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DATA APROBĂRII ÎN CA a continutului planului   15.02.2021 (Anexa la Hotărârea CA nr. 68)                              

DIRECTOR , 

Mariana Grigorovici             

 

AVIZAT I.Ș.J. CLUJ                                                                                                                                              AVIZAT D.S.P.  CLUJ                        

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,                                                                                                                                     DIRECTOR,  

MARINELA MARC                                                                                                                                                              MIHAI-GOIA MOISESCU                                                                                                                                                                                                                                  

...........................................                                                                                                                                                         ................................................... 

              Scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor unității de învățământ, începând cu data de 15.02.2021 –  

Scenariul 2 de organizare și desfășurare a cursurilor în Liceul Waldorf, semestrul al II-lea, anul 

școlar 2020-2021 

(tot ce este cu roșu se va actualiza înainte de trecerea la scenariul 2 în ziua când va fi luată decizia 

în funcție de incidența cazurilor din localitate)
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Având în vedere prevederile cuprinse în ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3235/93/2021 

precum și rata incidenței în localitate de 3,32 cazuri la mia de locuitori, Consiliul de administrație întrunit în data de 

09.02.2021 propune modificarea scenariului de funcționare a liceului și trecerea la scenariul 2 de organizare și desfășurare 

a cursurilor în Liceul Waldorf. 

Potrivit scenariului 2 vor veni fizic la școală ciclul primar, grădinițele, clasele a VIII-a și a XII-a ceilalți elevi continuându-și 

activitatea on-line ca și până acum. 

Persoana desemnată ca responsabil cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-Co-2 

este doamna Szabo Maria la nivelul Liceului Waldorf.  

- La nivelul Grădiniței cu PP Waldorf persoana responsabilă cu prevenire a infecției cu SARS-Co-2 este doamna 

Cioloca Alexandrina. 

- La nivelul Liceului Waldorf clădirea Zorilor persoana responsabilă cu prevenire a infecției cu SARS-Co-2 este 

domnul Morar Zsolt. 

Cursurile școlare se desfășoară într-un singur schimb. 

Orele de religie reformată se desfășoară după masă online deoarece profesoara de religie face parte din grupa de risc. 

Elevii care fac parte din grupa de risc participă la ore on-line, fiecare sală de clasă fiind dotată cu camera web și calculator. 
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 PLANUL DE MĂSURI NECESAR PENTRU MODIFICAREA SCENARIULUI ȘI TRECEREA LA SCENARIUL 2 

a) Pregătirea personalului implicat în activități 

Actiuni RESURSE RESPONSABILITĂŢI  TERMENE OBSERVATII 

Informarea Cadrelor 

didactice cu privire la 

modificarea 

scenariului de 

funcționare 

CP – platforma 

GSuite 
Dir. Mariana Grigorovici 11.02.2021  

Depistarea elevilor 

de clasa a VIII-a și a 

XII-a care nu pot 

participa la lecții față 

în față datorită 

aparținerii la grupa 

de risc. Solicitarea 

documentelor care 

atestă acest drept. 

Foaie de calcul 

Excel 

Dir. Adj Szabo Maria  

Educatori 

Învățători 

11.02.2021 

Se va completa de către 

diriginți  într-o foaie de calcul 

Excel lista cu elevii care au 

solicitat învățământ online și 

existența documentelor. Se 

va completa dosarul cu 

documente în acest sens. 
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Depistarea cadrelor 

didactice care doresc 

să predea orele de la 

ciclul gimnazial și 

liceal (on-line) de la 

școală 

Formular Google 
Dir. Adj Szabo Maria  

 
11.02.2021  

Verificarea 

temperaturii intregului 

personal care solicită 

să-și desfășoare 

activitatea în incinta 

liceului  

termoscanere 

 

 

Portar 

 

 

permanent 

Fiecare persoană care intră în 

clădire va fi verificată iar in 

cazul în care temperatura 

este mai mare decât 37,3o, nu 

va intra în clădire 

Revizuirea procedurii 

în caz de îmbolnăvire 

și informării cadrelor 

didactice cu privire la 

pașii care trebuie 

urmați în caz de 

îmbolnăvire în timpul 

 
Asistent. Halbac Liliana 

Dr. Tandau Felicia 
10.02.2021 Anexa 1 
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activității.  

Stabilirea 
programului de lucru 
Cadre didactice- în 
funcție de propriul 
orar 
Muncitor- 6 
Personal de 
curățenie – in functie 
de schimb (7 sau 10) 
Administrator - 7 

    

b) Pregătirea sălilor și a spatiului pentru clasele a VIII-a și a XII-a 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI  TERMENE OBSERVATII 

Dezinfectarea sălilor  dezinfectant Personalul de curățenie 
Până la data de 

10.02.2021  
În lucru 

Dezinfectarea 

holurilor și a băilor 

Dezinfectant 

Hartie igienica 

sapun 

 

Administrator Sorina 

Tipuș  

 

Personalul de curățenie 

Zilnic 
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Solutii 

dezinfectante la 

fiecare sală si la 

intrarea in cladire 

Sălile de clasă atât 

cele care sunt pentru 

predarea fizică dar și 

cele în care se 

desfășoară predarea 

on-line se vor aerisi 

iar catedra sau masa 

folosită se va 

dezinfecta după 

fiecare profesor care 

susține lecția 

Materiale de 

curățenie 

Personal de curățenie. 

Profesori 
Permanent 

Se va pune soluție pentru 

dezinfectarea suprafețelor în 

aceste săli și se va pune folie 

pe tastatura calculatoarelor 

Revizuirea bunei 

funcționări a 

camerelor în fiecare 

sală. 

Camere web Firma de mentenanță IT 
05.02.2021 

permanent 
 

Intreținerea locurilor Materiale de Personal de curățenie. Zilnic  
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de joacă pentru copii 

și dezinfectarea lor. 

Curățirea curții 

curățenie Josin Bena 

 

c) Pregătirea elevilor/ copiilor pentru începerea activității 
 

Actiuni RESURSE RESPONSABILITĂŢI  TERMENE OBSERVATII 

Comunicarea începerii 

activității față în față cu 

clasele a VIII-a și a XII-

a 

Platforma G 

suite 

Direcțiune 

Diriginți 
12.02.2021 Pe baza hotărârii a CJSU 

Verificarea stării de 

sănătate a copiilor și 

elevilor, precum și a  

personalului angajat. 

Efectuarea triajului la 

grădinițe 

termoscanere 

Portar 

 

Asist. Lili Halbac 

permanent 

Părinții vor fi consiliați cu 

privire la observarea zilnică a 

stării de sănătate a propriilor 

copii.  Se va verifica în primul 

rând temperatura copiilor 

precum și alte simptome de 

boli respiratorii înainte de 
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 trimiterea lor la școală. 

La prima oră, cadrele 

didactice vor întreba copiii 

despre starea lor de 

sănătate. 

La grădiniță se va efectua 

triajul zilnic.  

Persoanele adulte, cu 

excepția elevilor, care intră în 

clădirile aparținătoare școlii 

va fi verificată iar in cazul în 

care temperatura este mai 

mare decât 37,3o, nu va intra 

în acea clădire. 

Comunicarea părinților 

și elevilor a regulilor 

privind activitățile față în 

față. 

Întâlniri on-line 

cu părinții 

Comunicari cu 

elevii cel puțin 

Educatori-învățători 

12.02.2021 

 

permanent 

Anexa 2  

Fiecare sală va avea câte un 

exemplar înfoliat din aceste 

reguli 
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odată pe 

săptămână 

legat de 

regulile de 

igienă și 

distanțare care 

trebuie 

respectate 

 

d) Stabilirea intervalelor de timp si a orarului elevilor 
 

ACŢIUNI RESURSE 
RESPONSABILITĂ

ŢI  
TERMENE OBSERVATII 

Reamintirea intervalelor 

de activitati  
 Mariana Grigorovici 12.02.2021 Anexa  3  
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Stabilirea unui orar 

pentru orele de aplicatii 
Comisia de orar 

Laszlo Aron  

Kun Reka 
12.02.2021 

Se va ține cont de profesorii 

care au ore și on-line și se va 

încerca modificarea orarului 

astfel încât profesorii să aibă 

ore fie on-line fie față în față 

într-o zi.  

Stabilirea unui orar 

pentru profesorii care 

predau la ciclul primar și 

nu pot participa fizic la 

ore datorită stării de 

sănătate 

Comisia de orar 
Laszlo Aron 

Kun Reka 
12.02.2021 

Se propune efectuarea orelor 

on-line in afara orelor față în 

față, eventual după masă. 

Fiecare profesor care are 

ore la clasele a VIII-a, a 

XII-a sau primare va 

preda celelalte ore (cele 

online) din orar, în cazul 

în care se intercalează 

ore online cu față în față, 

în sala de clasă unde are 

Comisia de orar 
Mariana 

Grigorovici  
12.02.2021 

În acest fel se va evita 
suprapunerea profesorilor.  

Profesorii vor avea la 
îndemână dezinfectant și 
șervețele pentru a putea să-și 
dezinfecteze masa de lucru la 
începutul orei. 
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sediul clasa respectivă 

chiar dacă această sală 

nu are elevi.  

 

Supravegherea elevilor 

din clasele primare pe 

timpul pauzelor se va 

face de către învățători 

 Invățători permanent 

Învățătorii vor ieși în curte cu 

elevii după ce vor deschide 

geamurile la sălile de clasa. 

Supravegherea elevilor 

din clasele primare pe 

coridoare se va face de 

către îngrijitoare. 

 Îngrijitoare permanent 

Se vor atenționa îngrijitoarele 

cu privire la  modalitatea de 

comunicare cu elevii 

Supravegherea elevilor 

din clasele a VIII-a și a 

XII-a în curte se va 

realiza de către un 

profesor după o 

repartizare pe zile 

 

Responsabil cu 

serviciul pe școală 

Profesori 

12.02.2021 

permanent 

 

Toți elevii din aceste clase 

vor fi îndemnați să iasă în 

curte în pauze, în sală se va 

realiza aerisire. 

Supravegherea elevilor 

din clasele a VIII-a și a 
 Responsabil cu 12.02.2021 Profesorii vor avea grijă ca să 

nu se formeze grupe de elevi 
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XII-a pe coridoare se va 

realiza de către doi 

profesori după o 

repartizare pe zile 

serviciul pe școală 

Profesori 

permanent pe coridoare 

La grădiniță orarul 

rămâne neschimbat față 

de cel din perioada 

septembrie-octombrie 

 Educatoare zilnic 

Intervalele orare de folosire a 

locurilor de joacă rămân 

neschimbate față de cele din 

sept-octombrie.  

Toți copiii/ elevii, inclusiv 

cei de la grădiniță vor 

păstra aceeași banca pe 

toată perioada 

activităților. 

 

Educatoare 

Învățătoare 

Profesori 

zilnic 
Se interzice schimbarea 

băncii în timpul aceleiași zile 

Copiii de la clasele 

primare vor lua masa în 

clasă cu învățătoarele 

Elevii de la celelalte 

clase vor mânca în curte 

 

Învățătoare 

Profesori 
supraveghetori 

permanent 

Fiecare copil mănâncă 

individual, la banca lui (la 

primar), iar elevii care 

mănâncă în curte, nu vor sta 

aproape unii de ceilalți. 
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Obs. Anumite elemente din prezentul plan sau din procedura aferenta pot fi modificate în urma modificării reglementărilor 

legale sau daca se constata ca nu functioneaza. Aceasta decizie se va lua in functie de situațiile apărute. 

Director, 

Mariana Grigorovici 


