
EXTRAS DIN PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

8.4.1. Reguli generale/măsuri de protecție la nivel individual 

Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, precum și pentru              
întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației. 
Este interzis schimbul măștilor între elevi. 
Igiena riguroasă a mâinilor. 
Realizarea curățeniei și dezinfecției. 
Separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite. 
Sala de clasă nu se schimbă de către elevi. Principiul urmat este ”1 clasă de elevi = 1 sală de                    
clasă”. 
Asigurarea unei distanțări de minim 1 metru între elevi în sălile de clasă. 
Elevii se vor deplasa aliniați pentru accesul în clase, menținându-se distanța de minim un metru               
între ei. Pe parcursul deplasării elevii nu vor atinge balustrada, clanțele ușilor sau mânerele              
dulapurilor.  
Accesul elevilor se va face pe poarta principală ( poarta mare) iar în incinta școlii accesul elevilor                 
se va face prin intrările laterale ale școlii. Elevii care intră în incinta școlii pe partea stângă, se vor                   
deplasa către ușa de acces prin fața școlii la inceperea cursurilor, iar la plecare se vor deplasa prin                  
spatele școlii, către poarta mare. 
Sălile de clasă vor avea ușile deschise până la începerea cursurilor, închiderea și deschiderea ușilor               
fiind responsabilitatea cadrului didactic. 
Fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă. Elevii nu vor face                   
schimb de locuri în bănci . 
Informarea permanentă a personalului didactic, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu          
privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2. 
Izolarea la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19               
(tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al                 
familiei. 

Este foarte important ca elevii să cunoască următoarele reguli înainte de a ajunge la școală: 

• Spălați-vă des pe mâini/utilizați dezinfectantul din clasă (înainte de pauza de masă,            
înainte și după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, ori de câte ori este necesar) 
• Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! 
• Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncațil! 
• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 
• Nu vă strângeți în    brațe! 
• Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! 

• Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul și în curtea școlii! Nu faceți schimb de                
măști cu alți elevi! 

 
Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului            

echitabil la educație și este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate – elevi, părinți,                
cadre didactice, personal nedidactic. 

 
În această perioadă, comunicarea cu părinții se va realiza exclusiv prin mijloace electronice (telefon,              

mail, etc.). 



 

8.4.2. Organizarea programului școlar 

a). Clasele din ciclul primar - față în față în două schimburi: 
 

● Program în două schimburi, cu începere de la 08:00 și 11.40 ( În intervalul de o oră și                  
10 minute  se vor igieniza  sălile de clasă pentru schimbul următor .) 

● Grupele de elevi se vor forma prin distribuire in ordine alfabetică a elevilor clasei: prima jumătate                
de clasă formează Grupa 1, a doua jumătate de clasă formează Grupa 2. Grupele vor avea maxim                 
15 elevi. Cele două grupe se vor roti săptămânal (conform programului). Excepție de la criteriul               
alfabetic vor fi membrii aceleiași familii (frați, surori), care se vor distribui în aceeași grupă (G1                
sau G2), dacă sunt în aceeași clasă sau la clase diferite.  

● Cursurile vor avea durata de 30 de minute, cu 10 minute pauză între cursuri. Pentru dezinfectarea                
sălilor de clasă între schimburi se va aloca o oră și 10 minute. În pauzele : 9:10 -9:20 și                   
12:10-12:20 elevii nu vor ieși din clasă, iar elevii de la ciclul primar, secția maghiară nu vor ieși în                   
pauza de la 9:40 la 9:50.  

● Elevii vor fi supravegheați pentru menținerea ordinii și păstrarea distanțării fizice la intrare în              
școală de către profesorul pentru învățământ primar care este de serviciu, iar pe parcursul orelor de                
curs, a pauzelor și la plecare de către profesorul pentru învățământ primar al clasei / profesorii                
care au avut oră la clasă. În timpul pauzelor elevii vor ieși în curtea școlii , în spațiile special                   
delimitate pentru fiecare clasă. În pauzele în care nu ies, elevii vor fi supravegheați de către cadrul                 
didactic, iar clasa se  va aerisi. 

● Este interzisă utilizarea băncilor și a meselor din curtea școlii (acest lucru fiind indicat prin               
aplicarea unor marcaje/dispozitive de distanțiere). 

● Elevii din ciclul primar nu vor mânca în timpul programului școlar cu excepția elevilor de la secția                 
maghiară, care au orele de 45 de minute sau cei care au probleme medicale. 

● Elevii care întârzie la program vor fi considerați absenți la prima oră de curs, dar li se va permite                   
participarea la oră și li se va motiva absența. 

● Elevii care nu fac religie ortodoxă rămân în sala de clasă în timpul acestei ore, având posibilitatea                 
să citească, să își facă temele, să-și pună căști pe urechi. În cazul în care ora de religie este prima                    
sau ultima oră din orarul clasei/grupei, elevii pot veni doar la celelalte ore de curs. 

● La orele de muzică elevii vor studia noțiuni teoretice și audio, ei nu vor cânta întrucât aceasta este                  
o activitate care favorizează transmiterea bolii. 
Pentru elevii care participă live la cursuri, în varianta on-line (din motive medicale dovedite legal): 
o Accesul la activități se va face prin utilizarea camerei web, a microfonului și datelor de logare                

reale (nume, prenume al elevului) și camera web deschisă . În cazul nerespectării acestei              
măsuri nu se va permite accesul la cursuri. 

o Se interzice participarea părinților sau altor persoane la cursurile live, excepție făcând cazurile             
speciale ( ex. locuința tip garsonieră). 

o Se interzice înregistrarea, editarea și distribuirea conținutului cursurilor. 
 

Clasele cu predare în limba maghiară de la ciclul primar vor funcționa după programul față în față.                 
Cursurile vor avea durata de 45 de minute, cu 10 minute pauză. Pentru dezinfectarea sălilor de clasă între                  
schimburi se va aloca o oră. În pauza 9:40 - 9:50 elevii nu vor ieși din clasă. 
 
 
 
 
 



 
Accesului elevilor în curtea școlii se va permite pe poarta principală ( poarta mare), iar în incinta școlii                  
pe cele două intrări laterale, în funcție de amplasarea clasei :  
  -prin dreapta : clasele  Preg. C;Preg. D, I – C,  I-D,  II-A, II-B, II-C,III-C, IV – B, IV-C; 
  - prin stânga : clasele  Preg.A, Preg. B, I –A , I-B, III-A, III-B, IV-A.  
 
 
15 elevi / grupă  - vin în două schimburi după următorul program: 
Grupa 
 

Vin Ora 1 Pauza Ora 2 Pauza Ora 3 
 

Pauza 
 

Ora 4 Pleacă / Dezinfectare 
clasă 

G1 7.50 08:00- 
08:30  

08:30- 
08:40 

08:40- 
09:10 

09:10- 
09:20 

09:20- 
09:50 

09:50- 
10:00 

10:00- 
10:30 

10:30-11:40 

G2 11:30 11:40- 
12:10 

12:10- 
12:20 

12:20 
12:50 

12:50- 
13:00 

13:00- 
13:.30 

13:30- 
13:40 

13:40- 
14:10 

14:10 

 
 
 
 
Toată clasa 

Clasele cu 
predare în 
limba 
maghiară/ 
ciclul 
primar 

Vin Ora 1 Pauza Ora 2 Pauza Ora 3 
 

Pauza 
 

Ora 4 Pauza 
 

Ora 4 Pleacă / 
Dezinfecta
re clasă 

PC, I-C, 
II-C 

7.50 08:00- 
08:45 

08:45- 
08:55 

08:55- 
09:40 

09:40- 
09:50 

09:50- 
10:35 

10:35- 
10:45 

10:45- 
11:30 

  11:30-12:3
0 

III –C ,  
IV- C 

12:20 12:30- 
13:15 

13:15- 
13:25 

13:25 
14:10 

14:10- 
14:20 

14:20- 
15:05 

15:05- 
15:15 

15:15- 
16:00 

16:00- 
16:05 

16:05- 
16:50 

16:50 

 
b). Clasele din ciclul gimnazial ( excepție clasa a VIII-a și V.C, VI.C, VII.C) :– hibrid: 
 

● Programul se va desfășura într-un singur schimb, cu începere de la ora 08:15, grupe de               
maxim 15 elevi, alternativ câte o săptămână la școală și o săptămână acasă; cei de acasă                
participă la ore live, on- line. 

● Grupele de elevi se vor forma prin distribuire în ordine alfabetică a elevilor clasei: prima               
jumătate de clasă formează Grupa 1, a doua jumătate de clasă formează Grupa 2. Excepție               
de la criteriul alfabetic vor fi membrii ai aceleiași familii ( frați, surori), care se vor                
distribuinîn aceeași grupă (G1 sau G2),. Cele două grupe se vor roti săptămânal ( după               
program ). 

● Cursurile vor avea durata de 50 de minute, cu 10 minute pauză între cursuri.  
● Dezinfectarea sălilor se va efectua la sfârșitul orelor de curs. 
● Elevii vor fi supravegheați la intrare în școală de către profesorul de serviciu,  

iar pe parcursul orelor de curs, a pauzelor și la sfârșitul programului de către profesorii care au                 
avut oră la clasă. În timpul pauzelor elevii vor ieși în curtea școlii, în spațiile special delimitate                 
pentru fiecare clasă. 

● Este interzisă utilizarea băncilor și a meselor din curtea școlii (acest lucru fiind indicat prin               
aplicarea unor marcaje/dispozitive de distanțiere). 



● Elevii vor mânca în timpul pauzei, în curtea școlii, după igienizarea riguroasă a mâinilor și               
cu păstrarea distanței de 1,5 m între ei. 

● Elevii care întârzie la program vor fi consemnați absenți la prima oră de curs, dar li se va                  
permite participarea la oră și li se va motiva absența. 

● Elevii care nu fac religie ortodoxă rămân în sala de clasă în timpul acestei ore, având                
posibilitatea să citească, să își facă temele, să-și pună căști pe urechi. În cazul în care ora de                  
religie este prima sau ultima oră din orarul clasei/grupei, elevii pot veni doar la celelalte ore                
de curs. 

● La orele de muzică elevii vor studia noțiuni teoretice și audio, ei nu vor cânta întrucât                
aceasta este o activitate care favorizează transmiterea bolii. 
 

Accesul elevilor în curtea școlii se va permite pe poarta principală ( poarta mare), iar în incinta                 
școlii  pe cele două intrări laterale, în funcție de amplasarea clasei  :  

- prin dreapta : clasele  VI-A, VI – B, VII  -B;  
- prin stânga   : clasele    V-A,  V –B ,  VII-A, VII-C, VIII- C.  

Clasele V- C+ VI-C  vor  funcționa într-o sală de la Palatul Cultural  ”Ionel Floașiu” 
( vis-à-vis de sala de ședințe). Elevii acestor clase ( V-C + VI-C) vor veni dimineața la școală la ora                    
08:00 și se vor deplasa către sala de clasă însoțiți de cadrul didactic cu care au prima oră de curs .                     
Elevii claselor V-C+VI-C vor fi în permanență însoțiți de cadrele didactice și nu se vor intersecta cu                 
personalul angajat sau cu alte persoane, vor avea: toaleta numai pentru ei , mobilier de la școală,                 
dezinfectanți și toate materialele necesare desfășurării procesului intructiv-educativ în condiții de           
siguranță. Elevii nu vor părăsi locația până la finalizarea orelor de curs. În timpul pauzelor, elevii                
vor ieși pe terasa din fața sălii. Orele de educație fizică se vor desfășura pe terenul de lângă Palatul                   
Cultural ”Ionel Floașiu”. Atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile, în orele de educție fizică              
elevii vor rămâne în sala de clasă, fără a desfășura activități fizice.  

- Curățenia și dezinfecția vor fi făcute de către personalul abilitat  al școlii. 
 
Pentru elevii care participă live la cursuri, în varianta on-line (datorită alternanței grupelor sau din               
motive medicale dovedite legal): 

- Accesul la activități se va face prin utilizarea camerei web, a microfonului și datelor de               
logare reale (nume, prenume al elevului) și camera web deschisă. În cazul nerespectării             
acestei măsuri nu se va permite accesul la cursuri. 

- Se interzice participarea părinților sau altor persoane la cursurile live, excepție făcând            
cazurile speciale ( ex. locuința tip garsonieră). 

- Se interzice înregistrarea, editarea și distribuirea conținutului  cursurilor. 
 
 
Programul pentru ciclul gimnazial  

Grupa 
 

Vin Ora 1 Pauza Ora 2 Pauza Ora 3 
 

Pauza 
 

Ora 4 Pauza 
 

Ora 5 Pauza 
 

Ora 6 Pauza  Ora 7 

G1/G2 08:0
5 

08:15- 
09:05 

09:05- 
09:15 

09:15- 
10:05 

10:05- 
10:15 

10:15- 
11:05 

11:05- 
11:15 

11:15- 
12:05 

12:05- 
12:15 

12:15- 
13:05 

13:05- 
13:15 

13:15- 
14:05 

14:05-
14:10 

14:10- 
15:00 

 
 
c). Clasa a VIII a: față în față într-un singur schimb: 
 

● Programul   se va desfășura într-un    singur    schimb,    cu   începere   de   la   08:15. 
● Clasele a VIII-a ( A, B, D) vor funcționa în următoarele locații: sala festivă, sala de sport,                 

sala de ședință de la Palatul Cultural  ”Ionel Floașiu”, prin rotație la 2 săptămâni. 



● Cursurile vor avea durata de 50 de minute, cu 10 minute pauză între cursuri. Dezinfectarea sălilor                
și curățenia se vor efectua la sfârșitul orelor de curs, de către personalul abilitat al școlii. 

● Elevii vor fi supravegheați la intrare în școală de către profesorul de serviciu, iar pe parcursul                
orelor de curs și a pauzelor de către profesorii cu care au avut oră.. În timpul pauzelor elevii vor                   
ieși în curtea școlii, în spațiile special delimitate pentru fiecare clasă. Elevii care întârzie la               
program vor fi consemnați absenți la prima oră de curs, dar li se va permite participarea la oră și li                    
se va motiva absența. 

● Elevii clasei care va funcționa în sala de ședințe de la Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”, vor                
veni dimineața la școală la ora 08:00 și se vor deplasa către sala de clasă însoțiți de cadrul                  
didactic cu care au prima oră de curs. Vor fi în permanență însoțiți de cadrele didactice și nu                  
se vor intersecta cu personalul angajat sau cu alte persoane. Vor avea: toaleta numai pentru               
ei , mobilier de la școală, dezinfectanți și toate materialele necesare desfășurării procesului             
intructiv-educativ în condiții de siguranță. Elevii nu vor părăsi locația până la finalizarea             
orelor de curs. În timpul pauzelor, elevii vor ieși pe terasa din fața sălii. Orele de educație                 
fizică se vor desfășura pe terenul de lângă Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”, iar când              
condițiile meteo sunt nefavorabile orele de educație fizică se vor desfășura în sala de clasă,               
fără activități fizice. 

● Elevii claselor a VIII-a , care vor funcționa în sala festivă și în sala de sport vor intra pe poarta                    
principală ( poarta mare) , cei din sala festivă vor intra în școală prin intrarea laterală-dreapta a                 
clădirii  .  

 
Accesul elevilor din clasele VII-C, VIII-C în curtea școlii se va permite pe poarta principală (poarta                

mare), iar în incinta școlii prin intrarea laterală stânga. 
Accesul elevilor din casele VIII-A, VIII -B, VIII -D în curtea școlii se va permite pe poarta                  

principală (poarta mare), iar în incinta școlii pe partea dreaptă, spre sala festivă. 
Când clasele a VII-a C și a VIII-a C au ore separate, una dintre acestea se mută în sala mică de lângă                      

sala de clasă. 
 
Programul pentru clasele a VIII-a este:  
Clasa  
 

Vin Ora 1 Pauza Ora 2 Pauza Ora 3 
 

Pauza 
 

Ora 4 Pauza 
 

Ora 5 Pauza 
 

Ora 6 Pauza  Ora 7 

 a VIII-a 08:0
0 

08:10- 
09:00  

09:00- 
09:10 

09:10- 
10:00 

10:00- 
10:10 

10:10- 
11:00 

11:00- 
11:10 

11:10- 
12:00 

12:00- 
12:10 

12:10- 
13:00 

13:00- 
13:10 

13:10- 
14:00 

14:00-
14:10 

14:10- 
15:00 

  
 
d). Organizarea activităților sportive 
 

● Se vor desfășura doar jocuri sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber cu               
asigurarea obligatorie a distanței fizice. Atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile, în orele de              
educție fizică elevii vor rămâne în sala de clasă, fără a desfășura activități fizice.  

● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi                 
efectuată doar de profesor). 

● Nu vor fi practicate jocuri de contact cu mingea. 
● Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să                

nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 
● La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu                

un dezinfectant pe bază de alcool. 
e) Monitorizarea prezenței 
 



● Se vor monitoriza cu maximă  atenție absențele elevilor și ale personalului. 
● În cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor/personalului, cauzate de              

boli respiratorii va fi anunțat DSP. 
● Monitorizarea prezenței elevilor se va face la fiecare oră de curs (inclusiv pentru elevii care               

participă la cursuri on-line). Absențele și notele vor fi consemnate în agenda personală a cadrului               
didactic și vor fi trecute în catalog săptămânal. 

● Pentru elevii care nu pot participa la cursuri din motive medicale, părinții vor prezinta              
obligatoriu dovezi medicale. Nu se va permite revenirea la cursuri fără dovada medicală.             
Pentru elevii care absentează, părinții vor comunica motivul dirigintelui/ învățătorului          
înainte de începerea cursurilor, în caz contrar, dirigintele/învățătorul va lua legătura cu            
familia pentru a afla motivul absențelor. 

● Diriginții și învățătorii monitorizează zilnic prezența elevilor și în cazul în care constată că              
lipsesc mai mult de 2 elevi din motive de boli respiratorii sau dacă află că un elev/membru al                  
familiei unui elev este suspect de COVID 19, anunță directorul adjunct. 

● Elevii care au boli cronice vor aduce adeverință de la medicul de familie cu specificația că                
pot veni la școală .  

Dacă medicul nu recomandă sau părinții/ reprezentantul legal nu optează pentru            
participarea elevului la cursuri, elevii vor participa la cursurile live, on-line, pe baza             
adeverinței medicale și a cererii scrise a părintelui/ reprezentantului legal depuse la            
secretariatul școlii în perioada 14 - 18 septembrie 2020. 
 
 
 

 



 

8.4.3. Organizarea spațiilor 

a). Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.)  

Atât pe coridoare cât și pe scări există marcaje (benzi /săgeți) care separă intrările de ieșiri                
și urcarea de coborâre. Aceste trasee prestabilite vor fi respectate atât de elevi cât și de                
cadrele didactice și personalul auxiliar. 
În fiecare clasă există dispensere cu dezinfectant. 
Ușile sălilor de clasă vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 
Deplasările în sala de clasă vor fi limitate. 
Schimbul de obiecte personale este interzis. 
Aerisirea sălilor de clasă se face înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor             
timp de minim 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minim 10 minute și la finalul zilei. 
Curățenia/dezinfectarea claselor (care vin în schimburi) se face în pauza de 1 oră dintre              
schimburi. 
Fiecare sală de clasă este aranjată în așa fel încât să existe distanță de 1 metru între elevi. 
Pe ușa fiecărei săli de clasă, există ”oglinda clasei” care specifică locul fiecărui elev în               
clasă. 
Pe fiecare bancă este lipită o etichetă cu numele elevului care va ocupa acel loc în bancă. 
Este interzisă mutarea elevilor în altă bancă și folosirea laboratoarelor, se va evita             
interacțiunea între elevi și organizarea activităților pe grupe.. 

b). Organizarea sălilor de clasă 
 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi,               
ceea ce implică următoarele: 

Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 
Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru            
între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea            
nu este posibilă; 
Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi              
(realizarea oglinzii clasei); 
Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 
Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

c). Organizarea sălii profesorale 

Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini: 
o la intrarea în sala profesorală, 
o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun. 
o Cadrele didactice nu merg cu catalogul la ore, au catalog propriu unde trec notele              

și absențele, iar în catalogul clasei le trec săptămânal.  
Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane. 
Cadrele didactice și personalul angajat respectă circuitele și nu se plimbă prin școală             
nejustificat. 

 

  

 



 
d). Organizarea curții școlii 

Fiecare grupă/clasă va avea locul delimitat în curtea școlii pentru perioada           
pauzelor. Profesorul pentru învățământul primar/ dirigintele clasei va informa elevii          
despre   spațiul delimitat pentru fiecare clasă . 
Elevii din clase diferite nu vor interacționa în timpul pauzelor. 
Nu se vor folosi băncile din curtea școlii. 
Elevii nu au voie cu mingi și nu vor practica nici un joc ce presupune interacțiunea                
fizică. 
Elevii vor fi supravegheați pe tot parcursul pauzei de către profesorul pentru            
învățământul primar/ profesorul orei de curs de dinaintea pauzei. 
Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea              
începerii cursurilor. 

8.4.4. Organizarea grupurilor sanitare 

În fiecare grup sanitar există (pe lângă hârtia igienică) săpun lichid și role de              
hârtie pentru mâini. 
Pentru a se evita aglomerarea în fața ușilor de acces la grupul sanitar, elevilor li se va                 
permite deplasarea  în timpul orelor . 
Accesul în baie în timpul orelor se va face după următorul protocol: 

o Va merge un singur elev o dată la baie. 
o Sala de clasă va rămâne cu ușa deschisă până când elevul va reveni de la grupul                

sanitar. 
o Odată ajuns elevul în clasă, cadrul didactic va închide ușa. 

Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă. 
Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul              

zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid,             
hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.); 
Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor            
atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție). 
Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Accesul persoanelor străine  în curtea școlii și în clădirea școlii este strict interzis. 
Părinții/tutorii vor comunica cu învățătorii/diriginții și cadrele didactice telefonic,         
prin grupurile de WhatsApp sau prin email.  
Dacă un părinte dorește să vorbească cu directorul școlii poate suna pe numărul de              
telefon fix 0264368184, dacă directorul nu este disponibil persoana va lăsa numărul            
de telefon și va fi sunata sau i se va comunica când poate suna. 
O altă modalitate de comunicare este folosind adresa de email:          
secretariat.scoalaavramiancu@gmail.com 
Persoanele care doresc eliberarea unor acte de studii transmit cererea însoțită de            
copia actului de identitate (și a documentului de schimbare a numelui- dacă este             
cazul) pe adresa de email secretariat.scoalaavramiancu@gmail.com 
Pentru eliberarea adeverinței de elev, părinții trimit cererea pe adresa de email            
secretariat.scoalaavramiancu@gmail.com, iar secretara va da adeverința elevului în        
maxim 10 zile. 
Pentru  dosarele de bursa se va preciza ulterior modalitatea de depunere. 
Persoanele străine au voie în incinta școlii numai în cazuri excepționale, cu            
aprobarea directorului. Solicitarea de aprobare se face la adresa de email mai sus             
menționată. Solicitarea trebuie să conțină datele de identificare ale persoanei, scopul           
vizitei și persoana cu care dorește să vorbească. Dacă persoana a primit aprobarea             
accesul se va face pe poarta mica și va intra doar în holul de la intrarea principal                 
(lângă secretariat), cu mască și după ce ș-a dezinfectat mâinile. 
Au voie să intre în incinta școlii reprezentanții ISJ, MEC, Primăriei, Poliției, DSP,             
ISU, dacă sunt în misiuni oficiale. 
În cazuri excepționale (ex: elev bolnav) au voie să intre părinții. 
 
 
RUGĂM PĂRINȚII/BUNICII CARE ADUC SAU IAU COPII DE LA ȘCOALĂ          
SĂ NU STAȚIONEZE ÎN FAȚA PORȚILOR, IN CAZ CONTRAR SE CREAZĂ           
AGLOMERAȚIE. 
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