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LICEUL TEORETIC ,,ȘCOALA EUROPEANĂ BUCUREȘTI”
Acest ghid a fost revizuit și completat cu normele în vigoare emise
de Ministerul Educației și de Ministerul Sănătății și conține informații
utile și importante atât pentru elevi, cât și pentru părinți.
Activitatea din SEB este una vie și complexă, putând suferi adesea
modificări greu de sintetizat în câteva pagini. De aceea, informațiile
din acest ghid, fără a avea pretenția că au atins în detaliu fiecare
aspect al activității din școală, vor fi completate de informațiile de
pe site, de cele care vă vor fi oferite la întâlnirile cu părinții sau de
cele pe care le veți primi prin poșta electronică. De asemenea,
politicile si procedurile SEB pot suferi modificări în funcție de
hotărârile oficiale ale Ministerului Educației și ale Ministerului
Sănătății.
Pentru orice întrebare referitoare la ceea ce se întâmplă în SEB,
școala, prin reprezentanții săi, vă stă la dispoziție pentru a vă oferi
răspunsurile necesare.
Clasele Pregătitoare - IV
Secretariat sediul Băiculești nr. 33
tel: 0725.224.229/ 021 311.77.70
fax: 021 311.77.74
Email:office@scoalaeuropeana.ro

Clasele V - XII
Secretariat sediul b-dul
Expoziției nr.24D
tel : 0720.068.490/ 031.438.12.12
fax: 031.438.12.22
Email:liceu@scoalaeuropeana.ro

Email Departamente:
transport@scoalaeuropeana.ro
contabilitate@scoalaeuropeana.ro
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administrativ@scoalaeuropeana.ro
cabinetmedical@scoalaeuropeana.ro

Echipa managerială:


Ileana Bivolaru – Preşedintă Asociaţia Școala Europeană
București (ASEB): ileana.bivolaru@scoalaeuropeana.ro



Anca Dorobanțu – Director departament financiar ASEB:
anca.dorobanțu@scoalaeuropeana.ro



Marian Gurămare – Director departament administrativ:
marian.guramare@scoalaeuropeana.ro



Anda Maria Căpăţână – Director departament administrativ:
anda.capatina@scoalaeuropeana.ro



Alina Lipovan – Director ASEB (sediul din bd. Expoziției):
alina.lipovan@scoalaeuropeana.ro



Liliana Alexandri – Director ASEB (sediul din str. Băiculești):
liliana.alexandri@scoalaeuropeana.ro



Nicoleta Dina – Director Școala Europeană București (SEB)învățământ gimnazial și liceal:
nicoleta.dina@scoalaeuropeana.ro



Adina Stancu – Director Școala Europeană București (SEB învăţământ primar: adina.stancu@scoalaeuropeana.ro
Echipa de coordonare – învățământ primar:



Ioana Tudor – Coordonator departament imagine SEB:
ioana.tudor@scoalaeuropeana.ro
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Laura Andrieș – Coordonator proiecte şi programe
educaţionale: laura.andries@scoalaeuropeana.ro



Alina Hrițcu – Coordonator Comisia de conduită:
alina.hritcu@scoalaeuropeana.ro



Ileana Vâlvoi – Responsabil Comisia învăţătorilor:
ileana.valvoi@scoalaeuropeana.ro



Iuliana Dobrescu – Responsabil Catedra de Limbă engleză:
iuliana.dobrescu@scoalaeuropeana.ro



Carina Lovin – Responsabil Aria curriculară Arte:
carina.lovin@scoalaeuropeana.ro



Ciprian Popescu – Responsabil Educaţie Fizică şi Sport:
ciprian.popescu@scoalaeuropeana.ro

Consiliul Elevilor (CE)
Este format din reprezentanţi ai elevilor (câte unul din fiecare clasă)
aleşi de către colegii lor.
Consiliul elevilor este coordonat de:
-

Irina Ducu (profesor consilier)
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1. Calendarul școlar
Anul şcolar 2020–2021 are 34 de săptămâni și se structurează pe
două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanță (ciclul primar) - 26 octombrie – 1 noiembrie 2020
Vacanţa de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10
ianuarie 2021
Vacanță intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7
februarie 2021
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – vineri, 18 iunie 2021
Vacanţa de primăvară 1 (Paștele Catolic) – vineri, 2 aprilie 2021
– duminică, 11 aprilie 2021
Vacanţa de primăvară 2 (Paștele Ortodox) – vineri, 30 aprilie 2021
– duminică, 9 mai 2021
Vacanţa de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie
2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022

Pentru clasele a XII-a, cursurile se încheie vineri- 4 iunie 2021, iar
pentru clasele a VIII-a, cursurile se încheie vineri- 11 iunie 2021.
Programul "Scoala altfel" va fi derulat în perioada 26-29 aprilie
2021, pentru clasele Preg-XII.
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Zile libere:
luni, 30 noiembrie – Sf. Andrei
marți, 1 decembrie – Ziua națională a României
marți, 1 iunie – Ziua Copilului
*orice altă zi liberă stabilită prin hotărâre de guvern sau hotărâtă de
conducerea SEB în cazul unor situații excepționale.
2. Oferta școlară SEB
Clasele pregătitoare - IV – curriculum românesc (la care se adaugă
ore suplimentare de limba engleză, limba română, matematică și
dezvoltare personală);
Clasele V - VIII – curriculum românesc în regim intensiv limba
engleză (la care se adaugă ore suplimentare de limba engleză, limba
română și matematică);
Clasele IX - XII – curriculum românesc, profil teoretic cu
specializarea matematică-informatică, științele naturii, filologie și
științe sociale, toate în regim bilingv engleză;
Clasele XI - XII – curriculum internațional - Program de Diplomă
(DP) în vederea susținerii Bacalaureatului Internațional (IB) – detalii
pe site-ul școlii.

5

3. Programul școlar
Pentru cls I , II

800 – 830 - accesul elevilor în școală

800 – 830 - accesul elevilor în școală

830 – 910 - ora 1
920 – 1000 - ora 2 (gustare)
1010 –1050 - ora 3
1100 – 1140 - ora 4
1150 – 1230 - ora 5
1230 – 1330 - pauza de masă
1330 – 1420 - ora 6
1430 – 1520 - ora 7
Program
1530 – 1610 - ora 8
lung
1610 – preluarea elevilor claselor

830 – 920 - ora 1
930 –1020 - ora 2 (+ gustare)
1030 – 1120 - ora 3
1130 – 1220 - ora 4
1220 – 1330 - pauza de masă
1330 –1420 - ora 5
1430 – 1520 - ora 6
1530 – 1620 - ora 7
1620 – preluarea elevilor claselor I de

Program obligatoriu

Pentru clasa pregătitoare

la școală
1625 – preluarea elevilor claselor a II-a
de la școală

pregătitoare de la școală

Pentru cls III , IV
800 – 830 - accesul elevilor în școală
830 – 920 - ora 1
930 – 1020 - ora 2 (+ gustare)
1030 – 1120 - ora 3
1130 - 1220 - ora 4
1230 – 1320 - ora 5
1320 – 1430 - pauza de masă
1430 – 1520 - ora 6
1530 – 1620 - ora 7
1630 – preluarea elevilor claselor a III –
a de la școală
1635 – preluarea elevilor claselor a IV-a
de la școală
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4. Spațiile școlare
Sediul școlii din str. Băiculești, în care învață elevii claselor Preg.IV, cuprinde:
-

16 săli de clasă dotate cu table SMART, a căror suprafață
permite distanțarea de 1,5 m între elevi;

-

Dulăpioare individuale, montate pe coridoare. Fiecare dulăpior
are 2 compartimente: unul pentru depozitarea cărților, caietelor,
rechizitelor și unul pentru depozitarea ghiozdanului și a
hainelor;

-

2 grupuri sanitare pe fiecare etaj;

-

Sală de mese și bucătărie;

-

Cabinet medical cu serviciu permanent (medic pediatru și
asistentă medicală);

-

Cabinet de consiliere;

-

Teren de sport;

-

Recepţie deschisă;

-

Bibliotecă;

-

Cabinet Arte vizuale – închis temporar

-

Laborator de TIC – închis temporar

-

Atelier de teatru – închis temporar

-

Sală de educație non-formală

-

Cabinete de studiu pentru canto, pian, chitară, percuție;
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-

Săli de studiu și săli de protocol pentru consultații cu părinții –
închise temporar

-

Cabinetele directorilor;

-

Cancelarie;

-

Spații de relaxare pentru elevi;

-

Spaţii tehnice;

-

Serviciu de pază permanent;

-

Spațiu special amenajat la parterul școlii, ce va fi folosit pentru
izolarea elevilor care, la intrarea în școală, prezintă temperatură
sau alte simptome specifice bolilor infecto-contagioase.

5. Organizarea spațiilor școlii
a) Organizarea circuitelor de deplasare în interiorul școlii (curte,
săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să
asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul școlii
și de părăsire a acesteia, facilitează păstrarea unei distanțe fizice între
elevi. Au fost amplasate indicatoare vizibile sub formă de săgeți,
pentru a indica sensul de deplasare. Se va circula tot timpul pe partea
dreapta a căii de acces. Intrarea în școală se va face pe ușa din fața
cădirii, iar pentru urcare se va folosi scara A (cea de lângă recepție).
Pentru coborâre se va folosi scara B (cea de lângă vestiar), iar ieșirea
din școală se va face pe ușa din lateralul clădirii.
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La intrarea în școală și pe coridoare, în interiorul fiecarei săli de
clasă, la sala de mese, cancelarie, cabinete etc. au fost montate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel
încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.
La intrarea în școală și în alte locuri cu o bună vizibilitate au fost
afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă si
protecție.
b) Organizarea sălilor de clasă
-

fiecare clasă de elevi are alocată o sală fixă;

-

a fost mărită suprafața sălilor de clasă;

-

repartizarea sălilor a fost făcută corelând suprafața acestora cu
numărul de elevi din fiecare clasă;

-

au fost eliminate din clase rafturile și cuierul elevilor;

-

au fost achiziționate dulăpioare individuale (prevăzute cu uși
pentru o izolare cât mai bună a lucrurilor personale) care au fost
montate pe hol;

-

băncile au fost poziționate astfel încât elevii să nu stea față în
față și sa fie asigurată distanța adecvată între copii;

-

fiecare elev își va păstra același loc în bancă;

-

toate orele se vor desfășura în sălile de clasă, fără accesul
elevilor în alte spații (atelierul de arte vizuale, cabinetul de
informatică, sala de teatru);

-

schimbul de obiecte între elevi este interzis;
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-

sălile de clasă vor fi aerisite înainte de sosirea elevilor, în timpul
pauzelor, ori de câte ori este nevoie;

-

elevii și tot personalul școlii vor purta mască în interiorul școlii,
pe toată durata programului;

-

au fost amplasate coșuri de gunoi cu capac destinate aruncării
măștilor uzate;

-

în fiecare clasă au fost montate dispensere cu senzor pentru
igienizarea mâinilor cu soluție dezinfectantă.

c) Organizarea activităților sportive:
-

orele de educație fizică se vor desfășura pe terenul de sport, care
este împărțit în două zone de lucru, pentru a evita interacțiunea
elevilor din clase diferite;

-

fiecare zonă de lucru are marcaje care îi vor ajuta pe elevi să
păstreze distanța fizică corespunzătoare;

-

elevii nu vor purta mască la ora de educație fizică;

-

la începutul și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii
trebuie să își dezinfecteze mâinile;

-

în zilele în care elevii au în orar activități sportive, vor veni
îmbracați de acasă în echipamentul sportiv SEB și îl vor păstra
pe toată durata zilei.

d) Organizarea grupurilor sanitare
-

pauzele au fost decalate pe nivel de studiu pentru a limita
numărul de persoane prezente în grupurile sanitare;
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-

au fost înlocuite bateriile din grupurile sanitare cu baterii cu
senzor;

-

elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la
toaletă;

-

se vor dezinfecta regulat suprafețele atinse în mod frecvent.

6. Accesul în școală
Clădirea școlii din Str. Băiculești dispune de 4 căi de acces: 2 uși în
fața școlii (intrare pentru profesori și intrare pentru elevi), o ușă în
lateralul clădirii și o ușă în spatele clădirii (folosită pentru
aprovizionare). Cu excepția ultimei, toate vor fi utilizate pentru
accesul elevilor si al personalului în/din școală, astfel:
- pentru intrarea în școală - se va utiliza doar ușa din fața clădirii,
unde a fost montat un sistem performant de termodetecție,
scanare termică cu cameră termală, având o capacitate de 4000
persoane/ora;
- pentru ieșirea din școală - se va utiliza doar ușa din lateralul
clădirii;
- urcarea – se va face doar pe scara A (de lângă recepție);
- coborârea – se va face doar pe scara B (de lângă vestiare)
- intrarea elevilor și a personalului SEB în școală va fi permisă
începând cu ora 8.00, când personalul medical va fi prezent în
școală și va efectua triajul acestora;
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- zilnic va fi măsurată temperatura fiecărei persoane care intră în
clădirea școlii;
- va fi permis accesul în școală doar persoanelor a căror
temperatură nu depășește 37,3°C;
- va fi permis accesul în curtea școlii doar persoanelor care poartă
mască de protecție;
- spațiile în care se vor deplasa elevii vor fi marcate cu săgeți;
- după dezinfecția mâinilor, elevii își vor lăsa lucrurile personale în
dulapul individual și vor merge în sala de clasă unde vor fi
supravegheați de către un cadru didactic;
- este recomandat ca elevii să iși ducă în sala de clasă toate
materialele necesare conform orarului din ziua respectivă. Se va
evita astfel aglomerația de la dulapuri din timpul pauzelor dintre
ore;
- nu este permisă staționarea elevilor pe holuri sau în spațiile de
relaxare ale școlii, decât cu respectarea distanței de minimum 1m
între elevi;
-

părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea școlii și nu vor
însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale,
pentru care există aprobarea conducerii școlii;

- comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace
electronice în vederea identificării din timp a semnelor de
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îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
în colectivitate.
7. Triajul epidemiologic
Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor
legale în vigoare.
Părinții au datoria să monitorizeze starea de sănătate a copiilor
și să acționeze responsabil. Un prim triaj este efectuat de către
părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea
stării de sănătate a copilului, în urma căruia părintele decide
prezentarea elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă elevii care:
- au temperatură mai mare de 37,3°C, și/sau simptomatologie
specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație –
scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;
- sunt confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de
izolare la domiciliu;
- sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu Sars-Cov2,

aflați

în perioada

de

carantină

instituționalizată.
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la

domiciliu/carantină

La școală, triajul zilnic va fi efectuat de către personalul medical.
La intrarea în școală a fost montat un sistem performant de
termodetecție, cu dublă funcție: de scanare termică și de detectare a
lipsei măștii de protecție. În situația în care este depistată o persoană
cu o temperatură mai mare de 37,3°C, termoscanerul va avertiza
cadrul medical care va izola persoana în spațiul special amenajat la
parterul școlii și va evalua situația respectivă.
De asemenea, la prima oră de curs a zilei, medicul școlii va verifica
elevii și va aprecia starea de sănătate a acestora. În cazul în care un
elev prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 sau alte boli
infecto-contagioase, acesta va fi izolat. Medicul va contacta imediat
părintele, care are obligația de a-l lua pe copil de la școală în
maximum 1 oră din momentul în care a fost anunțat.
8. Purtarea măștii de protecție
-

Masca de protecție este obligatorie pentru elevi și pentru întregul
personal al școlii și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul
deplasării în școală și în timpul pauzelor (atunci când se află în
interior);
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-

Dimineața, pentru a scurta timpul de acces în clădirea școlii unde
se face triajul, elevii și personalul SEB vor purta mască de
protecție încă de la intrarea pe poartă;

-

În pauze, elevii nu vor fi obligați să poarte mască în curtea școlii,
dacă se respectă distanțare de minimum 1m;

-

Elevii nu vor purta mască la ora de educație fizică;

-

Recomandăm elevilor să aibă, în fiecare zi, minimum 2 măști.

-

Masca de unică folosință va fi schimbată cel puțin o dată la 4h.

9. Absentarea și învoirea elevilor
Părinții au datoria de a informa învățătorul atunci când elevul
absenteză de la școală și de a trimite prin e-mail adverința medicală
sau cerere de învoire, după caz. Părinții pot învoi elevii de la cursuri
în limita a 20 de ore pe semestru.
În timpul programului școlar, elevii nu au voie să părăsească curtea
școlii decât cu acordul părinților. Dacă un părinte dorește să își ia
copilul înainte de finalul programului, trebuie să anunțe în prealabil
recepția școlii printr-un e-mail în care va specifica ora la care dorește
să ia copilul. Părintele va anunța portarul în momentul sosirii și îl va
aștepta pe copil la poarta școlii.
Școala nu își asumă recuperarea materiei pierdute în zilele în care
elevul este învoit de părinte.
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10. Revenirea în colectivitate
o

Revenirea in colectivitate a elevilor care au avut probleme de
sănătate și au absentat de la școală mai mult de 3 zile se va
realiza obligatoriu în baza avizului epidemiologic cu mențiunea
”clinic sănătos”, obținut de la medicul curant al copilului. Pentru
motivarea absențelor este necesară adeverința medicală cu
diagnosticul copilului, pe care părintele o va trimite medicului
școlar (cabinetmedical@scoalaeuropeana.ro) și învățătorului
clasei.

o

În cazul în care părintele are informația că fiul/fiica lui a fost
contact direct al unei persoane infectate cu SARS-CoV are
obligația de a anunța imediat reprezentanții școlii și de a reține
copilul acasă timp de 14 zile. Revenirea în colectivitate se va
face în baza unui test negativ, care va fi transmis prin e-mail
cabinetului medical cu o zi înainte.

o

În cazul în care elevii au fost identificați cu SARS-CoV-2,
părinții acestora au obligația de a anunța imediat reprezentanții
școlii. Revenirea în colectivitate se va face în baza unui test
negativ, care va fi transmis prin e-mail cabinetului medical cu o
zi înainte.
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11. Pauzele
Pentru a evita contactul elevilor din clase diferite și pentru a limita
numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii,
cu scopul distanțării fizice, s-au luat următoarele măsuri:
-

pauzele au fost stabilite în mod eșalonat pentru fiecare nivel de
studiu;

-

fiecare clasă de elevi va fi supravegheată pe toată durata
pauzelor de câte un profesor;

-

curtea școlii și terenul de sport au fost marcate și delimitate în
zone ce vor fi folosite de câte un grup de elevi;

-

elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor
îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape
unul de celălalt);

-

nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici
activități care implică schimbul de obiecte;

-

băncile din curtea școlii vor avea marcate locurile unde copiii se
pot așeza, respectând reglementările privind distanțarea fizică;

-

se va realiza periodic o dezinfectare adaptată a mobilierului din
curte, a pavajului și a terenului de sport.
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12. Servirea mesei în SEB
Respectarea măsurilor de distanțare fizică între elevi se aplică în
orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele
de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare. Pentru
limitarea contactului între elevii din clase diferite și pentru o bună
organizare a ultimei ore de curs, când elevii vor pleca eșalonat, nu
vom mai servi la școală micul dejun și gustarea de la ora 16.00.
Pentru respectarea cu strictețe a igienei la masa de prânz și pentru
asigurarea unui flux eficient de servire a mesei, în acest an școlar
mâncarea va fi livrată în porții ambalate individual în caserole
speciale, termoizolante, de unică folosință.
Pentru servirea mesei de prânz, au fost stabilite cinci intervale,
astfel încât să se evite aglomerația și contactul dintre elevii din ani
diferiți de studiu:
Clasele I: 1210 – 1230
Clasele Preg.: 1240 – 1300
Clasele a II-a: 1310 – 1330
Clasele a III-a: 1340 – 1400
Clasele a IV-a: 1410 – 1430
-

elevii sunt supravegheați atât în timpul deplasării către sala de
mese, cât și in timpul mesei de profesorii clasei;
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-

înainte și după fiecare masă, elevii se vor spăla pe mâini și se
vor dezinfecta;

-

membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini
frecvent;

-

pe mese vor exista marcaje, astfel încât elevii să se așeze
distanțat;

-

elevii iși vor păstra locurile la masă pe tot parcursul anului;

-

vor fi utilizate tacâmuri de unică folosință;

-

sala de mese va fi aerisită și dezinfectată înainte de intrarea la
masă a fiecărei serii de copii.

Meniul copiilor este afișat la începutul fiecărei săptămâni pe site-ul
școlii. Meniul de regim se solicită la începutul anului școlar. Părinții
trimit o cerere către cabinetul medical SEB, la care se atașează
recomandarea medicului.
Pentru elevii la care apar probleme de sănătate (indigestii,
enterocolite etc.), în ziua în care se solicită regim, părintele trebuie
să anunţe secretariatul prin e-mail sau telefonic, până la ora 9:00.
Gustarea de la ora 1000:
-

gustarea de fructe va fi adusă și servită în clasă, sub
supravegherea cadrelor didactice;

-

fructele de la gustare vor fi ambalate individual;

-

elevii care doresc își pot aduce de acasă un sandvici pentru
suplimentarea gustării de fruct. Acesta trebuie să fie ambalat
19

corespunzător și să conțină alimente care nu se pot altera ușor.
Sandviciul va fi depozitat în dulăpiorul personal și va fi mâncat
doar odată cu gustarea de fruct. Alimentele care nu s-au
consumat în pauza destinată gustării vor fi aruncate.
Observație:
În SEB există câte un dozator cu apă plată pe fiecare etaj al școlii.
Elevii trebuie să aibă la ei un recipient personalizat/ inscripţionat
pentru consumarea apei de la aceste dispozitive.

13. Cercurile SEB
Cu excepția cercurilor care se desfășoară individual (pian,
chitară, percuție, canto), celelalte sunt suspendate până la noi
reglementări.
Întrucât nu există un precedent în ceea ce privește organizarea
cursurilor în condiții de pandemie și nu putem anticipa evoluția
epidemiologică după revenirea copiilor la școală, ne-am propus să
acordăm prioritate siguranței elevilor și personalului SEB. De aceea,
în primul semestru, vom desfășura doar programul obligatoriu.
Această măsură este esențială pentru limitarea contactului între elevi
din clase diferite și pentru evitarea interacțiunii copiilor cu profesori
colaboratori, care își desfășoară activitatea în mai multe școli.
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14. Sistemul de recompense și de sancțiuni
Elevii au datoria de a respecta disciplina școlară și regulamentul
intern atât în timpul cursurilor, cât și în timpul pauzelor. În caz
contrar, în funcție de abaterea comisă, aceștia vor primi puncte de
penalizare. Punctele de penalizare sunt consemnate de către cadrele
didactice în modulul „Conduită” al catalogului electronic
„Adservio”. Elevii care acumulează pe parcursul unui semestru 20
de puncte de penalizare primesc mustrare scrisă, care este însoțită de
scăderea calificativului la purtare. În cazul în care, din momentul
primirii mustrării scrise până la finalul semestrului, elevul nu mai
înregistrează nicio abatere comportamentală, Consiliul profesoral al
clasei poate decide anularea scăderii notei la purtare.
La final de semestru, calificativul la purtare al fiecărui elev este
stabilit de Consiliul profesoral al clasei.
Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și
extrașcolară și se disting prin comportare exemplară pot primi
diverse recompense.
Sancțiunile și recompensele sunt revizuite, la începutul fiecărui an
școlar, de către Comisia de conduită a SEB și discutate cu elevii în
cadrul orelor de dirigenție. Informații detaliate despre sistemul de
recompense și sancțiuni puteți găsi în Regulamentul intern al SEB
ce poate fi consultat pe site-ul școlii.
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15. Ținuta la școală
SEB impune tuturor elevilor o ţinută decentă la toate evenimentele
din viaţa şcolii.
De luni până joi, uniforma școlară SEB sau echipamentul de sport
(în zilele în care elevii au orele de educație fizică) sunt obligatorii,
iar vinerea se acceptă o ținută liberă, dar decentă.
Uniforma școlară SEB (aleasă și confecționată special pentru
elevii SEB) este alcătuită din:
Fete: fustă/fustă-pantalon din denim; pantalon denim; tricou polo
(cu mânecă scurtă și cu mânecă lungă) și jachetă cu fermoar.
Băieți: pantalon denim (două variante: lung și trei-sferturi); tricou
polo (cu mânecă scurtă și cu mânecă lungă) și jachetă cu fermoar.
Uniforma trebuie purtată pe toată durata programului școlar,
indiferent de tipul de activitate. Excepție fac orele de sport sau acele
activități la care profesorul recomandă o altă ținută.
Pentru activitățile sportive, elevii trebuie să poarte un echipament
sportiv (model SEB): T-shirt, shorts, pantalon și jachetă.
Pentru limitarea contactului între elevii din clase diferite, vestiarele
nu vor mai fi folosite. De aceea, în zilele în care elevii au în orar
educație fizică, vor veni îmbrăcați de acasă în echipamentul sportiv
și îl vor păstra pe toată durata zilei.
Atât uniforma școlară, cât și echipamentul sportiv se achiziționează
doar de la firma cu care școala a încheiat un contract în acest sens.
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Nu este permis ca elevii să poarte bijuterii sau accesorii stridente.
Școala, prin reprezentanții săi, își rezervă dreptul de a aprecia dacă
ținuta, bijuteriile și coafura elevilor este una adecvată mediului
școlar.
16. Comunicarea școală – familie

Site-ul școlii: http://www.scoalaeuropeana.ro – oferă informații
relevante despre activitatea desfășurată în școală.
Corespondența pe mail – la începutul anului școlar, fiecare părinte
primește o listă cu adresele de e-mail ale profesorilor clasei, pe care
îi va putea contacta pe e-mail ori de câte ori este nevoie.
Platforma Microsoft Office este accesibilă tuturor elevilor, părinților
și profesorilor Școlii Europene București, punând la dispoziția
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acestora, în mod gratuit, ultimele versiuni Word, Excel, Powerpoint,
OneNote precum și multe alte funcționalități Office 365. Prin
crearea unei rețele de utilizatori interconectați, platforma Office 365
contribuie la îmbunătățirea comunicării școală-familie.
Discuțiile individuale cu învățătorul, cu profesorii clasei – sunt
inițiate fie de către părinte, fie de către profesori. Școala recomandă
ca fiecare părinte să aibă minimum o întâlnire pe semestru cu
învățătorul, cu profesorul de limba engleză, cu profesorul consilier.
Aceste discuții se vor realiza online, pe platforma ZOOM.
Întâlnirile de început de an școlar – au loc în primele două săptămâni
ale noului an școlar. Acestea se desfășoară conform unei agende
stabilite de către învăţător și au ca scop discutarea unor aspecte
generale referitoare la curriculum, evaluare, politicile educaţionale
ale şcolii, organizarea activității școlare și extracurriculare.
Întâlnirile se vor realiza online, pe platforma ZOOM.
ADSERVIO – platformă online de management școlar care
conectează părinții, elevii și profesorii în actul de educare.
Atât părinții, cât și elevii mai mari pot accesa platforma prin
intermediul unui cont oferit de școală.
Beneficii pentru părinți:
-

acces la notele și la absențele copilului, inclusiv scutirile și sursa
motivării absențelor;
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-

informare privind comportamentul elevului;

-

vizualizare a evoluției activității în timp, punctele forte și
punctele unde necesită atenție sporită;

-

distribuire de documente și alte tipuri de fișiere cu profesorii și
cu elevii direct din cont;

-

librărie online cu manuale și cărți școlare;

-

acces la știri și la informații din mediul educațional.

Carnetele de note – fiecare elev din clasele I-IV trebuie să aibă un
carnet de note în care profesorii trec calificativele, iar acestea trebuie
să fie semnate de către părinţi. De două ori pe semestru, învățătorii
actualizează carnetele elevilor.
Rapoartele periodice – conțin aprecieri ale cadrelor didactice
referitoare la pregătirea și conduita elevilor.
Părinţii au datoria de a consulta aceste rapoarte.
Întâlnirile cu membrii echipei manageriale – se programează prin
serviciul secretariat și se vor realiza online, pe platforma ZOOM.
Parteneriatul între părinți, elevi și cadrele didactice este esențial
pentru derularea în bune condiții și fără sincope a activitătii școlare.
Părinții

au

datoria

de

a

colabora

cu

reprezentanții

SEB pentru asigurarea progresului școlar al copilului și a
dezvoltării personale armonioase.
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Colaborarea dintre părinți și reprezentanții SEB trebuie să fie una
strict profesională, bazată pe respect reciproc.
Personalul școlii nu apelează la părinți pentru avantaje personale
și nu primesc cadouri din partea acestora.
17. Manuale și rechizite
Taxa pentru manualele școlare, culegerile, resursele, programele
educaționale și materialele pentru arte plastice, plătită de către
parinți, acoperă costul tuturor acestor materiale ce vor fi procurate
de către școală.
Rechizitele sunt achiziționate în mod individual de către fiecare elev.
Lista de rechizite este postată pe site-ul școlii, cu cel puțin două
săptămâni înaintea începerii anului școlar.
18. Taberele / excursiile / ieșirile organizate, precum și
evenimentele școlii (Săptămâna porților deschise, SEB Junior
Football Cup, Carnavalul toamnei, Târgul de Crăciun, Serata de
Crăciun – spectacol muzical, Special English Day, Serile de teatru,
Audițiile muzicale) sunt suspendate până la noi reglementări.
19. Accesul cu dispozitive electronice în școală
Recomandăm ca elevii să nu vină la școală cu telefoanele mobile,
decât dacă este absolut necesar. Telefoanele mobile nu vor mai
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fi lăsate la recepție pentru a evita aglomerația la lăsarea/luarea
acestora. Telefoanele (obligatoriu închise) vor fi puse în dulapul
personal înainte de începerea primei ore de curs și vor fi luate la
finalul programului, după ultima oră de curs. Este interzisă
folosirea telefonului în incinta școlii, cu excepția situațiilor în
care elevul are acordul unui cadru didactic.
Elevii pot veni la școală cu tableta / laptopul personal la
solicitarea unui profesor al clasei. Aceste dispozitive vor fi
păstrate în dulapul elevului și vor fi folosite doar în prezența
profesorului.
20. Criterii de suspendare a cursurilor școlare
a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o
clasă, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective pentru o
perioadă de 14 zile.
b) La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire COVID-19 în
clase diferite, se suspendă cursurile tuturor claselor ciclului
primar pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului
caz.
c) În situația apariției de cazuri de îmbolnăvire COVID-19 în
rândul cadrelor didactice, se vor suspenda cursurile pe o perioadă
de 14 zile la clasele cu care aceștia au venit în contact.
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21. Școala online
Având în vedere că nu putem anticipa evoluția epidemiologică după
revenirea elevilor la școală și ținând cont de situațiile de risc din
fiecare familie, SEB a pregătit și varianta de școală online. Părinții
vor solicita (prin completarea unei cereri) tipul de școală la care va
participa copilul lor: cu prezență fizică în sala de clasă sau online.
a) Elevii ai căror părinți solicită varianta de școală online,
precum și elevii aflați în carantină vor accesa platformele
educaționale recomandate de școală, conform orarului obișnuit.
În clase vor fi montate camere cu focus pe tablă. La începutul
fiecărei ore (nu mai târziu de 5 minute după începerea orei),
copiii se vor conecta video, de acasă. După cele 5 minute,
conectarea la ora online nu va mai fi posibilă, iar elevul va primi
absență. Copiii vor putea urmări tot ceea ce se scrie pe tablă, vor
asculta explicațiile profesorului și vor interacționa cu acesta. În
timpul orelor de curs online elevii se vor conecta cu numele
complet, vor sta cu camera pornită și vor folosi căști. Până la
finalul zilei, învățătorul și profesorul de limba engleză ai clasei
vor transmite materiale folosite în timpul orelor (dacă este cazul)
și temele care au fost lucrate la clasă în ziua respectivă.
Elevii participanți la școala online au aceleași responsabilități ca
elevii care vin fizic la școală. Nu este permis elevilor să realizeze
înregistrări, să multiplice sau să distribuie conținuturile
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activității didactice. Pe platformele pe care se vor desfășura
cursuri online au acces numai elevii pe numele cărora au fost
create conturile. Elevii nu au voie să divulge contul personal de
acces, ID-ul si parolele profesorilor. Nu este permisă prezența
altor persoane la orele de curs.
Trecerea unui elev de la sistemul online la cel cu prezență fizică
în clasă se poate realiza în urma unei solicitări transmisă de către
părinte, pe e-mail, cu o zi înainte.
b) În situația în care cursurile cu prezența fizică la școală vor fi
suspendate (conform criteriilor de la punctul 20-a,b,c) învățarea
se mută imediat în mediul online. Pe platformele educaționale
recomandate de școală, elevii se vor conecta cu profesorii clasei
conform orarului obișnuit și vor interacționa direct cu aceștia,
așa cum s-a întâmplat și la finalul anului trecut.
22. Sfaturi utile pentru părinți:


Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar
și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;



Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre
orice modificări ale stării lui emoționale;



Atunci când este nevoie, solicitați sfatul consilierului clasei care,
în această perioadă, va acorda o atenție deosebită echilibrului
emoțional al copilului;
29



Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și
vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu
privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;



Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la
școală, când se întoarce acasă, înainte și după masă, înainte și
după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;



Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție;



Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau
băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință
personală;



Curățați/dezinfectați periodic obiectele de uz frecvent ale
copilului;



Verificați zilnic cu atenție starea de sănătate a copilului;



Este esențial ca toți părinții să conștientizeze cât este de
importantă izolarea la domiciliu a copiilor cu cel mai mic semn
de boală infecto-contagioasă.

Notă:
Școala Europeană București funcționează, ca orice instituție de
învățământ, după un regulament intern (RI). Acesta poate fi
descărcat de pe site-ul școlii de la secțiunea Admitere.
LICEUL TEORETIC ,,ȘCOALA EUROPEANĂ BUCUREȘTI”
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