
Elevii au următoarele responsabilități: 

 la intrare, își trec talpa încălțămintei prin șteregătoarele pentru picioare îmbibate cu 

dezinfectant; 

 urmează cu strictețe traseul prestabilit pentru deplasare (respectând sensul săgeților 

indicatoare) și păstrează distanțarea socială; 

 poartă mască pe tot parcursul timpului cât se află în școală; 

 își dezinfectează mâinile atât în momentul intrării în școală, cât și în fiecare pauză, 

respectiv înainte de/ după utilizarea unui obiect rulat de mai multe persoane (burete, marker 

etc.); 

 fiecare elev ocupă strict locul ce i-a fost prestabilit, marcat printr-o etichetă pe care se află 

înscripționat numele său; 

 nu fac schimb de locuri și nu schimbă obiecte (pix, stilou etc.) cu colegii; 

 respectă cu strictețe măsurile/ regulile igienico-sanitare; 

 respectă orarul și participă la toate activitățile didactice, fie că acestea se desfășoară în 

format clasic (la școală) sau în mediul virtual; 

 au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în 

catalog, cu excepția situațiilor justificate; 

 pe tot parcursul activităților online, păstrează pornită camera video, asigurându-se în 

prealabil că unghiul focalizat de cameră nu permite vizualizarea unor aspecte ce țin de 

intimitatea spațiului său domestic; 

 nu au voie să înregistreze și să distribuie filmulețe/ secvențe audio/ imagini care surprind 

cadrul didactic; 

 nu au voie să invite externi care să participle la activitățile didactice derulate, ori să la 

împrumute contul lor de acces; 

 se implică activ în desfășurarea orelor, punând întrebări, solicitând lămuriri/ explicații; 

 elevii sunt considerați responsabili pentru comportamentul lor în timpul lecțiilor virtuale.  

 au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care 

să se asigure un climat propice mediului de învățare; 

 În cazul în care comportamentul devine perturbator sau abuziv, acesta va fi sancționat, 

proportional cu gravitatea abaterii; 

 Livrează la termenele stabilite de către cadrul didactic temele solicitate și respect condițiile 

stabilite de cătreprofesori, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul 

tehnologiei și internetului; 

 Pentru evitarea supraaglomerării grupurilor sanitare, pot solicita accesul la toaletă și în 

timpul orelor.  

 participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de 

învățământ, conform programului comunicat; 

 nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din Metodologia-cadru privind desfășurarea 



activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal din 10.09.2020. 

 


