INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

nr. 7310 din 10.09.2020

Aprobat în CA din 10.09.2020

ACCESUL ÎN INCINTA LICEULUI TEORETIC ”HENRI COANDĂ” DIN CRAIOVA, ÎN PERIOADA
PANDEMIEI COVID-19, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

CICLUL LICEAL


Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea şcolii,
pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ și pentru respectarea prevederilorMEC și MS
privind desfășurarea activităților școlare în contextul pandemiei COVID-19, Consiliul de Administrație al
Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova a aprobat prezenta serie de reglementări privind accesul în
incinta unității școlare (conform Hotărârii CA din 10.09.2020), document care, până la data de 1
octombrie 2020, se va constitui ca anexă la Procedura operațională formalizată actualizată privind
accesul în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova.



Începând cu data de 15 septembrie 2020, ACCESUL ELEVILOR DE LA CICLUL LICEAL CARE PARTICIPĂ LA
CURSURI ÎN FORMAT FIZIC 100% SAU 50% în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova se va
face astfel:
1. Accesul elevilor în incinta școlii se face prin intrarea stabilită, securizată și păzită corespunzător, numită în
continuare ”punct de control”.
2. Trecerea elevilor prin punctul de control se va face în ordine, asigurând respectarea regulilor de distanțare
socială (cel puțin 1 m între elevi).
3. Elevii vor purta obligatoriu mască pe toată durata șederii în incinta școlii, fie că se află în interior, fie că sunt
în spațiul exterior.
4. La punctul de control se va face triajul observațional al elevilor.
5. Este permis accesul liber al elevilor în incinta școlii, numai pe baza ecusonului/ insignei LTHC, conform
machetei aprobate de CA al LTHC, în ședința din data de 22.03.2019, începând cu data de 1 octombrie 2020,
dată la care va fi finalizată achiziționarea ecusonului/insignei pentru elevii de la clasele de început de ciclu.
6. Este permis accesul liber al elevilor în incinta Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, în intervalul orar
7.30 – 8.00. După ora 8.00 accesul elevilor este interzis din motive de igienă (după ora 8.00 sunt
dezinfectate căile de acces în incinta liceului).
7. Este interzis accesul liber al însoțitorilor elevilor (părinți, susținători legali, bunici, etc.) în incinta Liceului
Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, în intervalul orar 7.30 – 12.00. Este permis accesul acestei categorii de
public la secretariat sau în audiență la conducerea școlii în intervalele orare de lucru cu publicul extern.
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8. Întâlnirile însoțitorilor elevilor (părinți, susținători legali, bunici, etc.) cu profesorul pentru învățământ liceal
de la clasă se va realiza în format on-line ori de câte ori este nevoie, iar în format fizic numai conform unui
grafic aprobat de directorul școlii, pentru a asigura toate condițiile de igienizare și dezinfecție necesare
înainte și după ședințe.
9. În timpul orelor de curs elevii nu pot părăsi incinta școlii decât la solicitarea părintelui/ a elevului major,
pentru motive bine întemeiate, cu acordul profesorului, condus de cadrul didactic de la clasă sau de un alt
cadru didactic sau didactic auxiliar nominalizat de conducerea școlii . Este necesară aceasta restricție în
contextul pandemiei COVID-19, pentru a evita posibile circumstante de infectare. Pentru încălcarea
prevederilor prezentelor reglementări, responsabilitatea aparține exclusiv personalului de pază care nu a
asigurat corespunzător punctul de control.
10. Este interzis accesul elevilor în incinta școlii cu animale de companie, biciclete, role.
11. Este interzis accesul elevilor cu autoturisme în incinta liceului
12. Se interzice intrarea elevilor care au asupra lor arme sau obiecte contondente , substanțe toxice,
explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor imflamabile, publicații având caracter obscen sau
instigator, precum și stupefiante, tutun sau băuturi alcoolice.
13. În cazul în care elevii școlii sau elevi de la alte școli pătrund în școală fără ecusonul/insigna LTHC sau fără a
prezenta carnetul de elev, în afara programului de acces aprobat de Consiliul de Administrație al liceului,
personalul de pază este direct răspunzător de încălcarea acestei prevederi și se vor aplica sancțiuni
disciplinare.
14. În cazul în care elevii școlii sau elevi de la alte școli forțează pătrunderea în școală fără a se legitima/fără a
prezenta carnetul de elev, în afara programului de acces aprobate de Consiliul de Administrație al liceului,
personalul de securitate și pază, directorul unității/profesorul de serviciu va solicita intervenția poliției și
aplicarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în 2011 (MO partea I nr. 76 din 28.01.2011).
15. Accesul elevilor ciclului liceal în Corpurile A, B și C în care își desfășoară activitățile zilnice se face prin intrările
destinate elevilor, urmând săgețile din exterior/BANDA DE ACCES ALB-ROSIE. Părăsirea
Corpurilor A, B și C se face urmând BANDA DE EVACUARE GLABEN-NEAGRĂ. Intrările și ieșirile sunt
marcate corespunzător.
16. Se interzice accesul elevilor ciclului liceal în incinta școlii după ora 16.00, cu excepția elevilor cazați la
internatul liceului, în condițiile stipulate în biletele de voie date de pedagogii sau supraveghetorii acestora. În
intervalul orar 16.00 – 20.00 incinta școlii este igienizată și dezinfectată.

Director,
Prof. Mihaela Brumar
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CORPUL A – INTRARE 1 – IEȘIRE 1
NR.
CRT.
1.

CLASA
XB

PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
VASILE CORINA

2.

XC

NOAȚĂ ILEANA

3.

XI D

POPESCU MIHAELA

4.

XI E

LACUSTA XENIA

SPECIALIZAREA

NR. ELEVI

filologie

15

SALA DE
CURS
A201

filologie

15

A207

matematicăinformatică
ştiinte ale naturii

10

A14

13

A208

SPECIALIZAREA

NR. ELEVI

filologie bilingv
engl.

14

SALA DE
CURS
A205

SPECIALIZAREA

NR. ELEVI

filologie bilingv
engl.
matematicăinformatică
științe ale naturii

15/14

SALA DE
CURS
B306

15/14

B303

14

B108

matematicăinformatică
filologie bilingv
engl.
filologie

12/11

B307

12

B205

18

B107

filologie bilingv
engl.

17/16

B206

CORPUL A – INTRARE 2 ; CORPUL B – IEȘIRE 1
NR.
CRT.
5.

CLASA
XA

PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
SLĂVULETE DAN

CORPUL B – INTRARE 2 ; CORPUL B – IEȘIRE 1
NR.
CRT.
1.

CLASA
IX A

PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
COTEA IULIA

2.

IX D

CIUCĂ AIDA

3.

IX E

BRUMAR MIHAELA/XXX

4.

XD

DRĂGAN OTILIA

5.

XI A

DOBRE SONIA

6.

XI C

PREDUȘ ASINETA

7.

XII A

PASARE DENISA
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CORPUL B – INTRARE 2 ; CORPUL B – IEȘIRE 2
NR.
CRT.
1.

CLASA
IX B

PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LCEAL
BARBU MARIANA

SPECIALIZAREA

NR. ELEVI

filologie

15/14

SALA DE
CURS
B302

2.

IX C

IONESCU MARINA

filologie

15/14

B208

3.

XI B

GUSMAN MARIA/ȚECU DIANA

filologie

18/17

B109

4.

XII B

BĂCĂRAN OANA

filologie

18/17

B207

5.

XII C

CAMEN SIMONA

13/12

B110

6.

XII D

MIZGACIU IONELA

matematicăinformatică
științe ale naturii

14

B308

7.

XII E

NEGREA MIHAELA

științe ale naturii

19

B309

SPECIALIZAREA

NR. ELEVI

științele naturii

16/16

SALA DE
CURS
C36

CORPUL C – INTRARE/IEȘIRE 1
NR.
CRT.
1.

CLASA
XE

PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LCEAL
PARICI IRINA
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