Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“
Membru al Alianţei Colegiilor Centenare
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Aprobat,
Director,
Prof. Stelian Marinescu

CERERE PRIVIND ÎNVĂȚAREA ÎN SISTEM ON-LINE1
Subsemnatul/a …………………………………………………………….., părinte al elevului/ei
……………………………………………….., din clasa a ………., de la Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, Constanța, legitimat/ă cu …………, seria………….., nr. ……………………….., eliberat de
………………………

la

data

………………………….,

de

domicialit/ă

în

localitatea……………………………., str. ………………………………………………, nr. ……, bl.
………….., sc. ……, ap. ………, telefon părinte………………………………………………, telefon
elev/ă………………………………………………..
Solicit

acordarea

acceptului

pentru

în

învățarea

sistem

on-line

a

copilului

meu

…………………………………………………………………………….., deoarece gradul de boală al
copilului/mamei/tatălui/altă

rudă

(vă

rugăm

să

alegeți

din

persoanele

enumerate)

…………………………………………………………………………….. (treceți numele și prenumele
persoanei) îl/o situează în grupul cu risc.
Atașez următoarele documente care vin în sprijinul celor susținute mai sus :
1. Copie CI
2. Adeverință de la medicul curant al persoanei bolnave sau de la medicul de familie în care să fie
precizată recomandarea ca elevul să învețe de acasă, având în vedere gradul de boală al persoanei
respective și riscul de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă.
Semnătura,

Data,

1

ORDINUL nr. 5.487/1.494/2020 privind măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Anexa 1, pct. 8 „Măsuri pentru
elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau
dizabilități”.
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SITUAȚIILE ÎN CARE SE POATE SOLICITA ÎNVĂȚARE ÎN SISTEM ON-LINE

Conform ORDINULUI nr. 5.487/1.494/2020 privind măsurile de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Anexa 1, pct. 8 „Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de
vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități”.
8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau
având afecțiuni cronice și/sau dizabilități
Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice,
persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;
Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli
ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu
avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru
aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea
procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.
Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot,
în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o
evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de
contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către
medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care
nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru
asigurarea procesului educațional la distanță;
Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de
prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.
Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie
monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;
Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor
fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor
suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță.
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