APROBAT
Consiliul Profesoral
Proces verbal nr.7 din 10 august 2020
PROCEDURA
privind organizarea procesului educațional
în IP Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți
în anul de studii 2020-2021( pe perioada pandemică)
IP Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți va funcționa în anul de studii 2020-2021
(pe perioada pandemică) conform Modelui 6: Învațarea mixtă, cu integrarea
modelelor 1, 3 și 5.
Modelul 5: Învățarea la distanță – online - în perioada 01.09 – 11. 09. 2020
Școala Profesionala nr. 5, Bălți va desfășura procesul educațional la distanță.
Modelul 1: Prezența fizică 100% în instituția de învățământ se va aplica pentru
grupele cu un număr mai puțin de 18 elevi și cu asigurarea cu spațiu corespunzător
cerințelor epidimiologice:
Grupele de formare duală: 1D, 2D, 3D, 1D2, 2D2, 3D2
Grupele anului II: 25, 27
Grupele anului III: 31, 35, 38
Modelul 3: Învățarea alternantă - se va aplica pentru grupele cu un număr mai
mare de 18 elevi și cu asigurarea cu spațiu corespunzător cerințelor epidimiologice:
Grupele anului I: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Grupele anului II : 21, 22, 23, 24, 26
Grupele anului III: 34
Învățarea alternantă presupune împărțirea grupei în două schimburi: pe rând o
săptămână se vine la școală, o săptămână se fac lecții online. Lecțiile on-line se
promoveaza în schimbul 2.
I. Orarul de lucru
Activitatea didactică se va desfășura în perechi cu durata de 45 min. cu
întrerupere de 10 min. pentru dezenfecție igienizare. (cu posibila ajustarea conform
recomandărilor MECC, inclusiv la sarcina tarifară / remunerarea cadrelor didactice)
Durata recreațiilor:10 minute; 30 minute – pauza de masă;
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Orarul sunetelor:
SCHIMBUL 1
1. 8.00 – 8.45
2. 9.55 – 9.40
Pauza de masa – schimbul I ( 30 min)
3. 10.10 – 10.55
Pauza de masa – schimbul II ( 30 min)
4. 11.25 – 12.10
Pauza de masa – schimbul III ( 30 min)
SCHIMBUL 2
1. 12.40 – 13.20
2. 13.30 – 14.00
3. 14.10 – 14.40
4. 14.50 – 15.20
II. Organizarea instruirii în sălile de clasă
În sălile de clasă sunt prezenți 12-13 elevi. Amenajarea spațiului pentru
asigurarea respectării distanței sociale – 1-1,5 metri.
Aerisirea sistematică a spațiilor pe parcursul recreațiilor și după orele de curs.
Curățenia sălilor de clasă / atelierelor și tratarea suprafețelor cu dizenfectanți după
fiecare pereche și după finisarea orelor.
III. Deplasarea elevilor în incinta liceului
În interiorul școlii vor fi create trasee de deplasare pentru a evita contactul între
elevi în timpul pauzelor.
Deplasarile se vor efectua pe rutele indicate în harta tehnologică pentru fiecare
clasă, în dependență de amplasarea sălilor în instituție.
Realizarea serviciului pe holuri a cadrelor didactice la recreații și a diriginților
în sălile de clasă.
Limitarea deplasării elevilor, respectarea distanței sociale.
Accesul părinților / vizitatorilor în instituției pe parcursul orelor este interzis.
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IV. Activități educaționale
Administrația instituției elaborează un regulament pentru a determina abordări
uniforme în activitatea sa pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ în
timpul pandemiei, cu asigurarea asimilării de către elevi a conținuturilor curriculare
100%.
În cazul desfășurării instruirii la distanță, pedagogii și elevii vor utiliza Google
Classroom (pentru sesiunile video, pot opta pentru: Zoom, Google Meet, Viber,
Messenger).
Munca independentă a elevilor în timpul învățării la distanță este evaluată.
Evaluarea poate fi făcută, numai în baza rezultatelor pozitive și în acest caz, notele se
înscriu în registru.
Lecțiile de instruire practică se realizează numai în atelierele instituției cu
prezența fizică a elevilor și cu respectarea prevederilor Planului cadru pentru
învățământul profesional tehnic secundar.
Activitățile cercurilor și secțiilor sportive nu se realizează.
Cadrele didactice ce se află în grupul de risc vor depune o declarație pe propria
răspundere, precum
că ei conștientizează toate riscurile legate de predarea în
colectivele de elevi și își asumă toată responsabilitatea pentru starea lor de sănătate.
Diriginții :
- desfășoară activități explicative cu părinții, aduc informații despre modul /
modificările orarului în instituție prin aplicația de management a activității școlare
GradeBook;
- informează elevii și părinții lor (reprezentanți legali) despre orarul lecțiilor pe
perioada regimului special;
- informează părinții (reprezentanții legali) despre rezultatele activității educaționale a
copiilor lor, inclusiv cu utilizarea formelor de învățământ la distanță și a activității
independente a elevilor.
Elevii:
- îndeplinesc sarcinile propuse de cadrele didactice în mod independent, inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor la distanță.
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- elevii care nu dispun de mijloace tehnice de învățare la distanță, vor fi prezenți la
școală conform Modelului 1.
- oferă sarcini finalizate/ evaluări realizate în conformitate cu cerințele cadrelor
didactice.
Părinții (reprezentanți legali) elevilor:
- efectuează controlul executării modului de instruire al copilului;
- efectuează controlul executării temei de acasă, atât la învățământ de zi în procesul de
învățare, cât și la învățământ la distanță, inclusiv cu aplicarea tehnologiilor de lucru
online, folosind platformele educaționale;
- la prezența simptomelor răcelii, copiii sunt lăsați acasă, fac eforturi pentru tratament
într-o instituție medicală, anunțând dirigintele grupei despre starea sănătății;
- asigură condiții de instruire la distanță a copiilor bolnavi cronici/ în grupul de risc.
V. Organizarea accesului elevilor la ore
a) Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți își desfășoară activitatea în blocul de
studii, ce are cu 2 intrări și etajul 1 și 5 din cămin ce au câte 2 intrări. Pentru fiecare
intrare, va fi repartizat un anumit flux de elevi, care vor intra la ore/ieși de la ore, cu
utilizrea indicatoarelor corespunzătoare.
Blocul central:
Intrarea laterală:
Elevii ce promovează lecții în sălile de clasă: s/s, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 4
Intrarea centrală:
Elevii ce promovează lecții în sălile de clasă: 6, 10 si atelierele de instruire practică
Cămin etajul I:
Intrarea centrală:
Elevii ce au lecții la etajul I: 11,12,14, 15
Cămin etajul V:
Elevii ce locuiesc la cămin urcă pe scara I
Elevii ce circulă / locuiesc în oraș urcă pe scara II
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b) intrare la ore în ambele blocuri ale instituției, începând cu ora 7.45 cu
măsurarea temperaturii corpului cu termometre infraroșii, tratarea mâinilor și
încălțămintei cu dezinfectant;
c ) izolarea imediată a copilului cu simptome de răceală de către asistenta
medicală cu invitarea părinților / chemarea serviciului de urgență;
d) prezența obligatorie a dezinfectantului personal la fiecare elev și cadru
didactic;
e) desfășurarea activităților instructive cu măști/ vizierere/ ecrane de protecție
pentru toți cei prezenți în sala de clasă (conform deciziei/ recomandărilor MECC);
f) retragerea imediată a elevilor la finele zilei de studii, neadmiterea comunicării
în curtea școlii.
VI. Organizarea alimentației
a ) Organizarea alimentației se va efectua de către SRL „ARTINICA-CV” în
baza contractului pentru anul 2020.
b) Prânzul este asigurat sub supravegherea maistrului în timpul pauzei de de masa
conform programului stabilit.
VII. Organizarea activității căminului
a) Repartizarea locurilor în cămin pentru elevi se va realiza după un orar special
întocmit de administrația căminului, păstrînd distanța socială, efectuîndu-se
termometria elevilor la intrarea în cămin, iar elevii vor avea măști și mănuși.
b) Director-adjunct gospodării dl Gangan. M. va asigura căminul cu toate materialele
necesare pentru respectarea măsurilor de profilaxie epidemiologică, inclusiv
asigurarea igienizării tuturor spațiilor din cămine cu substanțe dezinfectante pe
bază de alcool (70%).
c) Director-adjunct IE va monitoriza activitatea pedagogilor sociali și a intendentului
în vederea realizării tuturor activităților cu privire la prevenirea răspîndirea
epidemiei prin infecția cu Covid-19, aplicând regimul de acces restricționat.
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d) Pedagogii sociali vor asigura informarea tuturor locatarilor din cămin despre
prevederile legale cu privire la respectarea normelor de profilaxie epidemiologică.
e) Fiecare locatar din cămin este obligat să respecte normele de profilaxie
epidemiologică solicitate de autorități, inclusiv:
 respectarea unui regim de izolare în camere, minimizînd la maxim părăsirea
acesteia;
 în momentul părăsirii camerei, la strictă necesitate, pentru utilizarea locurilor
comune (bucătărie, baie), se va respecta distanța socială, nu se va intra în alte
camere, se vor utiliza măști și mănuși;
 efectuarea termometriei și informarea medicului în cazul în care temperatura
locatarilor este înaltă.
f) Nu se va permite accesul persoanelor străine în incinta căminului.
g) Intendentul căminului va asigura condiții respectarea regimului de păstrare a
distanței sociale de către locatari și va monitoriza orarul utilizării băilor și a
bucătăriilor comune, în așa mod ca să fie evitată aglomerarea locatarilor. Totodată,
va asigura igienizarea sporită a acestor spații conform normelor de profilaxie
epidemiologică.
h) Toți locatarii din cămin vor scrie declarația pe proprie răspundere privind
respectarea normelor de profilaxie epidemiologică.

Notă : În cazul când vor fi confirmare la elevi/ angajați cazuri de îmbolnăviri cu
COVID 19, grupa va fi în izolare și instituția va desfășura instruirea on-line sau
vom aplica modelul 6 propus de MECC, reeșind din situația creată. La anularea
situației extraordinare, se revine la modele descrise mai sus (modelul 1 și 5).

Director

L. Caraiman
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