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Notă informativă 
 

Conform Ordinului Comun Nr.3235 din 4.02.2021 /Nr.93 din 4.02.2021, în urma analizei 

realizate de către DSP Iași/ISJ iași, în conformitate cu scenariul  galben propus și aprobat în 

Consiliul de administrație al Școlii Primare,,GHEORGHE ASACHI” , începând cu data de 8 

februarie 2021, elevii se vor întoarce la cursuri, pentru semestrul al II-lea, cu prezență fizică. 

 
• Configurarea claselor s-a realizat cu respectarea normelor în vigoare, asigurându-se 

distanțarea fizică de 1 m sau maxim posibilă, în funcție de cât permite spațiul. 

 
 

• În cazul în care există situații cu persoane aflate în categorii de risc se poate face 

solicitare, însoțită de documente justificative, la secretariatul școlii (electronic) 

pentru continuarea învățământului în scenariul on- line. 

 
 

• Prevederile stabilite la începutul anului școlar privind intrarea în școală, triajul 

epidemiologic, purtarea obligatorie a măștii de protecție de către cadrele didactice, 

personalul auxiliar și de către elevi, izolarea temporară dacă un copil manifestă 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV2, rămânerea acasă dacă 

părintele sesizează stări atipice, suspendarea cursurilor conform prevederilor în 

vigoare, rămân aceleași! 

 

• Primăria Iași pune la dispoziția elevilor și însoțitorilor celor mici mijloace de 

transport speciale, cu inscripția TRANSPORT ELEVI, în intervalul orar 7:00-8:00. 

 

• Programul intrării la clase: 

Intrare A –acces cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic, în intervalul orar 7:00-17:00 

Intrare B – acces elevi  

  intervalul 7
45

 – 8
00

 – clasele a IV-a A și a IV-a B 

  intervalul 8
15

 – 8
30 

 - clasele I A și a II-a A 

  intervalul 12
45 

– 13
00 

– clasele a III-a A și a III-a B 

Intrare C – acces elevi, părinți, care depun documente la secretariatul unității, alte persoane 

  intervalul 7
45

 – 8
00

 – clasele I B și a II-a B 

  intervalul 8
15

 – 8
30 

 - clasele pregătitoare  A și B 

Intrare D – acces elevi la sala de sport (conform orarului) 

                 – acces elevi la sala izolator 
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     – acces cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic. 

 Pe timpul pauzelor nu este permisă ieșirea elevilor din școală, cu excepția orelor de 

educație fizică și a activităților desfășurate sub supravegherea cadrelor didactice. 
   

• Se vor respecta circuitele de intrare-ieșire, semnalizate corespunzător în Corpul A 

și în Corpul B. 

 
 

• Măsurile de igienă vor fi respectate cu strictețe. Sunt asigurate dispensere cu 

dezinfectant, substanțe pentru igienizare, dezinfecție, precum și măști de protecție 

pentru elevi și personalul unitatii. 

 
 

• Echipamentele electronice sunt funcționale. 

 

• Comunicarea cu părinții se face online sau telefonic, ori de câte ori este nevoie.  

Ședințele cu părinții se țin exclusiv în mediul online. 

 

• Cadrele didactice și consilierul școlar vin în sprijinul elevilor, pot alunga orice 

temeri, astfel încât și dumneavoastră să vă știți copilul în siguranță. 

 

• Vă invităm la dialog, la comunicare eficientă, bazată pe încredere reciprocă, astfel 

încât interesul copilului să primeze! Ne dorim ca orice problemă să fie prezentată 

învățătorului clasei, care împreună cu directorul și membrii Consiliului de 

administrație să identifice soluția de rezolvare! 
 

Mult succes! 
 
 

 

Director, 

 

Prof. Silvia Turanschi



 


