LEGENDA:
Personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic
ACCES CORP C PE LA
BIBLIOTECA

Intrarea principală, strada Calea Domnească, nr.25.
Accesul elevilor se va desfășura astfel:

STRADA JUSTITIEI

TRAFO
ATELIER
CORP C

CENTRALA
TERMICA

CABINA
PORTAR

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 în clădire astfel:

CORP C
EXTINDERE

-sălile A1, A2, A3, A10, A11, A12, A13-ușă intrare parcare mașini;
sălile A10, A11, A12, A13 -curtea
din spate

-sălile A4 , A5 , A6, A7, A14, A15, A16, A17- ușă intrare elevi;

sălile din corpul C

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 BIBLIOTECA.

sălileA4,A5,A14, A15, A16,
A17, A25

CORP A

sălile din corpul
B-etajul al II-lea și
mansardă

sălile din
corpul Bparter și
etajul I

CORP B

salile A6, A7

salile A1,A2,A3

STR
ADA
GIMN
AZIU
LUI

SALA DE SPORT

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
(INTRAREA PE USA DINSPRE CORPUL A
și IESIREA PE USA DINSPRE SALA DE SPORT)

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);

STRADA CALEA DOMN
EASCA

-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)

