
EXTRAS-PO  PRIVIND ORGANIZAREA SPAŢIILOR SI STABILIREA CIRCUITELOR 

Accesul în instituție: 

 Intrarea in colegiu se va realiza prin mai multe puncte de acces pentru a reduce fluxul de persoane, astfel:  
-Personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic- intrarea principală, strada Calea Domnească, 
nr.25 și intrarea laterală-parcare mașini, strada Gimnaziului. 

-Accesul elevilor se va desfășura astfel:  

     Elevii a căror sală de clasă se află în corpul B vor intra pe portița din Calea Domnească, iar accesul în 
clădire se va face conform marcajelor. 
   Elevii a căror sală de clasă se află în corpul A vor intra pe poarta din strada Justiției,  iar în clădire astfel: 
  -sălile A1, A2, A3, A10, A11,  A12, A13-ușă intrare parcare mașini; 
  -sălile A4,A5, A6, A7, A14, A15, A16, A17- ușă intrare elevi; 
    Elevii a căror sală de clasă se află în corpul C vor intra pe poarta din strada Justiției, iar  accesul în 
clădire se va face pe la bibliotecă. 
Accesul persoanelor străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale, unde 
este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Aprobarea va fi cerută telefonic la 
nr.0245210966 

- deplasarea în interiorul corpurilor A și C  se va realiza urmărind marcajele; 

- în corpul B  deplasarea se va reliza în sens unic conform marcajelor( intrare pe ușa dinspre corpul 

A și iesire pe ușa dinspre sala de sport) 

    Organizarea activităţilor şi supravegherea in timpul pauzelor 

- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 
- Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării 
fizice; 
- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu 
vor sta aproape unul de celălalt); 
- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte.  
- Pentru băncile exterioare va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
- Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei 
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- Elevii nu vor consuma în comun produse alimentare şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă 
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 
-Pentru asigurarea distanțării, spațiile de recreere exterioare vor fi împărțite în funcție de sălile de clasă 

astfel: 

             -sălile A1, A2, A3, A6, A7-curtea interioară (semnalizată corespunzător); 
 -sălile A10, A11,  A12, A13 –curtea din spate; 
-sălile A4,A5,A14, A15, A16, A17, A25- curtea (perimetru delimitat de A25,  postliceală,  terenul     de sport, 
corpul C ); 
             -sălile din corpul C-curte (în fața corpului C); 
            -sălile din corpul B-parter și etajul I –curte( perimetrul delimitat de corpul A , B și terenul de    sport) 
       -sălile din corpul B-etajul al II-lea și mansardă- curte ( perimetrul din fața sălii de sport și terenul de 
sport) 


