Părinții au următoarele atribuții:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

colaborează cu profesorul diriginte/ școala pentru a contribui la realizarea obiectivelor
educaționale;
asigură copilului suportul pentru derularea activităților online și supravegherea adecvată
vârstei. Profesorii nu pot fi considerați responsabili pentru integritatea fizică a elevilor în
timpul lecțiilor online;
urmăresc crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul
desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului
înregistrat de elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria
formare;
asigură participarea copilului (prezența) la activitățile didactice din școală sau din mediul
online, conform orarului;
monitorizează situația școlară și comportamentul copilului în cadrul învățământului la
distanță;
mențin comunicarea cu dirigintele/ cadrele didactice/ conducerea unității de învățământ;
acordă atenție sporită stării emoționale a copilului;
evaluează zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală, prin măsurarea
temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate și nu-i permit plecarea la școală dacă
prezintă o temperatură mai mare de 37,3 C și/ sau simptomatologie specifică infectării cu
SARS-Cov-2;
în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație),
diaree, vărsături, contactează telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență și NU
duc copilul la școală;
în cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), îl preia de la
unitatea școlară și contactează medicul de familie ori serviciile de urgență, după caz;
nu au acces în curtea școlii și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor
speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii;
păstrează telefonic legătura cu profesorul diriginte;
au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele
situații: elevul prezintă simptome specifice; elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov-2;
elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov-2 și se află în
carantină.

•
•

•
•

nu au voie să înregistreze și să distribuie secvențe video/ secvențe audio/ imagini care
surprind profesorul sau elevii;
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;
sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele
stabilite;
transmit profesorului diriginte feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității
de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

