
 
 
 

PLAN DETALIAT PENTRU APLICAREA SCENARIUL 2 

(„GALBEN”) 
 

Procesul de învăţământ al Şcolii Gimnaziale „I. G. Duca”, sect. 5, Bucureşti, se 

desfăşoară în două schimburi, astfel: 

Schimbul I: învăţământ primar, de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a A; 

Ore de începere a cursurilor:  

 Cls. pregătitoare, cls. I – ora 8.00;  

 cls. a II-a – ora 8.15;  

 cls. a III-a, cls. a IV-a - ora 7.45. 

Durata orelor de curs:  

Cls. pregătitoare - 30 min.;  

cls. I, a II-a, a III-a – 35 min.;  

cls. a IV-a – 40 min.  

Durata pauzelor: 10 min.  

Schimbul al II-lea: învăţământ primar – clasele a IV-a B, C, D şi învăţământul 

gimnazial. 

 

Ore de începere a cursurilor:  

 Cls. a IV-a: 11.30 (cls. a IV-a B şi D); 12.05 (cls. a IV-a C);  

 Cls. V - VIII: 12.10; 13.00.  

 

Clasele V - VIII 

Durata orelor de curs: 40 min. - predare propriu-zisă;  

La cele 40 min. se adaugă încă 5 min. pentru mers la toaletă, conf. programării. 

Durata pauzelor: 10 min., din care:  

- 5 min. – pauză comună, pentru asigurarea schimbului cadrului didactic;  

- 5 min. la începutul/ în interiorul/ la finalul intervalului alocat orei de curs, conform 

programării, pentru mers la toaletă. 

 

Pauze – clase din învăţământul gimnazial: 
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Între schimburi se asigură o pauză cel puţin egală cu o oră pentru aerisire, dezinfecţie şi 

pentru evitarea aglomerării elevilor la porţile/ uşile de intrare/ ieşire.    

 

Efectivele fiecărei clase sunt organizate în două grupe de elevi, pe criteriul alfabetic. 

Fiecare din cele două grupe ale unei clase participă alternativ la cursuri, fizic şi online. 

Schimbarea tipului de participare are loc la o săptămână.  

 

Accesul în şcoală 

 
Accesul elevilor în şcoală se realizează pe două porţi - poarta I (Şos. Panduri) şi poarta II 

(Str. Dr. Mihai Ciucă) şi pe trei uşi de access, după cum urmează: 

Poarta I (Şos. Panduri) – curtea şcolii – uşa de acces I: clasele corespunzătoare sălilor 1 

(biologie) - parter, 10 (ed. fizică), 11, 12 (istorie), 13 (muzică), 14 (fizică) – etaj 1.  

Pentru accesul elevilor care intră în şcoală pe poarta I la etaj se va utiliza scara 

profesorilor. 

Poarta II (Str. Dr. Mihai Ciucă) – curtea şcolii - uşa de acces II: clasele corespunzătoare 

sălilor 2 (informatică), 3 (franceză), 4 (engleză), 5 (semiinternat); 

Poarta II (Str. Dr. Mihai Ciucă) – curtea şcolii - uşa de acces III: clasele 

corespunzătoare sălilor 6, 7, 8, 9 (parter); 15 (chimie), 16, 17, 18, 19 (et. 1).  

Pentru accesul elevilor care intră în şcoală pe poarta II la etaj se va utiliza scara elevilor. 

Părinţii NU au access în unitatea de învăţământ. Elevii vor fi lăsaţi la poarta de access 

în curtea şcolii şi se vor îndrepta spre uşile de access în clădire, păstrând între ei distanţa minima 

sugerată de marcajele din curtea şcolii.  

La fiecare uşă de access se va lua temperatura corporală, se va asigura dezinfectarea 

mâinilor şi ştergerea tălpilor pe covorul dezinfectant şi se va controla portul măştii, de către 

cadrele medicale ale şcolii iar, în lipsa acestora, de către personalul nedidactic angajat. 

Personalul medical va asigura cu prioritate triajul epidemiologic la uşile I şi III (unde fluxul 

intrărilor este mai mare). Dacă temperatura corporală a elevului depăşeşte 37,3 grade C, acesta 

va fi dus de către profesorul de serviciu la izolator, iar părinţii vor fi anunţaţi telefonic să-l ia.  

Aşezarea băncilor în clase respectă prevederile legale în vigoare, asigurându-se distanţa 

fizică de minimum 1 metru între elevi.  

Circuitele de intrare – ieşire sunt marcate corespunzător.   

 

Ieşirea din şcoală a elevilor se va realiza pe aceleaşi uşi/ porţi pe care au intrat. 

Părinţii îşi vor aştepta copiii la poarta şcolii, evitându-se aglomerarea, nefiind permis accesul în 

curte.  

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

Prof. Alina Beleagă 


