PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
„CADRUL GENERAL PRIVIND ACCESUL ÎN
ŞCOALĂ AL ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE
PĂRINŢILOR ŞI AL ALTOR PERSOANE”
-ExtrasREGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN ŞCOALĂ
8.1 INTRAREA ELEVILOR IN SCOALA:
1. Intrarea elevilor in scoala se face incepand cu ora 7.30;
2. Elevii intra in scoala sub supravegherea profesorului de serviciu care va sta la intrarea in scoala
dar si a agentilor de paza;
3. Elevii, indiferent de nivelul de invatamant , vor fi supravegheati la urcarea pe scari de catre
agentul de paza de pe etaje;
4. Este obligatoriu ca intrarea in scoala sa se faca in ordine, fara ca elevii sa alerge pe scari, sau
sa se joace pe scari ori pe coridoare;
5. Copiii claselor primare si ai claselor de gimnaziu nu au voie sa se joace in curtea scolii inainte
de inceperea cursurilor daca nu este organizata o activitate extracurriculara, chiar daca sunt
insotit de parintii acestora;
6. Intrarea elevilor claselor gimnaziale in scoala se face numai cu 10 minute inainte de inceperea
cursurilor.
8.2. INTRAREA ELEVILOR DE LA CLASA PREGATITOARE IN SCOALA:

Seria I (Program 08.00-10.45): 7.50- intalnire cu invatatorul de la clasa in curtea scolii, in zona
de langa cabina portarului
Seria II (Program 11.15-14.00): 11-11.10 intalnire cu invatatorul de la clasa in curtea scolii, in
zona de langa cabina portarului
8.3. IESIREA ELEVILOR DIN SCOALA:
1. Iesirea elevilor claselor primare de la cursuri se face numai sub supravegherea unui cadru
didactic, indiferent la ora la care termina cursurile;
2. Deplasarea copiilor claselor primare pe scari se face in mod organizat, elevii fiind insotiti pana
in curtea scolii de catre profesorul/invatatorul clasei sau de catre profesorul de la ultima ora
de curs;
3. Cadrul didactic conduce elevii in curtea scolii si ii preda parintilor;
4. Iesirea elevilor claselor primare pentru a merge la sala de sport si intoarcerea acestora de la
sala de sport se face numai sub supraveherea unui cadru didactic;
5. Elevilor li se interzice sa alerge pe coridoare sau pe scari in timpul deplasarilor prin scoala;

6. Elevii claselor pregatitoare vor folosi la intrarea si la iesirea din clasa scara usa din corpul B
dinspre strada Docentilor;
7. Elevii claselor I-IV care invata in corpul B vor folosi la iesire prima scara din corpul B;
8. Elevii claselor I-IV care invata in corpul A vor folosi la iesire ambele scari din corpul A, astfel:
elevii din clasele dinspre sala de sport vor folosi scara principala iar elevii din clasele dinspre
corpul B vor folosi scara cea noua din corpul A;
9. Parintilor/ persoanelor desemnate de catre acestia sa ia copiii de la scoala, le este interzis sa
stationeze in curtea scolii dupa preluarea copiilor;
10. Copiii claselor primare nu au voie sa se joace in curtea scolii dupa terminarea cursurilor daca
nu este organizata o activitate extracurriculara, chiar daca sunt insotit de parintii acestora;
11. Pana la preluarea copiilor claselor primare, parintii acestora vor avea permisiunea sa intre in
curtea scolii numai cu 10 minute inainte de finalizarea cursurilor. Vor prelua copiii de la cadrul
didactic din locul stabilit de comun acord parinti-cadrul didactic;
12. Elevii claselor gimnaziale folosesc la iesire ambele scari din corpul B sau scara elevilor din
corpul A
13. Le este interzis elevilor sa alerge pe coridoare, sa alerge pe scara, sa se joace pe scari, sa-i
agreseze pe ceilalti elevi pe scari;
14. Parintii elevilor claselor gimnaziale ii vor astepta pe acestia in curtea scolii, in fata cabinei
portarului si vor avea acces in curtea scolii numai cu 10 minute inainte de terminarea orelor
de curs;
15. Parintilor le este interzis accesul in scoala sau in sala de sport. Acestia vor intra numai cu
invitatie din partea unui cadru didactic.
16. Copiii claselor gimnaziale nu au voie sa se joace in curtea scolii dupa terminarea cursurilor
daca nu este organizata o activitate extracurriculara, chiar daca sunt insotit de parintii
acestora.
17. Pe tot parcursul anului școlar, după terminarea cursurilor, copiii claselor primare sunt aduși de
către învățători la careul de pe terenul de sport, între orele 11.50-12.10;
18. In intervalul 11.50-12, ieșirea din curtea școlii se face pe toate porțile de acces ;
19. Copiii care ies de la cursuri la 10.45, la 12.45 sau la 14.00 sunt așteptați de părinți în fața cabinei
portarului iar aceștia sunt adusi in curea scolii de catre învătătorul clasei sau profesorul care a
avut ultima ora la clasa;
20. Profesorul de la ultima oră de curs de la ciclul gimnazial pleacă din clasă numai dupa ce s-a
asigurat că toți elevii au iesit din sala de clasă și se îndreaptă spre ieșirea din școală;

8.4. IESIREA ELEVILOR DE CLASA PREGATITOARE DIN SCOALA:

SERIA I (10.45-10.55 preluarea copiilor de la invatatorul clasei, din curtea scolii, zona de langa
cabina portarului).
SERIA II (14-14.10 preluarea copiilor de la invatatorul clasei, din curtea scolii, zona de langa
cabina portarului).
8.5 ACCESUL COPIILOR IN ȘCOALĂ LA INCEPUTUL ANULUI SCOLAR:
Clasele I-IV
1. În perioada 15 septembrie-15 octombrie, învățătorii sau profesorii care au prima oră de curs la
clasă iau copiii dimineața din curtea școlii, din careul de pe terenul de sport, la ora 7.50-7.55;
2. Părinții duc copiii la careul de pe terenul de sport și îl așteaptă pe învățătorul clasei;
3. Copiii care vin paana la 7.30 sunt lăsați să intre singuri în școală;

4. Dacă plouă, copiii sunt lăsați să intre singuri în școală fiind ghidați de învățători și gardieni;
5. În orice altă situatie, copiii sunt conduși în clasă de cadrele didactice care predau la clasă, în
funcție de orar;
6. Incepând cu ora 11.45 părinții sunt invitați să aștepte la careul de pe terenul de sport;
7. Pentru siguranța copiilor, părinții nu au acces în școală.

8.6. ACCESUL PARINTILOR IN SCOALA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR:
1. Dimineata, parintii au acces in curtea scolii prin poarta B, din str. Petoffi Sandor si pot stationa
pentru putin timp in zona din curtea scolii din fata cabinei portarului si nu au acces in scoala;
2. Parintii nu au acces in scoala pe parcursul desfasurarii cursurilor;
3. Accesul în şcoală a părinţilor/ reprezentanţi legali ai copiilor de la clasele pregatitoare pentru
preluarea copiilor, se face pentru prin intrarea B, din str. Petoffi Sandor, numită în continuare punct
de control, in intervalul orar 10.45-11.00 (pentru seria I) si 14.00-14.15 (pentru seria II).
4. În mod excepțional, la orele prânzului-11.45-12.10, părintii au acces în curtea școlii prin toate cele
3 porți, deoarece numărul acestora este foarte mare. În această situație deosebită, gardienii școlii
vor supraveghea toată curtea școlii și se vor asigura ca elevii pleaca în siguranță din școală, însoțiti
de persoana desemnată de părinte să-i ia de la școală. Părintele sau persoana desemnata de părinte
să ia copiii de la școală iî va prelua direct de la învătatorul clasei sau profesorul care a avut ultima
ora de curs la clasa respectivă.Profesorul de serviciu se va asigura ca toate aceste reglementări sunt
îndeplinite ;
5. Accesul în şcoală a părinţilor/ reprezentanţi legali ai copiilor, se face prin intrarea B, din str. Petoffi
Sandor, numită în continuare punct de control, şi este permis după verificarea identităţii acestora
de către personalul portarul şcolii/ un agent de pază şi după primirea unui ecuson pentru vizitatori.
6. Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control.
7. Personalul menţionat la punctul 8.4.3 va înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria
şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de
învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ.
8. După înregistrarea datelor anterior menţionate, personalul de paza înmânează ecusonul care atestă
calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada
rămânerii în unitatea şcolară şi de a-1 restitui la punctul de control, în momentul părăsirii acesteia.
Aceştia vor fi însoţiţi până la biroul unde au dorit să ajungă de către un agent de pază.
9. Parintii au obligaţia să respecte regulamentul intern ale unităţii de învăţământ si procedurile privind
siguranta elevilor in scoala, cu precadere procedura privind accesul în unitatea de învăţământ sa

intre in curtea scolii prin punctul de acces pazit şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea
cu persoanele din şcoală.
10. Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incintele şi în clădirile unităţilor de învăţământ
preuniversitar este permis în următoarele cazuri:
a. la solicitarea învăţătorilor/profesorilor diriginţi/ profesorilor clasei/ conducerii unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
b. la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic în unităţile
de învăţământ preuniversitar;
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii
şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu personalul
secretariatului
unităţilor
de
învăţământ
preuniversitar,
al
cabinetului
medical
sau
cu
educatorul/
învăţătorul/
profesorul
diriginte/ conducerea unităţii de învăţământ;
%
d. la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu
educatorii/învăţătorii/institutorii/profesorii diriginţi/ profesorii clasei/conducerea unităţilor
de învăţământ;
e. Ia diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe
părinţii/reprezentanţii legali;
f.accesul părinţilor în curtea şcolii, la începutul/ încheierea cursurilor se va face astfel:
-între orele 7.45-8.00 , numai în curtea şcolii, în zona cabinei portarului;
- între orele 10.45-11.00, numai în curtea şcolii, în zona cabinei portarului;
-între orele 11.45-12.00, numai în curtea şcolii, în zona careului de pe terenul de sport;
-între orele 12.45-13.00, numai în curtea şcolii, în zona cabinei portarului;
- între orele 14.00-14.15., numai în curtea şcolii, în zona cabinei portarului;
- între orele 16.00-19.00, numai în curtea şcolii, în zona cabinei portarului.

