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Circuitul de intrare şi de ieşire în cadrul Grădiniței de aplicație 

 

1. Intrarea în incinta Grădiniței Liceului Teoretic ”Ion Creangă” 

 

Intrarea în unitatea de învățământ se face doar prin locurile stabilite și semnalizate 

corespunzător începând cu data de 08.02.2021. 

 Dezinfecţia mâinilor este obligatorie, la intrare în unitate!  

 Personalul didactic/ didactic auxiliar/nedidactic va purta mască când se află în 

interiorul unităţii de învăţământ. 

- accesul (plecarea)  cadrelor didactice/ personalul didactic auxiliar/  personalul 

nedidactic/ copiilor, se face utilizând intrarea principală –curtea grădiniței.  

 în intervalul orar 07 - 07,45 sunt primiți copiii în unitate; 

 

 Copii vor fi preluați de la intrare de o persoană desemnată (educatoare/ 

îngrijitoare) și în același mod, vor fi conduși spre ieșire și predați părinților/ 

reprezentanţilor legali; 

 Persoana desemnată va asigura la intrarea în unitate fluidizarea sosirilor în vederea 

evitării aglomerărilor. 
 Nu este permisă introducerea de obiecte/jucării de acasă în grădiniță și nici de la 

grădiniță spre domiciliul copiilor; 

 Se vor respecta cu strictețe zonele de așteptare delimitate prin marcaje, respectând 

distanțarea fizică, astfel încât copiii din grupe diferite să nu se intersecteze; 

     Evidența persoanelor care intră în incinta unității de învățământ se face în baza 

reglementărilor interne, aprobate la nivelul unității școlare.  

    În acest sens se procedează astfel: 

              - pentru personal: - prin completarea registrului de intrare în care sunt 

trecute numele, prenumele, funcția, data intrării, temperatura la momentul intrării 

în școală;  

 Angajaţii care prezintă simptome respiratorii, febră şi oricare alte 

semne/simptome de boli infectocontagioase acute în timp ce sunt la 

serviciu vor merge acasă cât mai curând posibil şi se vor adresa 

medicului de familie. 

               - pentru copii: - prin efectuarea triajului epidemiologic zilnic la   

momentul intrării în școală; 

                Verificare temperatură și simptomatologie 

                   Cadrul medical care asigură asistența medicală/ persoana desemnată în cadrul 

unității de învățământ măsoară temperatura persoanelor care intră în incinta unității de 

învățământ (personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi preșcolari).  
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         Pentru a se permite accesul, temperatura nu trebuie să depășească 37,3℃. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de 

protecţie amplasate:   

 covoraş dezinfectant, 

 substanţe dezinfectante pentru mâini.  

 măşti de protecţie (pentru personal didactic, didactic auxiliar, nedidadictic)  

 

3. La prima activitate a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 

observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. 

       - copii 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);  

      - În cazul în care preşcolarii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de 

izolare; 

4. Părăsirea grădiniței de către preșcolari în timpul cursurilor se va face astfel:  

      (a) Preșcolarii nu pot părăsi grădinița pe timpul desfășurării cursurilor, decât la  

solicitarea părinților, pentru motivele foarte bine întemeiate și dovedite;  

      (b) Părinții care vin la grădiniță să-i ia pe copii de la cursuri pentru rezolvarea unor 

situații urgente de familie au obligația să se legitimeze la intrarea în grădiniță cu 

cartea de identitate/ cu pașaportul și să aștepte la intrare;  

      (c) Plecarea preșcolarilor din grădiniță pentru a participa la diverse tipuri de activități, 

se face numai în baza unui proces verbal cu un tabel anexă cu participanți, întocmit 

de organizator și aprobat de directorul unității;  

       (d) În cazul părinților divorțați, cel care solicit învoirea copilului trebuie să 

dovedească prin hotărârea definitivă de divorț că are custodia acestuia. În caz 

contrar preșcolarului nu i se va permite plecarea din grădiniță. Cadrele didactice 

sunt obligate să cunoască și să aducă la cunoștința directorilor toate cazurile de 

copii cu părinți divorțați și care este părintele care are custodia copilului. 

Dacă preșcolarul, cadrul didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome 

sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, NU I SE PERMITE 

ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT! 

 

  Copiii care dezvoltă semne/simptome de infecție respiratorie sau de alte boli 

infectocontagioase acute în timpul prezenței în unitate trebuie să fie separați în 

izolator, supravegheați de personalul medical al unității sau un alt angajat 

special desemnat și instruit în acest scop și vor aștepta să fie preluați de familie 

cât se poate de repede, cu recomandarea de a se adresa, cât mai curând, 

medicului de familie pentru consultație. 
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5. Deplasarea în cadrul unității de învățământ se face utilizând doar intrările/ieşirile, 

sensurile de deplasare pe coridoare, către sălile de grupă şi alte încăperi stabilite și 

semnalizate corespunzător. 

 Se recomandă păstrarea aceluiași scaun pe durata unei zile; 

 După finalizarea unei secvențe de activitate, copiii se vor igieniza/ vor merge 

să se spele pe mâini, individual, sau în grupuri mici cu distanțare de min.1m; 

 Nu se vor utiliza materiale de la o grupă la alta;  

 În grupul sanitar va fi prezent un număr redus de copii în același timp. 

Grupele de preșcolari vor păstra aceeaşi sală de grupă/ dormitor/pătuț, pe toată 

perioada desfăşurării activităţilor.   

  în funcție de condițiile meteo, activitățile se vor desfășura cu precădere în 

spațiu exterior; 

  după finalizarea unei activități/ secvențe de activitate, copii se vor igieniza cu 

substanță dezinfectantă/ se spală pe mâini;  

 nu vor fi utilizate materiale unei grupe de către altă grupă, decât după ce au 

fost  igienizate; 

 Copiii pot ieși în curtea grădiniței, în acest caz se vor respecta recomandările 

privind restricțiile de interacțiune dintre grupe de preșcolari în același spațiu 

exterior. 

6. Servirea mesei:  

 Copiii vor servi masa în sala de mese a preșcolarilor, conform programării 

(Grafic servire masă- anexă) asigurându-se  condiții de distanțare, igienizare.  

 În sala de mese nu se folosesc fețe de masă; 

 Mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei mese, însă nu în 

prezența copiilor. Pentru acest lucru, copiii vor fi duși la grupul sanitar pentru 

igienizarea mâinilor sau vor ieși în curte sau pe coridor, până la finalizarea 

curățării meselor; 

 Vesela și tacâmurile vor fi spălate și dezinfectate  zilnic, după fiecare 

utilizare; 

 La program normal copiii vin cu pachețelul și acesta va fi servit după 

igienizarea măsuțelor. 

 Părinții vor fi sfătuiți să le pună în pachețele produse neperisabile, care pot fi 

consumate la temperatura camerei, ambalate în folie alimentară sau șervețel, 

pe care să le poată consuma în siguranță și cu ușurință. 

 

7. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic va purta mască de protecţie pe 

toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante 

sau săpun. 

 

8. Distanțarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare și în sălile 

de mese) prin plasarea paturilor, respectiv a măsuțelor la cel puțin 1 m distanță între 

ele. 
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9. Pătuțul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit întotdeauna de același 

copil. 

 distanța între paturi va fi de 1m; 

 În timpul somnului, se va asigura o bună aerisire a sălii de grupă și, în acest 

sens, cel puțin un geam va fi deschis, în poziție rabatată. 

  copiii vor folosi pijamale personale, care se iau acasă la sfârșitul săptămânii 

pentru a fi spălate; 

 

10. Protocolul de izolare. 

 - se aplică în cazul în care elevul/copilul prezintă în timpul activităţii la grupă/ repaus în  

internat, simptomatologie de tip respirator (tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome 

de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

 - cadrul didactic/ pedagogul care identifică copilul/elevul cu simptomatologie specifică, 

anunţă cadrul medical care însoţeşte  copilul la izolator.  

     -  Izolarea imediată a elevului la izolator (cabinetul medical); 

     - Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul 

cabinetului medical şcolar; 

 - Elevul licean va purta mască, va fi separat de restul clasei/ grupei şi va fi supravegheat 

până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie 

individuală vor fi respectate cu stricteţe; 

 - Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de 

familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini 

timp de minimum 20 de secunde; 

- după plecarea elevului, încăperea va fi igienizată corespunzător;  

- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 

dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine 

altcineva; 

- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul 

de familie, cu precizarea diagnosticului. 

 

11. Ședințele, discuțíile cu părinții se vor purta cu precădere on line.  

12. Accesul părinților/reprezentanților legali în unitatea de învățământ este permis în 

următoarele cazuri:  

a) La solicitarea cadrelor didactice sau a conducerii grădiniței;  

b) La ședințele, consultațiile, lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic 

în unitățile de învățământ;  

c) Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte, documente de studii sau alte 

situații școlare care implică relația direct a părinților/reprezentanților legali, cu 

personalul unității de învățământ sau cu conducerea grădiniței;  

d) La întâlnirile solicitate de părinți sau reprezentanții legali, programate de comun 

acord cu cadrele didactice sau conducerea unității de învățământ;  

e) La diferite evenimente publice și activități școlare/extrașcolare organizate în 

cadrul grădiniței, la care sunt invitați să participe și părinții/reprezentanții legali;  

f) Pentru sprijinirea deplasării copiilor în afara unității;  
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g) În cazul părinţilor care achită contravaloare mesei la preşcolari sau contravaloarea 

cazării elevelor de liceu, se stabileşte o programare (pe zile/ interval orar) şi se 

realizează de către o persoană desemnată, la intrarea în internat. 

13. Este interzis: - Accesul în incinta grădiniței a persoanelor aflate sub influența 

băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum și a celor care au intenția vădită 

de a perturba ordinea și liniștea; 

             - Accesul persoanelor care dețin arme, băuturi alcoolice, substanțe 

stupefiante, toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene sau inflamabile, arme 

albe sau alte obiecte care pun în pericol siguranța preșcolarilor și a angajaților;  

              - Accesul cu publicații având caracter politic, instigator, sau care atentează la 

bunele moravuri. 

 

14. Colectarea măştilor purtate se va face doar în locuri speciale, semnalizate 

corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ astfel:  

        -  la intrarea/ieșirea principală, un recipient; 

 

Grafic servire masa  

 

MIC DEJUN 

 

Grupa  Mică  Locaţie  Mijlocie  Locaţie  Mare  Locaţie 

Luni; Joi  8,15-8,40 S. grupă 8,15-8,40 S. grupă 8,15-8,40 S. mese 

Marţi –

Miercuri- 

Vineri 

8,15-8,40  S. mese  8,15-8,40 S. grupă  9,15-9,40 S. mese 

PRÂNZ 

 

Luni- 

Vineri 

11,30-

11,50 

S. mese 12,20- 

12,40 

S. mese 13,10- 

13,30 

S. mese 

 


