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Stimați părinți,
Dragi elevi,
Știți, cel puțin la fel de bine ca noi, că ne aflăm în pragul unui altfel de debut al unui
altfel de an școlar, impus de situația epidemiologică existentă, de altfel, la nivel mondial. Cu
siguranță că aveți ― de altfel ca și noi, membrii corpului profesoral ― reticențe și temeri în
privința atât a siguranței igienico-sanitare din perimetrul școlii, cât și a calității actului
educațional ce urmează a se desfășura, la nivelul Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret”
Tulcea, după scenariul ”galben” (potrivit indicațiilor MEC și rapoartelor DSP care atestă, la
nivelul municipiului Tulcea, o rată de infestare cu virusul SARS COV2 mai mare de 1/1000
în ultimele 14 zile).
Astfel:
activitatea instructiv-educativă se va desfășura în două schimburi, în intervalul
00
00
8 -19 , clasele gimnaziale și clasele a XII-a urmând să frecventeze cursurile în schimbul de
dimineață (800-1400), iar clasele IX, X, XI, în schimbul de după-amiază (1300-1900). În sălile
de clasă în care se vor face cursuri atât dimineață cât și după-amiază (doar 3 săli) va exista,
între cele două schimburi, o pauză de o oră în care se va face dezinfecție atât prin mijloace
clasice, cât și prin intermediul unor lămpi dezinfectante profesionale achiziționate special în
acest sens, cu sprijinul Asociației de Părinți din CDSH;
conform scenariului galben, elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor participa în
totalitate fizic la ore, sălile de clasă fiind dotate, în acest sens, cu pupitre prevăzute cu
separatoare de plexiglas. Repartiția pe săli a claselor se află postată pe site-ul colegiului
http://www.spiruharet-tulcea.ro;
elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a, participă la cursuri
în sistem hibrid, jumătate dintre elevi fizic la școală, iar cealată jumătate online, rotația
grupelor urmând a se face la două săptămâni;
conform Ghidului pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 publicat
de Ministerul Educației și Cercetării (pe care, de altfel, vă rugăm să îl studiați în totalitate),
„pauzele dintre ore vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele
didactice, iar orele vor fi de 55 minute, în acest interval de 55 minute, fiecare clasă, conform
unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15
minute”. În acest sens, la întocmirea orarului se va avea în vedere ca aceste pauze, din
interiorul orei de curs de 55 minut, să fi amplasate astfel încât să se evite suprapunerea lor la
două clase aflate la același palier.
Dragi părinți,
ținem să vă asigurăm că, până acum, am făcut tot ceea ce s-a putut pentru a asigura condiții
igienico-sanitare optime în interiorul Colegiului.
Astfel:
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fiecare sală de clasă a fost dotată cu un dispersor contactless de material
dezinfectant;
de asemenea, există dispersoare de material dezinfectant la fiecare intrare în
școală, cât și în dreptul fiecărei toalete;
fiecare intrare în școală este prevăzută cu un covor dezinfectant;
am întocmit un grafic riguros de igienizare a sălilor de clasă pe cele două
schimburi;
fiecare toaletă a fost prevăzută și cu o instalație suplimentară de apă caldă (care
nu exista anterior, dată fiind vechimea efectivă a școlii și, implicit, a instalației sanitare);
în tot perimetrul s-au marcat trasee de intrare-ieșire;
s-au făcut demersuri la DAPS pentru asigurarea unui triaj epidemiologic riguros
și profesionist la începutul fiecărui schimb;
accesul în școală se va face pe două căi, atât pe ușa spre aripa Centrală și aripa
de Sud, cât și pe ușa spre aripa Nord, pentru a se evita aglomerarea;
în perimetrul școlii (clădire și curtea școlii) purtarea măștii de protecție este
obligatorie, conform Ordinului comun al Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul
Sănătătții nr. 5487/31.08.2020. Școala nu are obligația și nici posibilitatea de a asigura măști
zilnic pentru toți elevii. Cu toate acestea, am achiziționat un stoc-tampon de 5000 măști
chirurgicale tip II pentru situații speciale (cazuri sociale, elevi care și-au uitat masca acasă,
elevi care și-au deteriorat masca etc.). De asemenea, școala dispune de un stoc de 600 de
viziere de protecție (urmare a generoasei donații a domnului Ion Luchian, căruia îi mulțumim
mult pe această cale), astfel încât, la cerere, elevii pot primi și astfel de viziere (în acest sens
vor trebui să se adreseze profesorului-diriginte);
la ora actuală s-au făcut stocuri suficiente pentru cel puțin 3 luni atât de
dezinfectant pentru mâini (virucid atestat ca atare de Ministerul Sănătății și de Institutul
Cantacuzino), cât și de dezinfectant de suprafețe (de asemenea cu proprietăți virucide);
fiecare sală de clasă a fost dotată cu aparatură performantă care să permită
transmiterea orelor de curs în sistem online (videoproiector, calculator conectat la internet,
scanner inteligent+microfon).
Cu toate acestea știm cu toții că (așa cum indică, de altfel și Ordinul mai sus
menționat) primul triaj epidemiologic începe, de fapt, acasă și că numai cu implicarea
dumneavoastră totală copiii vor ajunge să respecte regulile de igienă și de conduită care li se
vor impune pe parcursul acestei perioade. De altfel, vă rugăm să studiați cu atenție normele
igienico-sanitare prevăzute în Ordinul sus-menționat care se adresează atât cadrelor
didactice, elevilor, dar și părinților.
Ținem permanent legătura cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, cât
și cu conducerile celorlalte școli din municipiu și județ pentru a putea schimba exemple de
bune practici, pentru a putea să ne inspirăm din experiențele celorlalți, reușind astfel să
oferim un mediu educațional sigur și (cât se mai poate în această perioadă) prietenos. Vom
răspunde cu celeritate tuturor sugestiilor dumneavoastră menite a ne îmbunătăți activitatea,
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fiind convinși că, mai ales în aceste timpuri, un dialog real școală-părinți este nu doar
necesar, ci, practic devine obligatoriu. În acest sens, (dat fiind și faptul că în această perioadă
accesul părinților în interiorul școlii va fi limitat) în maximum două săptămâni site-ului
colegiului îi va fi integrat un forum pe care dumneavoastră puteți să vă trimiteți sugestiile,
observațiile etc., la care vi se va răspunde cu promptitudine.
Dragi părinți,
ținem să vă asigurăm încă o dată că toate eforturile noastre sunt îndreptate spre siguranța
elevilor noștri și spre continuarea unei activități educaționale performante, în spiritul tradiției
Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret”, însă este evident că nu vom reuși singuri. Temerile
dumneavoastră sunt și temerile noastre. Așa cum dumneavoastră sunteți îngrijorați de
siguranța copiilor, și noi suntem îngrijorați de siguranța proprie, astfel încât trebuie să
respectăm cu toții aceste reguli care au menirea de a ne proteja reciproc.
Vă dorim multă sănătate și multă înțelegere. Și noi, cadrele didactice, suntem în fața
unei situații inedite, dar vă asigurăm că avem toată disponibilitatea de a învăța, de a ne
perfecționa, astfel încât să facem față la cel mai înalt nivel acestei provocări. E greu, dar,
împreună, cu siguranță vom reuși!

Cu respect,
DIRECTOR,
Prof. Florin-Cristian ANASTASIU

