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Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor

•

Organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare
diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;

•

Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al
acestora să fie minim;

•

Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite
formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor
de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanțării fizice. Orice
activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi;

•

Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței
maxim posibile dintre elevi;

•

Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiecte de folosință
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);

•

Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă
condițiile meteorologice permit.

Extras din Ordinul comun al MEC, nr. 3235, și MS, nr. 93, din 4 februarie 2021, pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
publicat în MO, partea I, nr. 122/5.02.2021
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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.
Pentru a evita aglomerarea holurilor și a căilor de acces elevii se vor deplasa în pauze pe următoarele
circuite:
Intrare 1 Corp A - INTRAREA DINSPRE SALA DE SPORT

Clasa

Ieșire/intrare pauze

Zonă de recreere stabilită

a XII-a E

Ieșirea dinspre sala de sport

Terenul din fața sălii de sport/
Terenul de sport

a XII-a C

Ieșirea dinspre sala de sport

Terenul din fața sălii de sport/
Terenul de sport

a XII-a A

Ieșirea dinspre sala de sport

a XII-a F

Ieșirea dinspre sala de sport

Terenul din fața sălii de sport/
Terenul de sport
Terenul din fața sălii de sport/
Terenul de sport

Intrare 2 Corp A - INTRAREA DINSPRE CORP B

Clasa

Ieșire/intrare pauze

Zonă de recreere stabilită

a VIII-a

Ieșirea dinspre Corp B

Terenul de sport/ Terenul de
tenis

a XII-a B

Ieșirea dinspre Corp B

Terenul de sport/ Terenul de
tenis

a XII-a D

Ieșirea dinspre Corp B

Terenul de sport/ Terenul de
tenis

