora. 

 • Școala Primară Spectrum își propune să creeze relații 
puternice și conexiuni pozitive pentru a construi o comunitate 
sigură, în care elevii să se simtă în siguranță și să participe 
cu încredere și entuziasm la toate activitățile școlare și 
extrașcolare. 
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 • Activitățile noastre extrașcolare sunt o parte esențială a 
programului. Sănătatea membrilor comunității noastre este 
primordială, iar intenția noastră este să continuăm să oferim 
activități variate pe parcursul anului școlar. Vom respecta 
la momentul respectiv reglementările guvernamentale, 
dimensionarea grupurilor și distanțarea fizică. Diversitatea 
activităților pe care le putem oferi în campus și online va 
varia în funcție de modelul particular pe care noi, ca școală, 
îl desfășurăm. În modelul adaptat, vom oferi diferite activități 
fizice în timpul zilei și ne vom asigura că elevii vor ieși în curtea 
școlii cât mai mult posibil. Vom adapta unele activități la 
predarea online (învățarea limbilor străine sau unele cursuri 
de muzică sau de mișcare), dacă va fi nevoie.

Activitățile extrașcolare
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În timpul vacanței s-au luat următoarele măsuri :

 • S-au desfășurat cursuri de perfecționare pentru toți profesorii școlii.

 • Personalul auxiliar a fost instruit pentru a păstra un mediu cât mai 
sigur pentru elevi.

 • S-au achiziționat dezinfectanți, aparate pentru curățarea și igieniza-
rea tuturor spațiilor. 

 • Toate spațiile școlare au fost igienizate și dezinfectate pentru a se 
crea un mediu de învățare cât mai sigur pentru elevii noștri.

 • Clasele vor fi dotate cu aparatură audio-video, care să permită des-
fășurarea orelor online.

 • La intrarea in școală a fost amplasat un aparat de termoscanare.

 • Mobilierul școlar a fost așezat astfel încât să răspundă recomandări-
lor autorităților, cu privire la distanțarea fizică.

Școala
Primară

Spectrum 
București 
,,Suntem 

pregătiți să 
începem 

un nou an 
școlar!
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 • Intrarea și ieșirea din școală au fost marcate, pentru a se evita aglo-
merarea spațiilor.

 • Programul pauzelor  a fost adaptat pentru a se respecta distanțarea 
fizică.

 • Au fost achiziționate abonamente pe diferite platforme educationale 
pentru continuarea activităților atât la clasă, cât și în mediul online.

 • În școală au fost create circuite, prin demarcare cu benzi vizibile 
care să asigure ,,trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interi-
orul școlii și de părăsire a acesteia, pentru a se evita aglomerarea 
spațiilor.

 • Reactualizarea Regulamentului Intern al școlii/ grădiniței și elaborarea 
planului de măsuri în baza normelor impuse de Ministerul Educației 
și Cercetării și Ministerul Sănătății, în perioada pandemiei COVID -19. 
 
(Documentul va putea fi consultat pe site-ul Școlii Primare Spectrum- 
www.bucuresti.spectrum.ro, începând cu luna septembrie).

 •

Școala Primară 
Spectrum se supune 

deciziilor luate la 
nivelul Ministerului 

Educației și 
Cercetării și 
Ministerului 

Sănătății și va 
aplica toate normele 

impuse de acestea. 
Din  acest motiv pot 
interveni modificări 
cu privire la modul 

de organizare al 
instituției în anul 

școlar 2020-2021.


