
ROMÂNIA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA

Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani

CERERE DE ÎNSCRIERE

            Subsemnatul, ……………………………………………, telefon…………………………..în calitate de reprezentant legal 
al elevului, solicit înscrierea acestuia/acesteia la activitățile desfășurate în cadrul Cercului tehnico-aplicativ ”CiberClick”, în anul 
școlar 2020-2021.
            Date de contact al elevului/elevei:  Nume………………………, Prenume………………………… Clasa ……….,  
Domiciliul………………….Telefon ………………………școala de proveniență ………………………………………….

Prin prezenta declar că voi respecta Regulamentul de Ordine Interioară, al Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani 
și sunt de acord / nu sunt de acord cu publicarea de imagini de la desfășurarea la cerc, în care apare și fiul/fica mea. Sunt de acord 
ca datele cu caracter personal să fie preluate doar în scop educațional,conform regulamentului UE 679/2016 (Regulamentul 
General privind Protecția Datelor Personale)

NORME DE PROTECȚIA MUNCII IN ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA
CERCULUI TEHNICO-APLICATIV ”CIBERCLICK”

Deplasarea  spre/  dinspre  CERCULUI  TEHNICO-APLICATIV  ”CIBERCLICK”,  se  va  face  respectând  regulile  de
circulație  în vigoare.  Se vor traversa  străzile,  doar prin locurile  marcate  în acest  sens,  respectând culoarea  semaforului  pentru
pietoni. Elevii care sunt însoțiți de părinți, bunici, etc., vor fi conduși doar până la intrarea în scoală.

Elevii care sunt însoțiți vor fi instruiți de părinți, sa nu părăsească incinta școlii neînsoțiți și să-si aștepte însoțitorul.
Coordonatorul și colaboratorii nu răspund, dacă însoțitorul nu-și îndeplinește această obligație.

Este interzisă intrarea părinților care își însoțesc copiii în incinta Școlii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu, conform normelor
de protecție anti- virus SARS-CoV-2. Aceștia își vor aduce copiii până la poarta instituției și vor reveni să-i preia la încheierea
activităților. Copiii trebuie să respecte circuitele de deplasare în incinta palatului și procedurile de desfășurare a activităților care
vor fi specifice fiecărui cerc, potrivit normelor de protecție anti- virus SARS-CoV-2, conform Ordinului comun al Ministerului
Educației și Cercetării 5487 și Ministerului Sănătății 1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în
cadrul  unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2).

Pentru  evitarea  posibilităţilor  de  accidentare  în  incinta  Laboratorului  de  informatică   se  vor  respecta,  cu  stricteţe,
următoarele reguli:
●  nu se va umbla sub niciun motiv la instalaţia electrică. Defecţiunile sesizate în funcţionarea aparatelor electrice din dotarea
cercului, vor fi anunţate profesorului.
● instalaţiile sanitare vor fi folosite în mod corespunzător şi civilizat, doar de către copii nu şi de părinţi/aparţinători.
● în timpul aşteptării începerii orelor este interzisă alergarea în interiorul clădirii precum şi desfăşurarea oricărui joc ce presupune
mişcare sau zgomote.
● deplasarea în curte şi pe scări se face cu atenţie; nu este admisă căţărarea pe garduri/balustrade/bănci/copaci.
●  la intrarea în sala de cerc,  se vor depune la cuier  hainele groase şi ghiozdanele/serviete/sacoşe sau alte bagaje.  Elevii vor
respecta obligatoriu locurile în sală, stabilite la începutul anului şcolar.

Elevii care absentează nemotivat de 4 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluşi de la cursuri. În situaţia în care din
motive de  sănătate  sau  alte  motive  întemeiate  elevul  va lipsi  mai  mult  de  o lecţie,  absenţele  trebuie  anunţate,  în  prealabil,
profesorului conducător de cerc.

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului CERCULUI TEHNICO-APLICATIV ”CIBERCLICK” 
Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani este degrevat de orice responsabilitate în situaţia producerii

unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.

În calitate de părinte/reprezentant legal/elev, am luat la cunoştinţă.

                  Data                                                                                                                                  Semnătura

                             SE APROBĂ
        Coordonator, 
                         ing. Moisă Florinel

                       Nr.________din__________________


