
 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

ACCESUL IN UNITATE AL 

ELEVILOR SI PERSONALULUI 

ȘCOLII ÎN PERIOADA DE 

DESFĂȘURARE A 

ACTIVITĂȚILOR DE 

PREGĂTIRE A ELEVILOR (02-

12. 06. 2020)  

Exemplar 

nr. 

COMPARTIMENTUL: Management 

COD P.O. 

Ediția:1 

STATUT: în aplicare Nr. de ex.: 

Data aprobării în C.A.: Revizia:1 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.  Elaborat  Prof. Iordache Nicoleta Coordonator 

CEAC 

  

2.  Verificat  Prof. Cojanu Elena Director 

adjunct 

  

3.  Aprobat  Prof. Iordache Cătălin Director    

 

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia 

în cadrul ediției 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

0 1 2 3 4 

1.  Ediția 1     

2.  Revizia 1  Elaborare   

3.  Revizia 2     

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

 

Nr. 

crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 
Compartiment Funcția 

Nume si 

prenume 
Data primirii Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Aplicare 1 Management Director Iordache Cătălin   

2.  Aplicare 2 Management Director adj. Cojanu Elena   

3.  Aplicare 3 
Consiliul 

profesoral 
Presedinte Iordache Cătălin   

4.  Informare 1 CEAC 
Responsabil 

CEAC 
Iordache Nicoleta   

5.  Arhivare 1 CEAC 
Membru 

CEAC 
Mărunțiș Carmen   

6.  Alte scopuri       

 



 

4. SCOPUL PROCEDURII 

4.1. Asigurarea accesului elevilor  si personalului  școlii în unitatea  școlară pe perioada desfășurării 

pregătirii examenului de Evaluare Națională perioada 18.05-12.06. 20202 

4.2. Asigurarea unui cadru de siguranța pentru elevi si personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic;  

4.3.Restricționarea accesului persoanelor străine în incinta  școlii. 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică tuturor elevilor de clasa a VIII-a si personalului didactic/ didactic auxiliar/ 

nedidactic al Scolii Gimnaziale „Sfântul Apostol Andrei“- Buzău pe perioada 18.05-12.06. 20202, cât 

si persoanelor străine care doresc sa intre in unitate;  

 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE 

 Regulamentul de organizare  si funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

  Regulamentul intern al Scolii Gimnaziale „Sfantul Apostol Andrei“- Buzau.  

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.  

 Adresa ISMB nr.22027/10.10.2012 privind mentinerea unui cadru de siguranta pentru elevi si 

personalul didactic si nedidactic.  

 OMEC nr. 4267/18.05.2020 – Ordin pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 în unitățile de învățământ și toate structurile aflate în 

subordonareasau coordonarea MEC 

 

 
7. DEFINIȚII: 

 Persoane străine – părinți / reprezentanți legali, rude, vizitatori,etc. 

 Punct de control - locul special amenajat aflat la intrarea in unitatea școlara pentru legitimarea 

personalului/ vizitatorilor/elevilor de către personalul de paza și pentru monitorizarea temperaturii 

corporale de către cadrele medicale de specialitate. 

 Profesor de serviciu - cadru didactic cu atribuții specifice, de supraveghere și monitorizare 

a elevilor, pe timpul desfășurării cursurilor de pregătire. 

  Serviciul pe școala - forma de munca prestata in interesul unității școlare pentru supravegherea 

elevilor în timpul pauzelor si însoțirea acestora în sălile de clasă pe perioada desfășurării 

activităților de pregătire.  

 Plan de paza – document in baza căruia se organizează paza unității școlare, se întocmește cu 

respectarea prevederilor art. 5 din Legea 333/2003 

 ART. 5 (3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului păzit, in 

zona respectiva, numărul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, 

amenajările, instalațiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, 

legătura si cooperarea cu alte organe cu atribuții de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si 

persoanelor si modul de acțiune in diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute si regulile de 

acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum si documentele specifice serviciului 

de paza. 

 
8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

8.1.  ACCESUL ÎN UNITATE A ELEVILOR  SI PERSONALULUI  SCOLII 

 

1. Accesul elevilor si al personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate si păzite astfel:  

   - Accesul profesorilor/personalului didactic auxiliar/ nedidactic se va face numai pe poarta de  intrare 

a profesorilor  

   - Elevii de la clasele  a VIII-a vor intra pe la intrarea elevilor din strada Aleea Școlilor nr. 3 conform 

orarului anexat. 

   - Elevii  de la clasele  a VIII-a vor ieși, la terminarea programului, pe la intrarea de acces a elevilor 

de la clasele primare, pe aleea dintre școală și biserică. 



- Elevii vor fi însoțiți de către profesori în sălile de clasă respectând distanța (2 metri) între aceștia și 

vor urma căile de acces marcate 

-  Elevii de la grupa I vor avea sălile de curs la parter, iar cei de la grupa a II-a la etajul I 

- Intrarea în școală se va face pe trasee bine delimitate, cu respectarea distantei de cel puțin 2 metri 

intre elevi. 

- Elevii vor fi instruiți asupra modului de așezare în bănci, vor avea numele scris pe bancă  și își vor 

păstra locul in bancă pe toată perioada activităților de pregătire.  

 -La intrare în școală vor avea afișată sala de curs, iar pe ușa fiecărei săli va fi afișată oglinda clasei 

(locul în care se vor așeza în bancă)  

- Pe perioada pauzelor elevii vor fi monitorizați de către diriginți și asistenții medicali 

- La intrarea in școală se va lua temperatura fiecărui elev /profesor de către personalul medical 

autorizat.  

- La intrarea in școală, atât elevii cât și profesorii, își vor dezinfecta mâinile. 

 -Aceștia  se vor spăla pe mâini,vor primi măști și mănuși  

- Nu vor avea acces în școală elevii/profesorii/personalul care vor avea o temperatură mai mare de 37,3 

grade. 

- Atât elevii cât si profesorii vor purta măști de protecție pe toată perioada desfășurării cursurilor. 

- Fiecare clasă va fi dotată cu substanțe dezinfectante . 

- Toaletele vor fi dotate cu săpun și prosoape de hârtie 

- Elevii care nu vor participa la lecții vor urmări on-line lecțiile, în  același timp cu elevii, care participă 

la cursuri 

- Profesorii care nu sunt implicați în activitatea de monitorizare a elevilor nu vor avea acces in incinta 

școlii în zilele respective 

2. Ieșirea elevilor din școală se va face respectând aceleași reguli ca la intrare, cu respectarea distantei. La 

ieșire, aceștia vor primi alte măști. Pe cele folosite le vor arunca în locuri special amenajate. 

3. După finalizarea cursurilor fiecare clasă va fi dezinfectată 

4. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic se face pe baza legitimației de 

serviciu (cartelei electronice).  

5. Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, a personalului și a bunurilor aflate în dotarea școlii, 

cât și pentru preîntâmpinarea violenței în unitatea de învățământ, activitatea în școală este monitorizată 

video permanent.  

6. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.667/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date și legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice.  

7. Personalul de pază și personalul medical este obligat să cunoască și să respecte obligațiile ce îi revin, 

fiind direct răspunzători pentru paza și integritatea școlii, a bunurilor și valorilor încredințate, precum 

și pentru asigurarea securității elevilor în incinta unității de învățământ.  

 

8.2. ACCESUL ÎN UNITATE A PERSOANELOR STRĂINE 

 

Accesul persoanelor străine pe perioada desfășurării cursurilor este interzis. 

 

 

 

8.3. ASIGURAREA PAZEI  

 

1. Paza Scolii Gimnaziale „Sfântul Apostol Andrei“ se realizează cu personal autorizat;  

 

8.4. ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA 

 

1. In Scoala Gimnaziala „Sfantul Apostol Andrei“se organizeaza permanent, pe durata desfasurarii 

cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice;  

2. Cadrele didactice  au urmatoarele obligatii:  

a. sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce le revin, in calitate de profesori de serviciu ;  



b. sa informeze, in regim de urgenta, conducerea scolii si/sau organele de 

politie/jandarmerie/personalul medical asupra producerii unor evenimente de natura sa 

afecteze ordinea publica,sănătatea elevilor, precum si asupra prezentei nejustificate a unor 

persoane in incinta scolii sau in imediata apropriere a acestora. In cazul unor incidente 

grave sau a unor situatii care pot conduce la acte grave de violenta sau la incidente care pot 

pune in pericol siguranta elevilor sau personalului, vor fi informate cu prioritate organele de 

politie/jandarmerie.  

c.  conducerea unitatii, profesorii diriginti și cadrele medicale  vor organiza si realiza 

instruirea elevilor si a parintilor pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor prezentei 

proceduri, care reglementeaza prezenta si comportamentul acestora in unitatea de 

invatamant  

 
9. RESPONSABILITĂŢI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII  

 
 personalul de paza , cadrele medicale 
 Cadrele didactice care sunt de serviciu pe  scoală, dirigintii si directorul scolii. 

 
10. CUPRINS: 

Nr. componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea  componentei în cadrul procedurii operaționale 

1.  Lista  responsabililor  cu  elaborarea,  verificarea  și aprobarea ediției 

2.  Situația  edițiilor  și  a  reviziilor  în  cadrul  edițiilor procedurii operaționale 

3.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția 

4.  Scopul 

5.  Domeniul de aplicare 

6.  Documente de referință 

7.  Definiții 

8.  Descrierea procedurii 

9.  Responsabilități și răspunderi 

10.  Cuprins 

 
 


