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F 0 4 - P.O. A_3  Anexa 4 

 Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor 

• Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo 

unde este posibil; 

• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării 

fizice; 

• Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu 

vor sta aproape unul de celălalt); 

• Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor 

fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; 

• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, 

dispozitive de distanțiere etc.).  În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

• Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre 

elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință 

personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 

Extras din ORDIN Nr. 3235/93/2021 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Pauzele vor avea durata de 10 min iar pauza mare 20 min, de la 10,50 -11,10.  

Pentru a ieși în pauze se va urma traseul marcat cu săgeți roșii. 

Pentru revenirea din pause se vor folosi aceleași căi de acces și se va urma traseul marcat cu săgeți 

verzi. 
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Pentru a evita aglomerarea holurilor și a căilor de acces elevii se vor deplasa în pauze pe următoarele 

circuite: 

Intrare 1 Corp A 

Clasa Ieșire/intrare pauze 
 

Zonă de recreere stabilită 

a XII-a E Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a V-a 
Ieșirea din fața laboratorului de 

biologie 
În grădina din fața colegiului 

a XI-a E 
Ieșirea din fața laboratorului de 

biologie 
În grădina din fața colegiului 

a XI-a D Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a XII-a A Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a XII-a C Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a XII-a B Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a X-a F Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a XI-a B Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a XI-a C Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 

a X-a C Ieșirea dinspre sala de sport Terenul din fața sălii de sport 
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Intrare 2 Corp A 

Clasa Ieșire/intrare pauze 
 

Zonă de recreere stabilită 

a XI-a A Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a VIII-a Ieșirea de lângă bibliotecă În grădina din fața colegiului 

a XII-a F Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a XII-a D Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a X-a D Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a VI-a  Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a VII-a Ieșirea de lângă bibliotecă În grădina din fața colegiului 

a X-a E Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a X-a A Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  

a X-a B Ieșirea dinspre Corp B Terenul de sport  
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Intrare Corp B 

Clasa Ieșire/intrare pauze 
 

Zonă de recreere stabilită 

a XI-a F Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis  

a IX-a A Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

a IX-a B  Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

a IX-a C Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

a IX-a D Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

a IX-a E Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

a IX-a F Ieșirea din spate - Corp B Terenul de tenis 

 


