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REGULAMENT ELEVI  

 Pentru desfășurarea activităților din scoală în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 , având în vedere prevederile 
Ordinului comun ME / MS nr. 5.196/1.756/2021 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, elevii   Școlii 
Gimnaziale Maxenu, precum și ai structurilor arondate acesteia vor respecta următoarele 
REGULI: 

1.  Toți elevii au obligația de a purta măști (de uz medical/ de tip textil) în permanenţă în 

interior.  

2. Elevii de la ciclurile primar și gimnazial se vor prezenta la școală conform orarului  și 
vor fi preluați de către învățătorul/profesorul clasei /profesorul de serviciu.  

3. După dezinfectarea mâinilor, elevii vor urma circuitele stabilite spre sălile de clasă;  

4. Fiecare elev își va păstra același loc (cu scaun și bancă)  pe tot parcursul prezenței sale 

în sala de clasă. 

5.  Fiecare elev va avea recipient personal cu apă de băut. 

6. 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.). 

7. Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate. 

8. Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în săli de clasă 
pregătite în prealabil și vor fi chemați părinții să îi ia acasă. 

9. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de 

la școală se va realiza  obligatoriu în baza unei adeverințe medicale. 

      10.     Elevii au obligaţia de a se spăla/de a-şi dezinfecta mâinile:   
   a) imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;   

   b) înainte de pauzele de masă;   
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   c) înainte şi după utilizarea toaletei;   
   d) după tuse sau strănut;  
   e) la începerea și finalul orelor de educație fizică  
   f) ori de câte ori este necesar.  
  

11. În timpul pauzelor, elevii se pot juca, păstrând distanța fizică, sau pot merge la toaletă.  

12. Elevii nu vor avea voie să interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge 
reciproc mâinile). 

13. Elevii ai căror părinți au solicitat desfășurarea activităților în mediul on-line din 

motive medicale, au obligația de a participa la orele de curs conform orarului stabilit, având 

un comportament decent și adecvat desfășurării procesului instructiv-educativ. 

14.  Nerespectarea obligativității purtării măștilor de protecție dar și a regulilor stabilite 

prin prezentul regulament, determină aplicarea de sancțiuni . 

Reguli de respectat in microbuzul școlar: 

- Părinții/tutorii legali ai copiilor  nu au acces în interiorul microbuzului. 
- Elevii vor urca pe rând, fără să se înghesuie, păstrând distanța între  ei și în stație, și în 

microbuz. 
- În microbuz se va lăsa câte un scaun liber între elevi. 
- Nu este permisă deteriorarea interiorului microbuzului. 
- Nu este permisă aruncarea gunoaielor în interiorul microbuzului. 
- Pe parcursul traseului nu se vorbește cu tonul ridicat. 
- Şoferul autobuzului şcolar şi persoana care poate însoți elevii vor respecta normele de 

protecție sanitară. 
- Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat după fiecare cursă. 
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