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 1. Scopul procedurii; 

 2. Domeniu de aplicare; 

 3. Responsabilităţi; 

 4. Conţinutul procedurii; 

 5. Monitorizarea procedurii; 

 

 

1. Scop  

 

- Stabilirea metodologiei privind accesul elevilor, cadrelor didactice, a personalului didactic 

auxiliar si a personalului nedidactic , în incinta colegiului.  

- Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor străine în incinta colegiului. 

 - Stabilirea regulilor privind accesul auto in curtea colegiului.  

- Asigurarea securitatii si sigurantei elevilor in perimetrul unitatii școlare  

- Stabilirea responsabilitatilor privind gestionarea modului de acces în unitatea de învățământ 

 

2. Domeniu de aplicare  

 

Procedura se aplică si se adreseaza tuturor persoanelor care intra în unitatea de 

învățământ.  

 Directorilor unităţii de învăţământ  Cadrelor didactice  Elevilor  Personalului 

didactic auxiliar  Personalului nedidactic  Persoane străine din exteriorul 

colegiului care au probleme în unitatea de învățământ (părinți, inspectori, alte 

persoane ) 

 

3. Responsabilități și răspunderi în derularea procedurii  

 

1. Director adjunct – verifica si avizeaza 

 2. Director – aproba 

 3. Cadre didactice, diriginti, elevi, personal nedidactic si auxiliar – aplica procedura  

4. Secretar – arhiveaza 

 

4. Conținutul procedurii  

 

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic 

 

         In perioada prilejuită de inceperea noului an școlar 2020-2021, incepand cu data de 

14.09.2020, programul desfasurarii activitatilor va fi conform anexelor atasate prezentei 

proceduri. 

        Accesul persoanelor implicate in aceste activitati se va face in modul urmator, urmand 

intervalele orare si traseele descrise mai jos: 

 Secretariat: ora 7.30-7.45 – poarta principala – intrare profesori – cabinet secretariat 

 Cadre didactice: cu 15 minute inainte de inceperea activitatii 

 Elevi:  cu 15 minute inainte de inceperea activitatii 

 Paznic: conform programului si responsabilitatilor, asigura respectarea normelor de 

protective in zona portii principale. 

 Personal nedidactic si didactic auxiliar:conform programului si responsabilitatilor 

 Persoane straine: acces interzis cu exceptia problemelor legate de indrumare si control 

( inspector scolar, inspector DSP, reprezentanti ai autoritatii publice locale) 

 

Accesul autovehicolelor in curtea scolii este strict interzis, cu exceptia celor aflate in 

proprietatea angajatilor unitatii de invatamant. 



 

 

 

Aspecte importante privind tiparul zilnic al desfasurarii activitatilor: 

 

- La intrarea in unitatea de invatamant se va masura temperatura tuturor membrilor 

personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic precum si a elevilor( aceasta nu 

trebuie sa depaseasca valoarea de 37 grade Celsius) de catre cadrul medical care va 

asigura asistenta medicala pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor sau de 

personalul propriu special instruit in acest sens. Pentru a evita aglomeratia in zona 

portii de acces in unitate, termometrizarea se va efectua la cerere. 

-  

- In situatia in care un elev sau un alt angajat al unitatii de invatamant prezinta o valoare 

mai mare a temperaturii sau prezinta simptome/suspiciuni a unei stari precare de 

sanatate nu i se va permite accesul in scoala, cu recomandarea de a se adresa 

medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament. 

-  

- Elevii care, din diverse motive,obiective,  nu pot fi prezenti fizic la programul 

propus,anunta imediat dirigintele si vor beneficia de forme alternative de 

pregatire (on line sau prin asigurarea de resurse educationale), iar locul acestuia 

ramane liber in cazul in care activitatile se desfasoara in sistem hybrid. 

-  

- Traseele de la poarta principală catre caile de acces in cladirile unitatii de invatamant 

vor bine delimitate si semnalizate . 

-  

- Elevii vor fi indrumati de catre cadrul didactic de serviciu de la poarta institutiei, 

catre calea de acces si apoi catre sala de clasa, monitorizand respectarea normelor de 

distantare fizica dar si purtarea de catre elevi a mastii sanitare de protective. 

-  

- La intrarea in unitatea de invatamant va fi asigurata existenta materialelor igienico-

sanitare de dezinfectie ( covoras dezinfectant, dezinfectant lichid pentru maini etc) 

-  

- Spatiile destinate accesului cat si cele destinate desfasurarii efective a programului de 

lucru vor fi permanent dezinfectate, spalate si  igienizate atat la inceputul activitatii cat 

si la sfarsitul acestora. 

-  

- Pauzele vor fi monitorizate de profesorul de la clasa dar si de cadrul didactic de 

serviciu din ziua respectiva, care se asigura de respectarea normelor de distantare 

impuse de actualul context. 

-  

- La sfarsitul programului, mastile de protectie vor fi colectate in cutii speciale,  si 

parasesc organizat unitatea de invatamant pe la poarta de acces elevi ( din dreptul 

chioscului). 

-  

- Dupa ce toti elevii si cadrele didactice au parasit unitatea de invatamant se trece la 

aerisirea, spalarea si igienizarea spatiilor utilizate, actiune dusa la indeplinire de 

personalul angajat cu atributii in acest sens. 

-  

- Accesul in unitatea de invatamant se face pe trasee bine stabilite si delimitate, in felul 

urmator: 
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Accesul elevilor in unitatea de invatamant se va face in modul urmator: 

 Elevii care invata in salile de la parter (2,3,4,5,6 si 7) vor intra pe calea de acces 

laterala, urmand traseul din stanga. 

 Elevii care invata la etajul 1 ( salile 10, 12, 13, 14, 15 si laborator de chimie) vor 

intra pe la sala mica de sport, apoi vor urma traseul semnalizat pe scari-

profesori. 

 Elevii care invata la etajul 2 ( salile 22, 23, 24, 25, 26, 27 si laborator fizica) vor 

intra pe la intrare-elevi si vor urma traseul semnalizat pe scari-elevi. 

 Elevii care invata in corpul B ( sala 29 si cele doua laboratoare de informatica) 

urmeaza traseul semnalizat din curtea scolii, accesul facandu-se direct. 

    De menționat este că accesul elevilor in unitatea de invatamant va fi monitorizat de 

profesorii de servicu din ziua respectiva: un cadru didactic ( ajutat de gardianul de serviciu) 

pentru parter, doi pentru etajul 1 si doi pentru etajul 2, in sensul că un cadru didactic de 

serviciu se ocupă de accesul elevilor in unitate iar celalalt monitorizeaza distributia elevilor in 

salile de clasa. 

 

   Distribuția elevilor pe săli de clasă, precum și modul de lucru pentru fiecare ( integral sau 

hibrid) se regăsesc in situația expusă mai jos: 

 

 Programul școlar- ora de 40 min – pauza 10 min 

Programul de dimineață  

I 8,00-8,40  

Pauză 8,40-8,50 

  

II 8,50- 9,30  

Pauză 9,30-9,40  

 

III 9,40-10,20  

Pauză 10,20- 10,30  

 

IV 10,30-11,10  

Pauză 11,10- 11,20  

 

V 11,20-12,00  

Pauză 12,00-12,10  

 

VI 12,10-12,50  

 

13,00-14,00 pauză- dezinfecție săli de clasă  

 

Programul de după amiază  

I 14,00-14,40  

Pauză 14,40-14,50  

 

II 14,50-15,30  

Pauză 15,30-15,40  

 

III 15,40-16,20  

Pauză 16,20-16,30  

 

IV 16,30- 17,10  

Pauză 17,10-17,20  

 

V 17,20-18,00  



Pauză 18,00-18,10  

 

VI 18,10- 18,50  

 

 

 Organizarea spatiilor in care se desfasoara procesul educational 

  

Repartizarea pe săli – anul școlar 2020-2021 

Sala clasa Dirigite - dimineața clasa Diriginte după amiaza 

2 VIII  B Mertic  Daniela Carmen    

3 VIII A Popescu Claudia  X E Pintilie Otilia 

4 XII C Spiridon Mihaela Iulia   

5 XIA Sprinceană Anișoara V A Preutu Romeo 

6 XI F Apetroaie Camelia  V B Liuță Cristina Mirela 

7   X A Pipirigeanu Gavril 

10 XI E Jitaru Adela IX A Dimitriu Sîrghie Vasilica 

12   VI B Vangă Minodora Brândușa 

13 XI B Angheluș Rodica IX C Pintileasa Ramona Teodora 

14   X B Preutu Marioara 

15 XII A Gabor Simona Gabriela VI A Berenghia Anca Olguța 

22 XII B Aparaschivei Anca Violeta X F Anicolaesei Valeria 

23   IX E Cătălina Radu 

24 VII A Frasilă Mihai IX F Coca Dumitrache 

25 VII B Adriana Anton   

26 XI C Pricop Vasile IX B Ana Maria Grozavu 

27    X C Atudorei Leonardo 

29 XII E  Morosan Cristina   

 Corp B Laborator de informatică X D Mitrică Eduard 

 Corp B Laborator de informatică XII D Mătăsaru Fasolă Petruța 

 Corp B Laborator AEL XI D Banu Viorel 

 Corp B Laborator AEL IX D Crăciun Dorin 

28  Laborator fizică XII F Covrig Maria Magdalena 

16  Laborator chimie XII G Hărățu Elisabeta 

     

 

Total clase 33 – 17 clase dimineata- 16 dupa- amiaza 

        Clasele a V a, a VI a , a IX a și a X a învață după amiaza / clasele a VII a, a VIII a, a XI a 

și a XII a învață dimineața 

        Clasele de profil real, specializarea mate- info vor veni integral la școală la laboratoarele 

de informatică- corp B conform graficului. 

        Clasele real a XII a științe ale naturii- vor veni integral la școală conform graficului 

        Clasele a VIII a vor veni integral la școală începând cu 1 octombrie astfel : clasa a VIII 

A la sala 5, clasa a VIII B la sala 6/ cu precizarea ca până pe 1 octombrie vor lucra în format 

hibrid. 

        Clasele a V-a vor veni integral la școală in programul de după amiază- începând cu 1 

octombrie la sălile de clasă,  conform graficului iar până pe 1 octombrie vor lucra în format 

hibrid. 

        Restul claselor vor învăța hibrid 15 elevi la școală 15 elevi acasă- folosid platforama 

Microsoft TEAMS- vor urmări lecțiile de la clasă, cu rotație la 2 săptămâni. 

 

 

    In timpul pauzelor, profesorii de serviciu vor verifica aerisirea claselor si vor monitoriza 

respectarea regulilor de distantare fizica impuse de legislatia in vigoare, purtarea mastilor 

sanitare de catre elevi in timpul deplasarii acestora in spatiul deschis din curtea scolii . Elevii 



care invata in corpul B pot folosi toaletele din caminul internat, iar monitorizarea acestora se 

va efectua de catre personalul angajat cu responsabilitati in cadrul acestei locatii. 

 

5. Monitorizarea procedurii  

Se realizează de către managerii unităţii de învăţământ si administratorul de patrimoniu.. 

Modificările acestei proceduri vor fi supuse validării CA . 

 


