
EXTRAS din  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – PO-M-28  privind  

desfășurarea activităților de pregătire a sesiunilor de examen, circuitul de intrare / ieşire a elevilor, a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, modul de realizare a igienizării/dezinfecţiei 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A ELEVILOR 

 

 

1. Desfășurarea activității elevilor care participă la activitățile organizate în școală  

 Profesorul clasei realizează repartizarea elevilor în bănci, din spatele clasei  înspre față, pe locurile special marcate 

(numerotate) pentru  păstrarea   distanțării sociale de cel puțin 2 metri între oricare două persoane apropiate.  

 Fiecare elev își va păstra locul în bancă pe tot parcursul desfășurării lecției. Nu se vor desfășura activități de învățare 

pe grupe. Deplasarea la tablă se va face pe culoarul dinspre banca proprie. Nu este permisă staționarea în dreptul 

altui coleg sau al profesorului. 

 Profesorul  clasei va consemna zilnic prezența  elevilor la activități.  

 În timpul orei, unul dintre geamurile clasei va fi deschis în permanență. 

2. Desfășurarea activităților elevilor care nu participă la activitățile organizate în școală  

 Pregătirea elevilor care nu participă la activitățile organizate în școală se va realiza on-line, după un program stabilit 

de fiecare cadru didactic.  

 

CIRCUITUL DE INTRARE – IEȘIRE A ELEVILOR 

Măsuri privind elevii: 

1. Accesul in curtea școlii:  

 Accesul elevilor în școală se va face cu 15 minute înainte de începerea programului.  

 Intrarea elevilor se face exclusiv pe poarta mică din strada Jiului. 

 Toți elevii vor avea gura și nasul acoperite (vor folosi pentru asta fie masca de protectie, fie alte materiale textile).  

2. Parcursul prin curtea școlii: 

 Se va face pe traseul delimitat în acest scop, marcat și semnalizat corespunzător.  După intrarea în curte, elevii  vor 

forma un rând, așezându-se  pe locurile special marcate, păstrând distanța  de siguranță de 2 metri. Monitorizarea 
respectării acestei măsuri se va face de către profesorul de serviciu 1 din curte. 

3. Intrarea in incinta școlii:  

 Intrarea elevilor în incinta școlii se va face pe ușa de acces de lângă chioșcul alimentar.  

 Cadrul medical desemnat măsoară temperatura corporală a elevilor. Elevii a  căror temperatură depășește   37,3o C, 

vor fi îndrumati către medicul de familie. 

 Fiecare elev va realiza igienizarea  mâinilor, folosind recipientul cu soluție dezinfectantă dispus  la intrarea în școală.  

 Profesorul de serviciu 2 din curte va înmâna fiecărui elev câte o mască de protecție și va îndruma elevii spre  sălile 

de clasă: VIII A  - sălile 8, 9, 10 parter (în funcție de grupă); VIII-a B sălile 18, 19 și 20 et. I (în funcție de grupă); 

VIII C sălile 29, 30 și 31, et. II (în funcție de grupă).  

 Purtarea măștii este obligatorie pe tot parcursul desfășurării activităților din școală. 

4. Deplasarea elevilor până la  sala de clasă  



 Pentru deplasarea spre sălile de clasă, elevii claselor  a VIII-a B și a VIII-a C vor folosi scările de acces dispuse 

pe mijlocul clădirii – corp A. 

 Deplasarea elevilor spre sălile de clasă  (pe scări de acces, coridoare) se va face sub supravegherea profesorului de 

serviciu care asigură respectarea distanțării sociale.  

5. Intrarea în sălile de clasă: 

 Elevii vor intra în sălile de clasă sub supravegherea cadrului didactic care are oră la clasa respectivă. Profesorul va 

aștepta elevii în sala de clasă. 

6. Comportamentul în grupurile sanitare: 

 Elevii vor respecta  normele de igienă privind spălarea și dezinfecția corectă a mâinilor, conform afișelor de 

informare existente în băi. 

7. Ieșirea în pauză: 

 Deplasarea spre curtea școlii se va face pe același traseu (scări, coridoare) pe care elevii s-au deplasat spre sala de 

clasă. 

 Ieșirea în pauză se va face numai în programul stabilit pentru fiecare clasă / grupă. 

 Profesorul clasei supraveghează ieșirea elevilor în pauză. Ieșirea se va face  începând cu elevii dispuși în băncile din 
fața clasei.   

 Ieșirea elevilor din sala de clasă se va face numai după ce profesorul clasei s-a asigurat că prof. de serviciu este 

prezent pe coridor. 

8.   Desfășurarea pauzei 

  În timpul pauzei, elevii vor ieși obligatoriu în curtea școlii. Dacă timpul este nefavorabil, rămân în sala de clasă, 

fiecare în banca sa. 

 Elevii vor păstra distanțarea socială de 2 metri, atât pe coridoare cât și în curtea școlii. Monitorizarea respectării acestei 

norme se va face de către profesorii de serviciu (coridor, curtea școlii).  

9.   Plecarea elevilor din școală 

 Elevii vor ieși din clasă numai sub supravegherea cadrului didactic de la clasă care asigură păstrarea distanțării 

sociale.  

 Pe coridor, elevii sunt preluați  de profesorul de serviciu care îi însoțește până la ieșirea din incinta școlii. 

 Ieșirea elevilor din incinta școlii se va face pe traseul marcat în acest scop, pe ușa dinspre gangul de la sala de 

sport. Clasa a VIII-a B și C se vor deplasa spre ieșire pe  scările din capătului coridorului, corp B.  

 Fiecare elev, sub supravegherea profesorului de serviciu, va depune masca de protecție în recipientul special 

destinat acestui scop, situat în zona ușii de ieșire, în exteriorul clădirii.  

 După depunerea măștii, elevii își dezinfectează mâinile și își pun masca de protecție primită pentru deplasarea către 

domiciliu. 

 Deplasarea prin curtea școlii se va face numai pe traseul marcat pentru ieșire. 

 Ieșirea din incinta școlii se va face pe poarta mare, str. Jiului. 




