Conducerea unității de învățământ are următoarele atribuții:
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asigură, prin firmă specializată, anterior debutului de an școlar, dezinfecția/ dezinsecția/
deratizarea tuturor spațiilor școlare;
pune la dispoziția profesorilor/ elevilor resursele școlii pentru activitatea online;
asigură, prin informatician, calitatea infrastructurii IT a școlii și, în limita resurselor
financiare, o îmbunătățește;
asigură pentru toate cadrele didactice, sesiuni de formare a competențelor digitale și de
utilizare a instrumentelor digitale care permit predarea lecțiilor la distanță;
încurajează colaborarea între cadrele didactice, schimbul de bune practici;
monitorizează activitatea cadrelor didactice, conform orarului;
Informează, prin diriginți, elevii și părinții acestora asupra modalității de organizare a
activității didactice în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe
care le au;
evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activitatea didactică prin
intermediul tehnologiei și al internetului și stabilește necesarul de resurse informaționale
și de resurse umane;
stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice de către toate cadrele
didactice și elevii din unitatea de învățământ;
întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a
conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru
desfășurarea activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului;
gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;
repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predareprimire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace;
stabilește împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți platformele gratuite,
aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate;
sprijină cadrele didactice și elevii să își creeze conturi de e-mail și de acces la platformele
și aplicațiile electronice utilizate la nivelul unității de învățământ;
identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale,
inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);
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prin profesorii de informatică/ TIC, asigură înlăturarea decalajul de utilizare al
instrumentelor digitale între elevi (sprijinirea elevilor să acumuleze o experiență online mai
solidă);
asigură consilierea elevilor și suportul emoțional necesar depășirii momentelor critice, prin
diriginți și prin persoane calificate în acest sens ;
asigură marcarea corespunzătoare a circuitelor de intrare-ieșire în/ din spațiile școlare;
asigură, prin responsabilii desemnați, instructajul PSI și SSM pentru întregul personal al
școlii;
interzice accesul în școală pentru externi;
aprobă accesul în școală al externilor în cazuri excepționale;
asigură, prin diriginți, informarea și educarea elevilor asupra necesității măsurilor de igienă
în școală și în afara acesteia; informarea elevilor cu privire la traseele de circulație pe
coridoare/ în curte/ în interiorul clasei și a modului de organizare în sala de clasă;
se asigură de afișarea materialelor cu caracter informativ privind COVID -19 la avizierul
școlii;
evaluează periodic necesarul și disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție și a
echipamentelor de protecție personal (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora;
dispune măsuri sporite de igienă (spălarea și dezinfectarea coridoarelor, a grupurilor
sanitare; curățarea suprafețelor atinse frecvent cu mâna – clanță, bănci – folosind agenți de
curățare și dezinfectanți);
asigură existența de materiale dezinfectante și de igienă;
pune la dispoziție informații autorizate asupra riscului, severității și evoluției pandemiei;
monitorizează dezinfectarea zilnică a spațiilor școlare;
comunică cazurile de îmbolnăvire cu virusul gripal;

