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Propunere
privind scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ
LICEUL TEORETIC ”CARMEN SYLVA” EFORIE
și structura arondată GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALBATROS”
începând cu 14 septembrie 2020

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5487/2020 și Ministerului

Sănătății nr.1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizarea activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Carmen Sylva”
Eforie, propune aplicarea următorului scenariu de organizare și desfășurare a cursurilor, pentru
începerea anului școlar 2020-2021:
Nr.
crt.

Municipiul/
Orașul/
Comuna

Unitatea de învățământ–
personalitatejuridicășistructurilearondate

Scenariul propus

Scenariul 1(verde):

PJ – LICEUL TEORETIC ”CARMEN SYLVA”

1.

Participarea zilnică a

Observații

Programul
cursurilor în 2
(două) schimburi

tuturor preșcolarilor
și elevilor în unitatea
de învățământ, cu

EFORIE SUD
2.

respectarea și
Ar – G.P.P. ”ALBATROS”

aplicarea tuturor
normelor de protecție

Fundamentarea Propunerii are la bază:
 Rata incidenței cumulate la nivelul orașului EFORIE, respectiv – 0,18

Sunt necesare 2
posturi de
educatoare, în
plus față de cele
aprobate prin
proiectul de
încadrare avizat de
I.S.J. Constanța în
februarie 2020



Analiza infrastructurii

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud are în folosință cu titlu gratuit următoarele imobile:
-

Corpul A, str. Negru Vodă nr. 102, loc. Eforie Sud cu 16 săli de clasă;

-

Corpul B, str. Negru Vodă nr. 102, loc. Eforie Sud cu 4 săli de clasă;

-

GPP ”Albatros”, str. Negru Vodă nr. 98, loc. Eforie Sud cu 2 săli de clasă;

-

GPP ”Albatros”, str. Vasile Alecsandri nr. 1, loc. Eforie Sud cu 3 săli de clasă;

-

Sală de sport, str. Negru Vodă nr. 102, loc. Eforie Sud cu suprafața de 645 mp;

-

Teren multisport cu gazon artificial.



Analiza resurselor existente

Resurse umane:

635 elevi;
81 preșcolari;
47 cadre didactice;
7 personal didactic auxiliar, din care 1 post informatician vacant;
10 personal nedidactic (7 îngrijitoare din care 1 post vacant, 2 muncitori,
1 paznic)
o asistentă medicală cu ½ normă la Eforie Sud și ½ normă la Eforie Nord.

Resurse materiale:

sistem centralizat audio-video în toate sălile de clasă;
internet în toate imobilele
platforma Moodle https://learn.lefo.ro/
catalog electronic https://www.24edu.ro/
toate sălile dotate cu câte un laptop + 27 laptopuri la dispoziția personalului;
52 tablete Lenovo
2 table interactive
2 table smart
10 imprimante în săli de clasă
16 table ceramice (suprafață metalică emailată)
materiale de curățenie (pardoseli și mobilier) - stoc pentru o lună.



Efectivul de elevi – defalcat pe clase

Preșcolarii de la G.P.P. ”Albatros” vor desfășura activitatea pe grupe, astfel
- 2 grupe cu program normal (37 copii) și o grupă cu program prelungit (13 copii) la sediul din
str. Vasile Alecsandri nr. 1, loc. Eforie Sud
- 2 grupe cu program prelungit (31 copii) la sediul din str. Negru Vodă nr. 98, loc. Eforie Sud.

Președintele Consiliului de administrație,
Director
Cerasela Liliana Cozoș

