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Anexa la P.O.- ACCESUL ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI ÎN ȘCOALĂ, AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 Informații și instrucțiuni pentru ELEVI privind organizarea și desfășurarea activităților didactice 
 

1. Activitățile didactice din anul școlar 2020-2021 se vor desfășura după un orar special, cu grupe de elevi/clase, în săli de clasă stabilite prin orar. 

 

2. Desfășurarea activităților didactice și educative în unitatea de învățământ se realizează cu respectarea obligatorie a regulilor precizate în continuare. 

Nerespectarea oricărei reguli poate să aibă consecințe disciplinare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Distanțare fizică – distanță de minim 1 metru care trebuie păstrată permanent între persoane  

Purtarea măștii de protecție este OBLIGATORIE! 

 

Reguli pentru elevi: 
 

1) Triajul epidemiologic este realizat, acasă, de către părinți. 

Nu este permisă participarea la activități a elevilor care au temperatura peste 37,3°C sau prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii acute; Dacă , 
în timpul orelor, vor apărea simptome specific infecțiilor rezpiratorii acute, aceștia vor fi duși la cabinetul medical(într-o sală de clasă, alta decât sala de 

curs), urmând să fie anunțată familia. 
 

2) Vor purta, OBLIGATORIU, mască de protecție, în toate spațiile închise și deschise din incinta școlii. 

 

3) Vor intra în școală, pe trasee bine stabilite, în funcție de amplasarea sălilor de clasă, astfel: 

- Elevii care au clasele la etajul corpului de clădire A vor intra în școală utilizând poarta mică (intrarea cadrelor didactice) și se deplasează pe traseul 

marcat prin săgeți pentru intrare, respectând distanțarea fizică. Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și își dezinfectează 
mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în apropierea ușii de la intrarea în școală. Pentru a ieși din școală vor urma săgețile de pe 

coridoare/scări și vor ieși pe ușa dinspre curtea mare. La intrarea în școală, după o eventuală pauză, vor urma aceleași reguli ca la sosirea la școală. 

- Elevii care au clasele la parterul corpului de clădire A vor intra în școală utilizând poarta mare și se deplasează pe traseul marcat prin săgeți pentru 

intrare, respectând distanțarea fizică, spre ușa de la curtea mica(sala de sport). Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și își 
dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în apropierea ușii de la intrarea în școală și urmează traseul indicat de săgeți, 
spre sala lor de clasă. Pentru a ieși din școală vor urma săgețile de pe coridor și vor ieși pe ușa dinspre curtea mare. La intrarea în școală, după o eventuală 
pauză, vor urma aceleași reguli ca la sosirea la școală. 

- Elevii care au clasele în corpul de clădire B vor intra în școală utilizând poarta mare și se deplasează pe traseul marcat prin săgeți pentru intrare, 
respectând distanțarea fizică, spre ușa de la clădirea mică (corpul B). Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și își 
dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în apropierea ușii de la intrarea în școală și urmează traseul indicat de 
săgeți, spre sala lor de clasă. Pentru a ieși din școală vor urma sensul de mers indicat de săgețile de pe coridor/scări și vor ieși în curte. La intrarea în 
școală, după o eventuală pauză, vor urma aceleași reguli ca la sosirea la școală. 

 

4) Dacă situația o impune, aruncă masca utilizată doar într-un coș de gunoi special amenajat și primesc o mască nouă pe care o vor purta obligatoriu pe toată 

durata petrecută în unitatea de învățământ, atât în spațiile închise cât și in cele deschise; 

 

5) Pe holuri se deplasează respectând în permanență distanțarea fizică și urmând sensul indicat de săgeți. 

 

6) Intră în sălile de clasă stabilite prin orar, respectând distanțarea fizică, și se așază obligatoriu în banca stabilită (conformă cu “oglinda clasei”). Este strict 

interzisă schimbarea băncilor sau mutarea acestora. Este strict interzisă intrarea în alte săli de clasă. 

 
7) În timpul pauzelor, programate decalat, pot merge la grupul sanitar și în curtea mare a școlii respectând în permanență distanțarea fizică, doar sub 

supravegherea/coordonarea cadrului didactic. 

Este strict interzisă deplasarea între etaje. 

Elevii care au motive obiective de a pleca acasă înainte de finalizarea activităților didactice, părăsesc incinta școlii conform regulilor 9) și 10) 

 

8) În întreaga perioadă petrecută în unitatea de învățământ își igienizează regulat mâinile cu substanțele dezinfectante aflate în distribuitoarele de pe holuri sau cu apă 

caldă și săpun. 
 

9) La sfârșitul programului părăsesc sălile de clasă respectând distanțarea fizică și se deplasează spre ieșirea elevilor respectiv spre poarta școlii. 
 

10) Este strict interzisă reintrarea în unitatea de învățământ. 

Este strict interzisă formarea de grupuri de elevi în curtea unității de învățământ. 
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