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Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “PAUL POPESCU NEVEANU” va începe 

anul școlar cu SCENARIUL 1  (VERDE)  

 
Prezența elevilor la școală 

100% în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție 
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Organizarea sălilor de clasă 

–23 săli de clasă cu bănci individuale și asigurarea distanței de 

1m între elevi 

–24 cabinete de terapii, amenajate  cu asigurarea distanței de 

1m între elevi 

-5 grupe de gradiniță   cu bănci individuale și asigurarea 

distanței de 1m între preșcolari   

- Fiecare elev/preșcolar  va păstra aceeași sală de 

clasă/grupă/cabinet și același loc în sala de clasă pe tot 

parcursul aplicării scenariului 

–Locul fiecărui elev în sala de clasă va fi stabilit de profesorul 

diriginte care va realiza „oglinda clasei” 
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Acces și trasee funcționale 

– Accesul se va realiza prin 3 intrări diferite, stabilite în funcție 

de corpul de clădire in care se află sala de clasă, și anume: 

- Poarta nr. 1 -intră elevii claselor V-X , cadrele didactice de 

la gimnaziu, personalul auxiliar și nedidactic; 

- Poarta nr. 2(str Iepurelui)- intră preșcolarii , cadrele 

didactice de la grădiniță, 

- Poarta nr. 3 (poarta verde de pe T. Maiorescu) –intră elevii 

de la Clasa Pregătitoare –IV și cadrele didactice de la primar 

–Traseele în curte și pe holuri sunt marcate cu săgeți: săgeți de 

culoare albastra pentru deplasarea spre sala de clasă, săgeți de 

culoare roșie pentru deplasarea de la sala de clasă 

–Sunt plasate marcaje de distanțare fizică pe scări și pe holuri 
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Organizarea programului 

- Durata orei de curs pentru elevi: 45 de minute 

- Durata pauzei pentru elevi: 10 minute 

- Elevii  vor ieși în pauze însoțiți de cadrele didactice  în 

ordinea nr de la sălile de clasă (ex.S1, S2…)  

- Profesorii psihopedagogi vor lucra de la ora 11 

- Profesorii itineranți și de sprijin își vor desfășura activitatea 

după scenariul stabilit în școlile integratoare  
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Măsuri igienico-sanitare 

-  Covoare cu dezinfectant la fiecare punct de intrare în cladiri 

-  Dispensere cu dezinfectant la intrări, pe holuri și la intrarea 

în fiecare sală de clasă 

-Dispensere cu săpun și șervețele la grupurile sanitare 

- Cel puțin 1 mască asigurată zilnic fiecărei persoane 

-Aerisirea spațiilor în timpul pauzelor și înainte/după program 

-Curățirea și dezinfectarea zilnică a tuturor spațiilor și 

suprafețelor, inclusiv cu lămpi cu UV (după program) 
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Reguli de bază 

– Se păstrează în permanență o distanță de 1m între persoane 

– Se poartă în permanență mască acoperind gura și nasul 

– Se spală/dezinfectează frecvent mâinile 

– Elevii nu părăsesc școala în timpul programului 

– În școală este permis numai accesul elevilor și personalului 
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Organizarea internatului 

școlar 

-Camerele  vor fi ocupate de elevii din aceeași clasă/grupă  

-Distanța dintre paturi este de 1,5 metri 

-Grupurile sanitate sunt dotate cu săpun lichid, dezinfectant, 

coșuri cu capac și pedală 

-În spațiile comune  accesul este organizat prin rotație 
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Organizarea cantinei 

-Distanța dintre mese este de 1,5 m 

-Masa se serveste în mai multe serii, astfel încât în interior să 

nu fie mai mult de 50 de elevi/preșcolari. 
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