Scoala Primară „Carol I”
Strada Toma Cozma, nr. 6, Iasi
Telefon:0374 019 365
E-mail:scoalacarol@yahoo.com

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 propus și aprobat în Consiliul
de administrație al Școlii Primare,,Carol I”, începând cu data de 8 februarie 2021, elevii se vor
întoarce la cursuri, pentru semestrul al II-lea, cu prezență fizică.
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Configurarea claselor se va realiza cu respectarea normelor în vigoare, asigurânduse distanțarea fizică de 1 m sau maxim posibilă, în funcție de cât permite spațiul.
Se are în vedere eliminarea obiectelor de mobilier, astfel încât să se asigure spațiul
corespunzător tuturor elevilor.
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/însoțitorilor celor mici 50% din mijloacele
de transport în comun, în intervalul orar 7-8.
Programul intrării la clase:
7.30-7.40-II A,IV A- Corp A;
IV B,IV C-Corp B;
7.40-7.50-I C, II C-Corp A;
I A,I B, II B, II D-Corp A;
7.50-8- CP A,Corp A;
CP C,CP B, Corp B;
11.45-13-igienizare, aerisire;
12.45-13- III A,III B,III C-Corp A;
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.
Mijloacele electronice sunt funcționabile.
Accesul în școală nu este permis părinților și persoanelor din exterior. Se va
comunica cu profesorul fiecărei clase.
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Ne dorim o comunicare optimă, eficientă, bazată pe încredere reciprocă, astfel încât
interesul copilului să primeze!
Acolo unde, din diverse motive, există situații pe care ar trebui să le cunoască doar
învățătorul, nu vă sfiiți a le transmite. Poate veni în sprijinul elevului, poate alunga
orice temeri, astfel încât și dumneavoastră să vă știți copilul în siguranță!
Ne dorim ca noul semestru să demareze corespunzător pentru a-l finaliza cu
rezultate deosebite, dar și cu prezență fizică în școală!
Mult succes!
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