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1. Scopul şi domeniu de aplicare: 
 

Procedura este elaborată în scopul desfășurării în siguranță a  activităților școlare și extrașcolare pentru elevii școlii, pe parcursul anului școlar. 

Procedura se aplică tuturor elevilor Școlii Gimnaziale „Scarlat Longhin” Dofteana. 
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2. Definitii, prescurtari, simboluri : 
 

N
   

Termenul  

 
Definitia  

 

1  
MEC - Ministerul Educaţiei și Cercetării 

2 ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean 

 
3 

 
CA 
 

- Consiliul de Administraţie; 

4  
CP 

- Consiliul Profesoral. 

 
3 

 
DSP 
 

- Direcția de Sănătate Publică 

 
 

3. Documente de referinta: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 

5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății Nr. 5487/1494/31.08.2020 pentru aprobarea unor măsuri de organizare a 

activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2.  
 

4.  Procedura: 
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Art. 1. Având în vedere buna desfășurare a activităților școlare, precum și protejarea infectării personalului și a elevilor cu SARS-COV-2 se vor respecta 

următoarele măsuri: 
a) Accesul elevilor în școală se va face în intervalul orar 7,00-8,00,și 12.00/13.00- 19.00 ,respectiv  pentru preșcolari 8,00-8,30. 

b) Intrarea elevilor în școală se va face după cum urmează: 
-Intrarea 1- intrarea prin poarta mare a instituției, pentru elevii claselor CP B, I A,IIA, VI B și grupele de GPN mică și mijlocie B. 

-Intrarea 2- intrarea prin poarta mică a instituției, pentru elevii claselor CP A, I B, IV A, IV B, V A, VII A, VII B,VIII B pe alee către Corpul A ; 
-Intrarea 2- intrarea prin poarta mică a instituției, pentru elevii claselor II B, III A,III B, VIII A, V B, VI A pe alee , înconjurând prin dreapta corpul A, către 

ATELIER. 

c) La intrarea în corpurile de clădire, personalul didactic auxiliar( bibliotecar)/nedidactic numit va supraveghea intrarea elevilor, purtarea corectă a măștii 
de protecție, deplasarea acestora spre sălile de clasă repartizate, cu respectarea distanței de 1,5m între aceștia și evitarea interacțiunilor fizice.  

d) La toate intrările în corpurile de clădire vor fi instalate covorașe dezinfectante cu clor, dispersoare cu substanță dezinfectantă pentru igienizarea 
mâinilor, precum și afișe cu regulile ce trebuie respectate pentru evitarea îmbolnăvirilor. 

e) Elevii vor fi instruiți săptămânal privind măsurile de evitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV_2 si continutul prezentei proceduri, și vor semna un 
proces verbal de informare. 

f) Elevii sunt obligați la intrarea în corpul de clădire să poarte corect masca și să iși dezinfecteze mâinile. În cazul în care un elev nu are mască de 
protecție, acesta va primi  mască de la școală ( se va consemna acest lucru într-un tabel). Elevii care au primit măști de la primărie nu vor primi și de la școală. 

g) Parcursul de la intrarea în școală până la sala de clasă se va realiza de către elevi pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de 
distanțare fizică; 

h) Elevii vor fi însoțiți de către educatoare/învățătoare/ profesori de la  poarta de acces până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi 
conduși până la ieșire de către educatoare/învățătoare/ profesori. 

i) După intrarea elevilor în sălile de clasă, personalul va dezinfecta căile de acces (holuri, uși, lambriuri, clanțe, etc). 
j) Fiecare elev, după programul stabilit, va intra în sala de clasă stabilită, unde va rămâne pe parcursul orelor de curs, conform orarului clasei; 
k) Profesorul care va intra la prima ora de curs va verifica vizual și prin discuții starea de sănătate a elevilor din colectiv la începutul orei. În cazul în care 

are suspiciuni în privința stării de sănătate a unui/ mai multor elevi, va solicita evaluarea acestuia/acestora de către cadrul medical/persoana desemnată (Vasilică 
Anicuța); 

l) În cazul în care un elev prezintă simptome specifice SARS CoV 2, după evaluarea de către cadrul medical/persoana desemnată, acesta va fi izolat în 
spațiul special amenajat (în grădiniță, la etaj), vor fi anunțați cu celeritate părinții/tutorii/susținătorii legali. 

m) Pauzele elevilor vor fi la orele stabilite la nivelul unității școlare, aceștia putând merge la toaletă, prin rotație, la cerere. Pe timpul pauzelor elevii vor 
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respecta distanțarea fizică și nu vor părăsi sala de clasă, decât cu aprobarea profesorului și doar pentru motive bine întemeiate; 
n) Cadrul didactic va rămâne permanent cu elevii pe parcursul celor 55 de minute ale orei și îi va supraveghea să respecte distanțarea, purtarea corectă a 

măștilor, evitarea împrumutării/schimbării unor obiecte între elevi. 
o) Le este interzisă cu desăvârșire elevilor părăsirea locurilor sau a sălii de clasă în timpul celor 5 minute în care profesorii vor schimba sălile de curs; 

p) În sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu respectarea distanței dintre elevi de minim 1 metru, elevii vor purta corect masca pe tot parcursul 
desfășurării activităților școlare din unitatea de învățământ; 

q) Fiecare elev va sta în banca repartizată pe parcursul orelor dintr-o zi de curs; Este interzisă schimbarea locurilor elevilor de la o oră la alta; 
r) La finalul orelor de curs elevii vor părăsi clasa și școala pe aceeași ușă pe care au intrat la începutul programului, respectând traseele marcate pentru 

ieșire, fiind insoțiți de educatoare/învățătoare/ profesori, cu respecatrea distanțării fizice și purtarea obligatorie a măștii de protecție. 
s) Cadrul medical va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților din școală; 

t) Unitatea de învățământ va dezinfecta spațiile utilizate, după terminarea progranului școlarși le va igieniza dimineața și ,la nevoie, la jumătatea 
schimbului 2. 

 

 NOTĂ: Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este implementată, respectată şi aplicată. Pentru 

modificare a procedurii este responsabil preşedintele CEAC. 

 Orice procedură nou realizată, dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A.  

 
 

5. Responsabilităţi: 

5.1. Cadrele didactice au următoarele responsabilităţi:  

5.1.1. să cunoască prevederile acestei proceduri;  

5.1.2. să respecte întocmai prevederile  prezentei proceduri 

5.2. Responsabilii de compartiment/ de comisii metodice au următoarele responsabilităti:  

5.2.1. să informeze membrii compartimentului/ Comisiei Metodice pe care o reprezintă privind prevederile prezentei proceduri 

5.2.2. Să sesizeze conducerea școlii cu privire la orice disfuncționalitate în derularea în condiții de maximă siguranță a activităților școlare  
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5.3. Profesorii diriginţi:  

5.3.1.Informează elevii cu privire la conținutul prezentei proceduri 

5.4. Elevii: respectă întocmai prevederile  prezentei proceduri 

5.5. Părinții/tutorii/susținătorii legali:  

5.5.1. să verifice în fiecare dimineață starea de sănătate a elevului 

5.5.2. să anunțe instituția de învățământ în cazul în care elevul nu poate participa la cursuri, precizând și motivul. 

5.5.3. să asigure măști de protecție pentru copii!!!  

5.6. CEAC– monitorizează, analizează şi revizuiește prezenta procedură.  

5.7. Conducerea școlii are următoarele responsabilităţi: 

5.7.1 Avizează Procedura privind accesul elevilor în școală și desfășurarea activităților intructiv-educative în școală  

5.7.2. Informează cadrele didactice, prin afişaj şi în şedinţa consiliului profesoral, asupra cadrului legal și a prevederilor prezentei proceduri;  

5.7.3. Asigură organizarea şi desfăşurarea activităților școlare în condiții de siguranță; 

5.7.4. Realizează programarea pauzelor claselor de elevi, astfel încât să se evite interacțiune dintre elevi din colective diferite; 

5.7.5. Stabilește circuitele de intrare- ieșire ale elevilor și urmărește marcarea și semnalizarea corectă a acestora; 

5.7.6. Conduce şedinţa CA al unităţii în care se avizează prezenta procedură; 

5.7.7. Verifică respectarea pașilor prezentei proceduri. 

5.8. Consiliul de administraţie- aprobă prezenta procedură 
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6. Anexe 
 

 

Anexa 1 - Schema circuitului de intrare și de ieșire a elevilor în Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 
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Anexa 2 

INCEPEREA, DESFASURAREA SAU INCETAREA ACTIVITATII LA 

G.P.P. PRICHINDEL DOFTEANA 
 

 

 

PREGATIREA UNITATII INAINTE DE DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR 
 

 Organizarea spatiilor astfel incat sa se respecte distantarea sociala 

 Stabilirea circuitelor functionale 

 Asigurarea necesarului de resurse umane ( asistent medical, ingrijitoare) 

 Asigurarea materialelor de igiena si dezinfectare 

 Instruirea personalului  pentru aplicarea planului de masuri 

 

ORGANIZAREA SALILOR DE GRUPA 
 

 Eliminarea mobilierului\obiectelor care nu sunt necesare 

 Dispunerea mobilierului respectand distantarea sociala 

 Locul copilului va fi personalizat si nu va fi schimbat toata ziua 

 Este interzis schimbul de obiecte personale 

 Sala de grupa va fi aerisita la fiecare 30 de minute 

 Cadrele didactice si personalul auxiliar vor purta masca pe tot parcursul zilei 

 Stabilirea locurilor unde vor fi amplasate cosurile destinate mastilor uzate 
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ORGANIZAREA GRUPURILOR SANITARE 
 

 Stabilirea unor timpi diferiti, pe grupe, pentru a merge la grupul sanitar 

 Asigurarea materialelor de igiena si pentru dezinfectare ( sapun lichid, prosoape de hartie ) in permanenta 

 Se vor dezinfecta cu regularitate suprafetele atinse in mod frecvent de prescolari 

           

ORGANIZAREA ACCESULUI IN UNITATE 
 

   Accesul parintilor\aparinatorilor este interzis in incinta gradinitei 

   Prescolarii vor fi preluati de poarta unitatii , dezinfectati si condusi la sala de grupa de o persoana  desemnata.  La terminarea programului , copiii vor fi 

condusi si predati parintilor\apartinatorilor in acelasi mod. 

   Este obligatoriu triajul epidemiologic a tuturor copiilor la intrarea in gradinita  

    Copiiilor identificati cu temperatura crescut sau infectii respiratorii nu le va fi permis accesul in gradinita. 

           

ORGANIZAREA  PROCESULUI SCOLAR 
 

 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea. 

  Jocurile care implica formarea de grupuri  vor fi organizate respectand distantarea sociala. 

  Jocurile sportive vor fi desfasurate, pe cat posibil, in aer liber. 

MONITORIZAREA PREZENTEI 
 

   Monitorizarea absentelor prescolarilor se va realiza de catre educatoare,iar  a personalului didactic si auxiliar  se va reaiza de catre administratorul de 

patrimoniu. 
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INFORMARE SI COMUNICARE PERMANENTA PENTRU 

COMBATEREA SARS-COV-2 
 

        1.    Cadrele didactice au obligatia sa anunte cadrul medical in cazul in care prescolarii prezinta  in timpul activitatilor simptome specifice de tip respirator  

 

SFATURI UTILE  PENTRU PARINTI 
 

      Este indicat ca parintii sa discute cu prescolarii cum sa se protejeze pe ei si pe cei din jur 

 Parintii au obligatia de a invatat copiii cum sa se spele si cum sa pastreze distanta sociala 

 Copiii vor fi instruiti de parinti a nu faca schimb de obiecte personale ( jucarii, creioane, etc.) cu ceilalti copiii 

 Parintii au obligatia de a verifica starea de sanatate a copilului inainte de a veni la gradinita.In cazul in care se observa simptome si\sau temperatura  de 

peste 37 de grade C, copilul ramane acasa , parintele avand obligatia de a anunta telefonic medicul de familie si cadrele didactice 

 Parintii au obligatia de a nu trimite in colectivitate copiii care prezinta simptome specifice respiratorii si infectioase 

 Parintii au obligatia de a anunta unitatea de invatamant cu privire la absentele copiilor 

 La inceperea anului scolar, parintii au obligatia de a prezenta adeverintele de salariat  

 

MASURI PENTRU PRESCOLARII AFLATI IN GRUPELE DE RISC 
 

 Prescolarii care fac parte din grupele de risc se vor prezenta la gradinita cu avizul si recomandarea  medicului curant 
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PROTOCOL PENTRU SERVIREA MESEI 
 

 

 Se respecta distantarea sociala, igienizarea mainilor inainte si dupa servirea mesei, dezinfectarea suprafetelor de contact 

 Se aeriseste clasa inainte si dupa servirea mesei 

 Se utilizeaza pahare de unica folosinta 

 Echipamentele colective de servire a mesei se dezinfecteaza si se igienizeaza  dupa fiecare utilizare 

        

PROTOCOALE DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 

 

 La identificarea unui copil care prezinta simptome specifice COVID 19 , va fi izolat intr-un spatiu special amenajat pana la sosirea parintilor. 

 Prescolarul va veni in colectivitate cu adeverinta medicala eliberata de medicul curant, precizand diagnosticul. 

 

CRITERII DE SUSPENDARE A CURSURILOR 

 
 La aparitia unui caz confirmat COVID 19 in unitate, situatia este analizata de DSP si directorul unitatii de invatamant. 

 La aparitia unui caz confirmat  intr o grupa, se suspenda cursurile grupei respective pe o durata de 14 zile. 

 La aparitia a trei cazuri confirmate , in grupe diferite , se suspenda cursurile intrgii unitati pe o durata de 14 zile de la debutul ultimului caz. 

 In cazul in care un cadru didactic este confirmat cu COVID 19, se vor respecta prevederile ORDINULUI NR. 1459\ 31.08.2020, CAPITOLUL  IV, punctul 5c.           
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Anexa 3 

PLAN DE MĂSURI PRIVIND BUNA DESFĂȘURARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ –GPN  
 

1. INTRAREA ȘI IEȘIREA ÎN/DIN GRĂDINIȚĂ 

Va fi limitat, pe cât posibil, accesul parintilor/aparținătorilor în spațiile închise ale grădiniței. 

Copiii vor fi preluați de la microbuz/parinte/ aparținător, de către persoana desemnată în acest scop, de la poarta unității de învățământ. Pentru activitatea de 

primire a copiilor va fi alocat un număr cât mai mare din personalul prezent. Acesta va purta mască de protecție și va avea la îndemână recipiente cu soluție 

de dezinfectare. 

Ușile grupelor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor copiilor, iar în timpul programului instuctiv educativ clasele vor fi aerisite constant prin 

deschiderea ferestrelor. 

În același mod copiii vor pleca de la grădiniță. 

 

2. TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC ZILNIC, LA INTRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ 

Temperatura copilului se va măsura de către părinți, înainte de a pleca spre gradiniță. Dacă are simptome respiratorii sau febră (temperatura mai mare de 

37,3° C), copilul NU se va prezenta la unitatea de învățământ. 

ATENȚIE! Părinții/aparținătorii care au venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 nu vor aduce copilul la grădiniță și vor urma 

procedurile prevăzute de legislația în vigoare. 

 

3. DISTANȚAREA FIZICĂ 

 

Accesul în incinta unității de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică. 

Fiecare activitate va fi urmată de o pauză de 15-20 minute, cel puțin, în care copiii vor putea merge, singuri sau însoțiți, la grupul sanitar, pentru igienizarea 

mâinilor. 

Alternanța activitate - pauză va fi gândită în așa fel încât copiii din săli de activitate diferite să nu interacționeze pe holuri sau în grupurile sanitare. 

In sala de grupă copiii vor fi organizați în grupuri mai mici pentru prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus. 
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Locul fiecărui copil în grupul lui, în perioada derulării activităților educaționale zilnice și, eventual, a servirii mesei, va fi stabilit prin asigurarea distanțării 

fizice necesare, respectiv a unei distanțe minime de 1 m între oricare două persoane apropiate. 

Scăunelele pot fi personalizate cu fotografia copilului sau cu un însemn individual, astfel încât fiecare copil să folosească acelaşi scăunel, pe care să pună 

mâna doar el. 

După finalizarea  fiecarei activității copiii vor fi încolonați pentru a merge să se spele pe mâini, în grupul din care au făcut parte. Distanța între copiii care 

stau la rând va fi de cel puțin 1 m. Nu vor fi utilizate materialele unei grupe de către o altă grupă de copii, decât după ce acestea au fost igienizate. E vorba de 

piesele de construcție, jetoane, piese ale unor jocuri de rol etc., care sunt date unor copii într-o zi, cu care se pot juca și alți copii în zilele următoare. În 

situația în care jocuri, jucării, obiecte au fost utilizate în comun, copiii trebuie să știe că au la dispoziție șervețele umede și că pot merge la baie pentru 

igienizarea mâinilor. 

Jucăriile de pluș vor fi eliminate din sălile de grupă. 

4. SERVIREA MESEI 

Mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea mesei, însă nu în prezența copiilor. Pentru acest lucru, copiii vor fi duși la grupul sanitar pentru 

igienizarea mâinilor. 

 Copiii vin cu pachețelul de mâncare de acasă . Părinții vor fi sfătuiți să le pună în pachețele produse neperisabile, care pot fi consumate la temperatura 

camerei, ambalate în folie alimentară sau șervețel, pe care să le poată consuma în siguranță și cu ușurință. 

5. PURTARE MASCĂ 

Cadrele didactice, personalul nedidactic și auxiliar și însoțitorii copiiilor cu nevoi speciale vor purta obligatoriu mască în interiorul instituției. 

6. ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. 

7. ACTIVITĂȚI DE GRUP 

Vor fi eliminate întâlnirile cu părinții, serbările și alte activități care conduc la reducerea distanței între copii. 
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Anexa 4 

 

Plan de acțiune  centrat pe schimbările care vizează procesul de predare- învățare-evaluare pentru învățământul primar 

 

Scenariul verde (revenirea tuturor elevilor în mediul școlar) 
 

NR.CRT OBIECTIVE ACȚIUNI RESURSE 

(umane, 

materiale de 

timp, 

informaționale,de 

spațiu etc.) 

ORIZONT 

DE TIMP 

RESPONSABILI IMPACT INDICATORI 

DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE 

DE 

VERIFICARE 

1.   Accesul 

persoanelor 

terțe în 

spațiul 

școlar 

Se interzice 

accesul 

persoanelor 

terțe  

Părinți, persoane 

desemnate de 

conducerea școlii 

-  

07.00- 

12.45 

Personalul 

nedidactic 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- lipsa 

prezenței 

părinților în 

incinta școlii. 

Persoane 

desemnate de 

conducerea 

școlii; 

2.  Realizarea 

traseelor de 

intrare și 

ieșire în 

școală 

Intrarea și 

ieșirea în 

spațiul școlar 

Elevi, personal 

didactic și 

nedidactic - 

clasele: CP B, a 

II-a A, I A -intră 

ies pe poarta 

mare; 

-clasele CP A, I 

B, a IV-a A și B 

Orele de 

intrare: 

07.00-07.55 

 

Orele de 

ieșire: 

11.45- 

12.45. 

Toți învățătorii; 

Personalul 

nedidactic 

-distanțare 

fizică 

-distanță de 1 

m între elevi. 

-marcajele; 
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intră în CORPUL 

B pe aleea 

principală; 

-clasele a II-a B, 

a III-a A și B 

intră și ies pe 

aleea principală 

și laterală 

corpului B, 

pentru a ajunge 

la atelier urmând 

marcajele  

prestabilite. 

Dezinfecția se 

realizează în 

spațiile rămase 

libere. 

3.  Triajul și 

evaluarea 

stării de 

sănătate 

Triajul zilnic 

acasă realizat 

de 

părinți/tutori 

Evaluarea 

stării de 

sănătate – prin 

observare și 

discuții- la 

prima oră 

-părinții(acasă); 

-cadre didactice 

și elevi; 

-existența unei 

săli speciale, de 

izolare a copiilor 

care prezintă 

simptome de 

boală; 

- 8.00-8.05 Părinții 

Toate cadrele 

didactice 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- starea de 

sănătate a 

elevilor; 

- observarea și 

discuții; 

4.  Distanțarea Păstrarea -elevi, cadre -programul - cadrele - evitarea -aranjarea - asigurarea 
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fizică, 

utilizarea 

infrastucturii 

și a sălilor 

de clasă 

distanței de 

minim de 1 m 

în sala de clasă 

și în pauze, 

între elevi. 

didactice, 

nedidactic; 

-mobilierul 

poziționat pentru 

respectarea 

distanțării; 

-contactul dintre 

elevi limitat 

(păstrarea 

aceluiași loc în 

sala de clasă) ; 

-schimbul de 

obiecte personale 

este interzis; 

-aerisirea 

permanentă a 

sălilor de clasă; 

școlar; didactice; 

-elevi; 

răspândirii 

Covid-19 

mobilierului 

la 1m distanță; 

- utilizarea 

doar a 

obiectelor 

personale 

rechizitelor 

necesare de 

către părinți; 

5.  Aplicarea 

măsurilor de 

igienă 

Purtarea măștii 

de protecție- 

obligatorie; 

Spălarea 

frecventă și 

dezinfectarea 

mâinilor. 

-elevi, cadre 

didactice și 

nedidactice; 

-măști, săpun 

lichid, prosoape, 

apă curentă, 

dezinfectant; 

-săli de clasă și 

băi; 

- programul 

școlar; 

- cadrele 

didactice și 

nedidactice; 

-elevi; 

- evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- existența 

materialelor 

sanitare; 

- 

supraveghere 

și observare; 

 

 

 

 

6.  Gestionarea 

activităților 

Respectarea 

timpului de 

-elevi, cadre 

didactice și 

- programul 

școlar;  

- cadrele 

didactice și 

-evitarea 

contactului 

-gestionarea 

eficientă a 

- 

monitorizare; 
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și a pauzelor recreere și a 

evitării 

contactului 

fizic 

-interzicerea 

utilizării 

jucăriilor, 

pernuțelor,altor 

obiecte ce 

necesită 

schimbul; 

-eșalonarea 

pauzelor , la 

fiecare oră de 

curs. 

nedidactice 

-săli de clasă, 

băi, materiale 

igienico-sanitare; 

-pauzele școlare; 

 nedidactice; 

-elevi; 

fizic între 

elevi și 

clase  

pauzelor; 

7.  Activități 

sportive și 

de grup 

(serbări, 

întâlniri și 

altele). 

Desfășurarea 

anumitor jocuri 

exclusiv în aer 

liber 

-eliminarea 

activităților ce 

implică 

formarea unor 

grupuri care 

duc la 

reducerea 

distanței între 

copii; 

-elevi, cadre 

didactice; 

-spațiu de 

recreere; 

-dispozitive IT 

-coform 

programului 

școlar; 

-cadre didactice; -recreere; 

-evitarea 

răpândirii 

COV-19; 

-înlăturarea 

stresului; 

-feedbackul 

elevilor. 
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-interzicerea 

jocurilor de 

contac sau cu 

schimburi de 

obiecte; 

-realizarea 

activităților de 

grup online. 

 

 

 

 Scenariul galben (elevii din învățământul primar vor participa la cursuri în școală) 
  

 Se aplică măsurile din scenariul verde cu următoarele situații particulare: 
 

a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă din unitatea de învățământ - se suspendă cursurile școlare ale clasei respecve, pentru 

o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sala de clasa își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respecv după-amiaza), se vor suspenda cursurile 

doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19.  
b. La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 

zile de la data la care a debutat ultimul caz.  
c. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceșa au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va 

informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația din unitatea de învățământ împreună cu directorul unității de 

învățământ, astfel: 
  Situația 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (ex. învățător/profesor care a avut o singura oră) și nu a venit in contact cu 

alte cadre didactice din școala, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă; 
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  Situația 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex învățător/profesor care a avut o singura oră) și a venit în contact cu alte 

cadre didactice din școală (cadrele didactice din unul dintre schimburi - în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa 

respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact; 
   Situația 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (ex. profesor de sport) sau 

numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice din unul dintre schimburi-în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la 

clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.  

 Situația 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate 

schimburile - în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.  
 

 

 Scenariul roșu: (cursurile se vor desfășura online) 

 Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar stabilește, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca 

desfășurarea acvității didactice care presupune prezența fizică a elevilor în unitatea de învățământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului.  
 Lecțiile se vor desfășura online pe următoarele platforme și aplicații: Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Messenger. 

 

MĂSURI PENTRU COMBATEREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19 

 

 Pentru părinți: 
- asigurarea necesarului de rechizite deoarece este interzis schimbul de obiecte între elevi; 

- este obligatoriu ca elevii să vină cu pachețel și bidonaș cu apă (chioșcul este închis); 

- respectarea cu strictețe a programului școlar în aducerea și preluarea elevilor; 

- accesul părinților/tutorilor în curtea școlii este interzis, în caz de necesitate accesul este permis doar cu aprobarea conducerii școlii; 

- elevii vor fi preluați de la poarta școlii de persoane desemnate de conducerea școlii; 

- comunicarea cu părinții se va face telefonic sau prin mijloace electronice; 

- purtarea măștii este obligatorie; 

- dacă copilul prezintă simptome de boală (febră, tuse, nas înfundat, dureri abdominale etc) părintele anunță medicul de familie și nu-l aduce la școală; 

- dacă semnele de boală apar  în timpul programului școlar, copilul va fi izolat într-o sală specială, iar părintele va fi anunțat să vină să-l preia.   
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 Pentru elevi: 
- purtarea măștii este obligatorie; 

- respectarea distanțării fizice de 1 metru (în clasă, pe hol, la baie, în microbuz, în curtea școlii etc.); 

- spălarea și dezinfectarea mâinilor frecvent (la intrarea în școală, înainte și după folosirea toaletei, înainte de a mânca, la plecarea din școală); 

- vor folosi doar obiecte și alimente personale (este interzis schimbul între elevi, nu se vor organiza aniversări); 

- își vor păstra locul stabilit în clasă; 

- deplasarea prin clasă fără acceptul cadrului didactic este interzisă; 

- este interzisă deplasarea la alte clase (frați, surori, rude); 

- recreerea în pauze se va realiza cu respectarea distanțării fizice (nu se vor organiza jocuri de grup).  

 

 

Anexa 5 

PLAN DE ACȚIUNE – Scenariul VERDE – Învățământ Gimnazial  

 

NR.CRT OBIECTIVE ACȚIUNI RESURSE 

(umane, 

materiale de 

timp, 

informaționale,de 

spațiu etc.) 

ORIZONT 

DE TIMP 

RESPONSABILI IMPACT INDICATORI 

DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE 

DE 

VERIFICARE 

1.  Accesul 

persoanelor 

străine în 

spațiul școlar 

Se interzice 

accesul 

persoanelor străine 

Părinți, persoane 

desemnate de 

conducerea școlii 

-  

12:45- 

19:20 

Personalul 

nedidactic 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- lipsa 

prezenței 

părinților și a 

altor persoane 

străine în 

incinta școlii. 

Persoane 

desemnate de 

conducerea 

școlii; 
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2. Realizarea 

traseelor de 

intrare și ieșire 

în școală 

Intrarea și ieșirea 

în spațiul școlar 

Elevi, personal 

didactic și 

nedidactic - 

clasele:  

-elevii clasei a 

VI-a B, intră și 

ies pe poarta 

mare; 

-clasele VIIB, 

VA, VIIIB și 

VII-A intră în 

CORPUL B pe 

aleea principală 

și ies înconjurând 

clădirea prin 

stânga pe aleea 

din fața centralei 

termice; 

-clasele a VA, 

VIB si VIII A, 

intră și ies pe 

aleea principală 

și laterală dreapta 

a corpului B, 

pentru a ajunge 

la atelier urmând 

marcajele  

prestabilite. 

Orele de 

intrare: 

12:45-12:55 

(12:45: VI 

B, VII B, 

VI A 

12:50: VIII 

B, VB, VIII 

A) 

12:55: V A 

si VII A 

 

Orele de 

ieșire: 

18.45- 

19:20. 

Toți diriginții și 

profesorii; 

Personalul 

nedidactic 

-distanțare 

fizică 

-distanță de 

1,5 m între 

elevi. 

-marcajele; 
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Dezinfecția se 

realizează în 

spațiile rămase 

libere. 

3. Triajul și 

evaluarea stării 

de sănătate 

Triajul zilnic acasă 

realizat de 

părinți/tutori ai 

elevilor care fac 

parte din grupa 

care frecventează 

fizic  

Evaluarea stării de 

sănătate – prin 

măsurarea 

temperaturii - la 

intrarea în școală 

sau prin observare 

și discuții la prima 

oră 

-părinții(acasă); 

-personal 

medical 

desemnat, 

personal 

nedidactic; 

-cadre didactice 

și elevi; 

-existența unei 

săli speciale, de 

izolare a copiilor 

care prezintă 

simptome de 

boală; 

- 12:45-

13.05 

 

+ ori de 

câte ori e 

necesar 

Părinții 

Personalul 

medical 

desemnat 

Personal 

nedidactic 

Cadre didactice 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- starea de 

sănătate a 

elevilor; 

- observarea și 

discuții; 

4. Distanțarea 

fizică, 

utilizarea 

infrastucturii și 

a sălilor de 

clasă 

Păstrarea distanței 

de minim de 1,5 m 

în sala de clasă și 

în pauze, între 

elevi. 

-elevi, cadre 

didactice, 

nedidactic; 

-mobilierul 

poziționat pentru 

respectarea 

distanțării; 

-contactul dintre 

elevi limitat 

-programul 

școlar; 

- cadrele 

didactice; 

-elevi; 

- evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

-aranjarea 

mobilierului 

la 1,5 m 

distanță; 

- utilizarea 

doar a 

obiectelor 

personale 

- asigurarea 

rechizitelor 

necesare de 

către părinți; 
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(păstrarea 

aceluiași loc în 

sala de clasă) ; 

-schimbul de 

obiecte personale 

este interzis; 

-aerisirea 

permanentă a 

sălilor de clasă; 

5. Aplicarea 

măsurilor de 

igienă 

Purtarea măștii de 

protecție- 

obligatorie; 

Spălarea frecventă 

și dezinfectarea 

mâinilor. 

-elevi, cadre 

didactice și 

nedidactice; 

-măști, săpun 

lichid, prosoape, 

apă curentă, 

dezinfectant; 

-săli de clasă și 

băi; 

- programul 

școlar; 

- cadrele 

didactice și 

nedidactice; 

-elevi; 

- evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- existența 

materialelor 

sanitare; 

- 

supraveghere 

și observare; 

 

 

 

 

6. Gestionarea 

activităților și a 

pauzelor 

Respectarea 

timpului de 

recreere și a 

evitării contactului 

fizic 

-interzicerea 

utilizării obiectelor 

ce necesită 

schimbul; 

-eșalonarea 

-elevi, cadre 

didactice și 

nedidactice 

-săli de clasă, 

băi, materiale 

igienico-sanitare; 

-pauzele școlare; 

- programul 

școlar;  

 

- cadrele 

didactice și 

nedidactice; 

-elevi; 

-evitarea 

contactului 

fizic între 

elevi și 

clase  

-gestionarea 

eficientă a 

pauzelor; 

- 

monitorizare; 
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pauzelor , la 

fiecare oră de curs, 

pentru a se evita 

interactiunea 

dintre elevi; 

(clasele de 

gimnaziu sunt 

împărțite în 3 

grupe care intră și 

ies în pauze la ore 

diferite, conform 

orarului 

prestabilit) 

7. Activități 

sportive și de 

grup (serbări, 

întâlniri și 

altele). 

Desfășurarea 

anumitor jocuri 

exclusiv în aer 

liber 

-eliminarea 

activităților ce 

implică formarea 

unor grupuri care 

duc la reducerea 

distanței între 

copii; 

-interzicerea 

jocurilor sportive 

de contact sau cu 

schimburi de 

-elevi, cadre 

didactice; 

-spațiu de 

recreere; 

-dispozitive IT 

-coform 

programului 

școlar; 

-cadre didactice; -recreere; 

-evitarea 

răpândirii 

COV-19; 

-înlăturarea 

stresului; 

-feedbackul 

elevilor. 
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obiecte; 

-realizarea 

activităților de 

grup online. 

 

 

Anexa 7 

PLAN DE ACȚIUNE – Scenariul Galben – Învățământ Gimnazial  

                            (Se adresează elevilor de clasele V-VII, clasa a VIII –a făcând excepție și participând la cursuri zilnic, cu prezență fizică – v. scenariul verde) 

 

 

NR.CRT OBIECTIVE ACȚIUNI RESURSE 

(umane, 

materiale de 

timp, 

informaționale,de 

spațiu etc.) 

ORIZONT 

DE TIMP 

RESPONSABILI IMPACT INDICATORI 

DE 

VERIFICARE 

MIJLOACE 

DE 

VERIFICARE 

1.  Reducerea 

numărului de 

elevi prezenți 

efectiv în clasă 

Împărțirea elevilor 

dintr-o clasă în 2 

grupe pe criteriul 

alfabetic, astfel 

încât grupa 1 să 

frecventeze fizic în 

săptămânile 

impare și grupa 2, 

în săptămânile 

pare. 

elevi, personal 

didactic și 

nedidactic,   

dispozitive IT  

săli de clasă, 

respectiv spațiul 

personal de acasă 

13:00 – 

19:20 

Conducerea 

Scolii 

Diriginti 

Părinti 

Profesori 

-evitarea 

răspândirii 

Covid 19 

- platforma 

online; 

- prezența 

fizică, 

respectând 

regulile de 

distanțare; 

- Mijloace IT 

- Persoane 

desemnate de 

conducerea 

scolii; 

- Părinți; 
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Elevii care fac 

parte din grupa 

care nu participă 

fizic la ore, vor 

urmări lecțiile din 

săptămâna 

respectivă online, 

în timp real. 

2.  Accesul 

persoanelor 

străine în 

spațiul școlar 

Se interzice 

accesul 

persoanelor străine 

Părinți, persoane 

desemnate de 

conducerea școlii 

-  

12:45- 

19:20 

Personalul 

nedidactic 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- lipsa 

prezenței 

părinților și a 

altor persoane 

străine în 

incinta școlii. 

Persoane 

desemnate de 

conducerea 

școlii; 

3. Realizarea 

traseelor de 

intrare și ieșire 

în școală 

Intrarea și ieșirea 

în spațiul școlar 

Elevi, personal 

didactic și 

nedidactic - 

clasele:  

-elevii clasei a 

VI-a B, intră și 

ies pe poarta 

mare; 

-clasele VIIB, 

VA, VIIIB și 

VII-A intră în 

CORPUL B pe 

aleea principală 

și ies înconjurând 

Orele de 

intrare: 

12:45-12:55 

(12:45: VI 

B, VII B, 

VI A 

12:50: VIII 

B, VB, VIII 

A) 

12:55: V A 

si VII A 

 

Orele de 

ieșire: 

Toți diriginții și 

profesorii; 

Personalul 

nedidactic 

-distanțare 

fizică 

-distanță de 

1,5 m între 

elevi. 

-marcajele; 
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clădirea prin 

stânga pe aleea 

din fața centralei 

termice; 

-clasele a VA, 

VIB si VIII A, 

intră și ies pe 

aleea principală 

și laterală dreapta 

a corpului B, 

pentru a ajunge 

la atelier urmând 

marcajele  

prestabilite. 

Dezinfecția se 

realizează în 

spațiile rămase 

libere. 

18.45- 

19:20. 

4. Triajul și 

evaluarea stării 

de sănătate 

Triajul zilnic acasă 

realizat de 

părinți/tutori ai 

elevilor care fac 

parte din grupa 

care frecventează 

fizic  

Evaluarea stării de 

sănătate – prin 

măsurarea 

-părinții(acasă); 

-personal 

medical 

desemnat, 

personal 

nedidactic; 

-cadre didactice 

și elevi; 

-existența unei 

săli speciale, de 

- 12:45-

13.05 

 

+ ori de 

câte ori e 

necesar 

Părinții 

Personalul 

medical 

desemnat 

Personal 

nedidactic 

Cadre didactice 

-evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- starea de 

sănătate a 

elevilor; 

- observarea și 

discuții; 
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temperaturii - la 

intrarea în școală 

sau prin observare 

și discuții la prima 

oră 

*Dacă se confirmă 

cazuri de infectare 

cu COV 19 în 

rândul elevilor, toți 

elevii din clasa 

respectivă trec pe 

S3 – scenariul 

roșu) 

izolare a copiilor 

care prezintă 

simptome de 

boală; 

 

5. Distanțarea 

fizică, 

utilizarea 

infrastucturii și 

a sălilor de 

clasă 

Păstrarea distanței 

de minim de 1,5 m 

în sala de clasă și 

în pauze, între 

elevi. 

-elevi, cadre 

didactice, 

nedidactic; 

-mobilierul 

poziționat pentru 

respectarea 

distanțării; 

-contactul dintre 

elevi limitat 

(păstrarea 

aceluiași loc în 

sala de clasă) ; 

-schimbul de 

obiecte personale 

este interzis; 

-programul 

școlar; 

- cadrele 

didactice; 

-elevi; 

- evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

-aranjarea 

mobilierului 

la 1,5 m 

distanță; 

- utilizarea 

doar a 

obiectelor 

personale 

- asigurarea 

rechizitelor 

necesare de 

către părinți; 

mailto:samdofteana@yahoo.com
http://www.scoalascarlatlonghin.ro/


ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA 
Str. PĂCII, nr. 76, DOFTEANA, jud. BACAU 

Tel./fax. 0234/356595 ; e-mail : samdofteana@yahoo.com 
 

http://www.scoalascarlatlonghin.ro 

 

Ediţia: I 
Nr.de ex.:1 

Exemplar nr.:1 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

Departament: CEAC Cod: P.O. ______ 

Procedura privind accesul elevilor în școală  
și desfășurarea activităților intructiv-educative în școală 

 

 30 

-aerisirea 

permanentă a 

sălilor de clasă; 

6. Aplicarea 

măsurilor de 

igienă 

Purtarea măștii de 

protecție- 

obligatorie; 

Spălarea frecventă 

și dezinfectarea 

mâinilor. 

-elevi, cadre 

didactice și 

nedidactice; 

-măști, săpun 

lichid, prosoape, 

apă curentă, 

dezinfectant; 

-săli de clasă și 

băi; 

- programul 

școlar; 

- cadrele 

didactice și 

nedidactice; 

-elevi; 

- evitarea 

răspândirii 

Covid-19 

- existența 

materialelor 

sanitare; 

- 

supraveghere 

și observare; 

 

 

 

 

7. Gestionarea 

activităților și a 

pauzelor 

Respectarea 

timpului de 

recreere și a 

evitării contactului 

fizic 

-interzicerea 

utilizării obiectelor 

ce necesită 

schimbul; 

-eșalonarea 

pauzelor , la 

fiecare oră de curs, 

pentru a se evita 

interactiunea 

dintre elevi; 

(clasele de 

-elevi, cadre 

didactice și 

nedidactice 

-săli de clasă, 

băi, materiale 

igienico-sanitare; 

-pauzele școlare; 

- programul 

școlar;  

 

- cadrele 

didactice și 

nedidactice; 

-elevi; 

-evitarea 

contactului 

fizic între 

elevi și 

clase  

-gestionarea 

eficientă a 

pauzelor; 

- 

monitorizare; 
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gimnaziu sunt 

împărțite în 3 

grupe care intră și 

ies în pauze la ore 

diferite, conform 

orarului 

prestabilit) 

8. Activități 

sportive și de 

grup (serbări, 

întâlniri și 

altele). 

Desfășurarea 

anumitor jocuri 

exclusiv în aer 

liber 

-eliminarea 

activităților ce 

implică formarea 

unor grupuri care 

duc la reducerea 

distanței între 

copii; 

-interzicerea 

jocurilor sportive 

de contact sau cu 

schimburi de 

obiecte; 

-realizarea 

activităților de 

grup online. 

-elevi, cadre 

didactice; 

-spațiu de 

recreere; 

-dispozitive IT 

-coform 

programului 

școlar; 

-cadre didactice; -recreere; 

-evitarea 

răpândirii 

COV-19; 

-înlăturarea 

stresului; 

-feedbackul 

elevilor. 
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Anexa 8 

Reguli pentru elevii de gimnaziu 

Elevii au obligația : 

 Să poarte masca de protecție obligatoriu pe toată durata desfășurării orelor de curs atât în interior cât și în exteriorul unității de învățământ; 

 Să nu efectueze vizite în alte clase; 

 Să își păstreze locul în bancă pe parcursul orelor de curs; 

 Să  limiteze  deplasările  în  clasă,  pe cât  posibil; 

 Este  interzis  schimbul  de obiecte  personale; 

 Întâlnirile  dintre  elevi  vor  fi limitate  în  perimetrul  clasei; 

 Elevul de serviciu aerisește clasa în timpul pauzelor; 

 Elevul trebuie să își aducă pachețel cu mâncare și apă, neavând voie să împartă cu ceilalți colegi; 

 Elevii  trebuie  să se spele  pe mâini  înainte  și după ce merg  la  toaletă; 

 După  dezinfecția  mâinilor,  elevii  vor  merge  direct  în  sălile  de clasă; 

 Elevii au obligația de a avea asupra lor două măști, una pe față iar cealaltă de rezervă, ambalată în ghiozdan; 

 Va  fi interzisă  crearea de grupuri  de elevi  din  clase  diferite; 

 Elevii nu au voie să interacționeze fizic (nu  se vor  îmbrățișa,  nu   își  vor  atinge  reciproc  mâinile  și nu   vor  sta  aproape  unul  de celălalt); 

  Elevii  nu   vor  consuma  în  comun  mâncarea  sau băuturile  și nu   vor  schimba  între  ei  obiectele  de folosință  personală  (telefoane,  tablete,  instrumente  

de scris,  jucării  etc.); 

 Schimbul  măștii  de protecție  între  persoane  este  interzis; 

 

 

Reguli pentru părinți: 

 Vorbiți  cu copilul  despre  cum  acesta  se poate  proteja  pe el,  dar  și pe cei  din  jur  împotriva  infecției  cu noul coronavirus; 

 Explicați-i  copilului  că,  deși  școala  se redeschide,  viața  de zi  cu zi  nu   va fi la  fel  ca înainte,  deoarece  trebuie  să avem  grijă  de noi și să evităm  

răspândirea  infecției; 

 Acordați  atenție  stării  mentale  a copilului  și discutați  cu el  despre  orice  modificări  ale  stării  lui  emoționale; 
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 Învățați-vă  copilul  cum  să se spele  pe mâini  corespunzător  și vorbiți  cu acesta  despre  cum  respectăm  sfaturile  generale  cu privire  la  o  igienă 

corespunzătoare  și la  păstrarea  distanței; 

 Învățați-vă  copilul  să se spele  pe mâini:  atunci  când ajunge  la  școală,  când se întoarce  acasă,  înainte  și după servirea  mesei,  înainte  și după utilizarea  

toaletei  și ori  de câte  ori  este  necesar; 

 Învățați-vă  copilul  cum  să poarte  corect  masca  de protecție și explicați-i  importanța  și necesitatea  purtării  acesteia; 

 Sfătuiți-vă  copilul  să nu   consume  în  comun  mâncarea  sau băuturile  și să nu   schimbe  cu alți elevi  obiectele  de folosință  personală; 

 

Anexa 9 

PROGRAM CURSURI ȘI PAUZE CLASE PRIMARE 

 

Corp A (ȘCOALA NOUĂ) 

Progamul orelor din care pauză  

 

CP I  B a IV-a A a IV-a B 

8.00-8.55 08.15-08.25 08.25-08.35 08.35-08.45 08.45-08.55 

8.55-9.50 9.10-09.20 09.20-09.30 09.30-09.40 09.40-09.50 

9.50-10.45 10.05-10.15 10.15-10.25 10.25-10.35 10.35-10.45 

10.45-11.40 11.00-11.10 11.10-11.20 11.20-11.30 11.30-11.40 
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CORP ATELIER 

Progamul orelor din care pauză  

 

II B a III-a A a III-a B 

8.00-8.55 08.25-08.35 08.35-08.45 08.45-08.55 

8.55-9.50 09.20-09.30 09.30-09.40 09.40-09.50 

9.50-10.45 10.15-10.25 10.25-10.35 10.35-10.45 

10.45-11.40 11.10-11.20 11.20-11.30 11.30-11.40 

 

 

CORP -GRĂDINIȚĂ 

Progamul orelor din care pauză  

 

II A CP  I A 

8.00-8.55 08.45-08.55 08.35-08.45 08.45-08.55 

8.55-9.50 09.40-09.50 09.30-09.40 09.40-09.50 

9.50-10.45 10.35-10.45 10.25-10.35 10.35-10.45 

10.45-11.40 11.30-11.40 11.20-11.30 11.30-11.40 
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Anexa 10 

PROGRAM CURSURI ȘI PAUZE CLASE GIMNAZIALE 

Corp A (ȘCOALA NOUĂ) 

 

Programul orelor din care pauză  

 

V A VII A VII B VIII B 

12:00 – 12:55 12:45-12:55 12:45-12:55 12:20-12:30 12:30-12:40 

13:00 – 13:55 13:45-13:55 13:45-13:55 13:20-13:30 13:30-13:40 

14:00 – 14:55 14:45-14:55 14:45-14:55 14:20-14:30 14:30-14:40 

15:00 – 15:55 15:45-15:55 15:45-15:55 15:20-15:30 15:30-15:40 

16:00 – 16:55 16:45-16:55 16:45-16:55 16:20-16:30 16:30-16:40 

17:00 – 17:55 17:45-17:55 17:45-17:55 17:20-17:30 17:30-17:40 

18:00 – 18:55 18:45-18:55 18:45-18:55 18:20-18:30 18:30-18:40 

 
Observații: 
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- Clasele a V-a A și a VII-a A, ale căror pauze coincid vor folosi spații de recreere diferite  (clasa a V-a A, spațiul din fața intrării principale, respectiv 

clasa a VII-a A, spațiul din fața ieșirii din corpul A) 

- Intervalul orar 12:00-12:55 se va putea lua în considerare ca fiind prima oră de curs, în cazul în care sala de curs va fi eliberată cu o oră mai devreme de 

către clasa de învățământ primar cu program de dimineață (va avea educație fizică) și numai după ce va fi dezinfectată sala de curs. 

- Clasa a VII-a B vine de la 12:45 (când prima oră începe de la 13:00), respectiv 11:45, în zilele când încep de la 12:00. 

- Clasa a VIII-a B intră de la 12:50 (când prima oră începe de la 13:00), respectiv 11:50, în zilele când încep de la 12:00. 

- Clasele a V-a A și a VII-a A vor veni la școală la ora 12:55 în zilele când au de la ora 13, respectiv 11:55, când încep prima oră de la 12:00 (vor avea 

intrări diferite) – intrarea principală pentru clasa a V-a A, respectiv intrarea încercuind clădirea prin stânga, pentru clasa a VII-a A 

CORP ATELIER 

 

Programul orelor din care pauză  

 

V B VI A           VIII A 

12:00 – 12:55 12:30-12:40 12:20-12:30 12:30-12:40 

13:00 – 13:55 13:30-13:40 13:20-13:30 13:30-13:40 

14:00 – 14:55 14:30-14:40 14:20-14:30 14:30-14:40 

15:00 – 15:55 15:30-15:40 15:20-15:30 15:30-15:40 

16:00 – 16:55 16:30-16:40 16:20-16:30 16:30-16:40 

17:00 – 17:55 17:30-17:40 17:20-17:30 17:30-17:40 

18:00 – 18:55 18:30-18:40 18:20-18:30 18:30-18:40 

mailto:samdofteana@yahoo.com
http://www.scoalascarlatlonghin.ro/


ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA 
Str. PĂCII, nr. 76, DOFTEANA, jud. BACAU 

Tel./fax. 0234/356595 ; e-mail : samdofteana@yahoo.com 
 

http://www.scoalascarlatlonghin.ro 

 

Ediţia: I 
Nr.de ex.:1 

Exemplar nr.:1 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

Departament: CEAC Cod: P.O. ______ 

Procedura privind accesul elevilor în școală  
și desfășurarea activităților intructiv-educative în școală 

 

 37 

 
Observații: 

- Intervalul orar 12:00-12:55 se va putea lua în considerare ca fiind prima oră de curs, în cazul în care sala de curs va fi eliberată cu o oră mai devreme de 

către clasa de învățământ primar cu program de dimineață (va avea educație fizică) și numai după ce va fi dezinfectată sala de curs. 

- Clasa a VI-a A vine de la 12:45 (când prima oră începe de la 13:00), respectiv 11:45, în zilele când încep de la 12:00. 

- Clasele a V-a B și a VIII-a A intră de la 12:50 (când prima oră începe de la 13:00), respectiv 11:50, în zilele când încep de la 12:00. (au intrări diferite) 

 

 

CORP –GRĂDINIȚĂ 

 

Programul orelor          Din care pauză 

VI B 

12:00 – 12:55 12:20-12:30 

13:00 – 13:55 13:20-13:30 

14:00 – 14:55 14:20-14:30 

15:00 – 15:55 15:20-15:30 

16:00 – 16:55 16:20-16:30 

17:00 – 17:55 17:20-17:30 

18:00 – 18:55 18:20-18:30 
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Observații: 

- Intervalul orar 12:00-12:55 se va putea lua în considerare ca fiind prima oră de curs, în cazul în care sala de curs va fi eliberată cu o oră mai devreme de 

către clasa de învățământ primar cu program de dimineață (va avea educație fizică) și numai după ce va fi dezinfectată sala de curs. 

- VI B - intrare la ore: 12:50 (când încep orele de la  13:00), respectiv 11:50 (când încep orele de la 12:00) 

Cale de acces: poarta mare (prin fața chioșcului) 
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