
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 

Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoalanicolaelabis@gmail.com 

Site: http://scoalanicolaelabis.ro 

C.I.F. 32579777 

 

An şcolar 2020-2021 

 

 

Nr. 6820/26.10.2020                                                                                                                                                                  Cf. hotărârii CA nr.10/22.10.2020 
                                                                                                                                                                                        

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ŞI ACCESUL ÎN ŞCOALĂ 
 
                                                                                                           Valabil din 02.11.2020 

 

Clasele PREGĂTITOARE – a I-a 

 
Clasele a II-a, a III-a , a IV-a 

 
Clasele a V-a. a VI-a  

 
Clasele a VII-a. a VIII-a  

 

Durata orei Activităţi liber-alese, 

recreative 

Durata 

pauzei 

Durata orei Durata 

pauzei 

Durata 

orei 

Durata 

pauzei 

Durata orei Durata 

pauzei 

25-30 de 

minute 

5-10 minute 15 minute 

din care 

35 de minute 15 minute 

din care 

40 de 

minute 

10 minute 

din care 

40 de 

minute 

10 minute 

din care 

ultimele 5 minute pauza de  deplasare a profesorului de la o clasă la alta (valabil pt.TOATE PAUZELE ELEVILOR) 
În pauza de 5 minute alocată deplasării profesorilor de la o clasă la alta, elevii NU părăsesc sala de clasă. 

 

ORA 

(include 

pauza) 

Clasele 

pregătitoare 

Clasele I Clasele a II-a Clasele a III-a  

Clasele a IV-a 

Clasele a V-a 

Clasele a VI-a 

Clasele a VII-a 

Clasele a VIII-a 

1 820 - 845 810  - 845 800 - 845 810 - 845  800 - 845 

2 850 - 935 850 - 935 850 - 935 850 - 935  850 - 935 

3 940 - 1025 940 - 1025 940 - 1025 940 - 1025  940 - 1025 

4 1030 – 1105 1030 – 1105 1030 - 1110 1030 - 1115  1030 - 1115 

5 Pauza de curăţenie şi igienizare 1120 – 1155       1120 – 1205      

6     1210 - 1255 1210 - 1255 

7     1300 - 1345 1300 - 1345 

8     1350 - 1435  

9     1440 - 1525  

10     1530 – 1615  

11     1620 – 1705  
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8.3.2 Accesul şi deplasarea în şcoală: 

 

1.Accesul (intrarea şi ieşirea) elevilor se face utilizând porțile de acces după cum urmează: 

 -elevii claselor a III-a, a IV-a, a VII-a și a VIII-a – POARTA A;              

 -elevii claselor pregătitoare, a I-a, și a II-a – POARTA B 

 -elevii claselor a V-a – POARTA B;          

 -elevii claselor a VI-a – POARTA A 

2. Pentru a intra în incinta școlii, elevii vor folosi ușile de acces după cum urmează: 

- elevii care își desfășoară cursurile în corpul B (nou) - parter, folosesc ușa nr.3; 

- elevii care își desfășoară cursurile în corpul A (vechi)- parter, folosesc ușa nr.2; 

- elevii care își desfășoară cursurile în corpul B (nou)- etajul I, folosesc ușa nr.4; 

- elevii care își desfășoară cursurile în corpul A (vechi)- etajul I, folosesc ușa nr.5; 

- elevii care își desfășoară cursurile în corpul A (vechi) - etajul II, folosesc ușa nr.2; 

3. Deplasarea pe holuri și ȋn curtea școlii se realizează pe partea dreaptă, în sensul de mers. Se vor respecta marcajele conform culorilor și 

distanța socialǎ!  

4. Pentru a fi mai ușor de reținut, elevii vor folosi pentru părăsirea școlii, același traseu pe care l-au folosit și la acces, traseul de intrare-ieşire 

fiind marcat corespunzător.  

5. Ușile de acces în școală sunt numerotate, pentru a ușura procesul de acces/ieșire; 
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