
Repartizarea claselor și circuitul elevilor în școală 

CORP A, LICEU 

-Accesul în unitatea de învățământ se va realiza în intervalul 7.30-8.00 astfel: 

 Clasele repartizate la parter în corpul A (XB, XIIB, XIIC, XIID) vor intra și vor ieși în și din 

curtea colegiului pe poarta 1 de pe strada Teiului, iar în clădirea colegiului vor intra și vor ieși 

pe ușa 2 (intrare profesori) conform programării afișate  pe site-ul școlii respectând intervalul 

orar; pentru zona în care își desfășoară pauza vor folosi ușa 5 (sala mică de sport); 

 Clasele repartizate la etajul I în corpul A (IX A, IX B, XD, XI A, XI B, XI C, XI D, XII E) 

vor intra și vor ieși în și din curtea colegiului pe poarta 2 de pe strada 1 Decembrie 1918, iar în 

clădirea colegiului vor intra și vor ieși pe ușa 4 (înspre cabinetul medical) conform programării 

afișate  pe site-ul școlii respectând intervalul orar; 

 Clasele repartizate la etajul II în corpul A (IX C, IX D, IX E, X A, X C, X E, XI E, XII A) 

vor intra și vor ieși în și din curtea colegiului pe poarta de pe strada Teiului, iar în clădirea 

colegiului vor intra și vor ieși pe ușa 1 (intrare elevi) conform programării afișate  pe site-ul 

școlii respectând intervalul orar; 

 Personalul didactic și didactic auxiliar va intra și va ieși în și din incinta colegiului-corpul A, pe 

intrarea principală (ușa 3);  

-accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis; pentru cazuri 

excepționale este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ;  



ZONA CLASA 

1.   XII E 

2.   XI C 

3.  XI D 

4.  XI B 

5.  XI A 

6.  X D 

7.  IX B 

8.  XII C 

9.  IX A 

10.   X B 

11.   XII B 

12.   XII D 

13.   XI E 

14.  X C 

15.   X E 

16.   X A 

17.   IX D 

18.   IX C 

19.  XII A 

20.   IX E 
 

 



Repartizarea claselor și circuitul elevilor în școală, Ciclul Gimnazial 

Sc. Gimnazială 1.  

-Accesul în unitatea de învățământ se va realiza între 7.30-8.00, astfel: 

 Clasele repartizate la parter,a V-a A, a V-a B, a VIII-a A, a VIII-a B și a 

VIII-a C și clasele a VI-a C, a VII-a A și a VII-a D, de la etajul I, vor intra și 

vor ieși în/și din curtea școlii pe poarta 1 de pe strada Școlii, iar în clădirea 

colegiului vor intra și vor ieși pe ușa 1 (de lângă poarta școlii); 

 Clasele repartizate la etajul I, a V-a C, a V-a D, a VI-a A, a VI-a B, a VI-a 

D, a VII-a B, a VII-a C  vor intra și vor ieși în și din curtea colegiului pe 

poarta școlii de pe strada Școlii, iar în clădirea colegiului vor intra și vor ieși 

pe ușa 2 (înspre sala de sport); 

 Personalul didactic și didactic auxiliar va intra și va ieși în și din incinta 

colegiului, pe intrarea principală (ușa 3);  

-accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis; 

pentru cazuri excepționale este necesară aprobarea conducerii unității de 

învățământ; 



 

PROGRAMARE PAUZE CICLUL GIMNAZIAL 

 

Repartizarea claselor: 

I.Pauzele vor fi de 10 min. în intervalul orar 8.50-9.00……………….12.50-13.00… 

 VIII C                                                                                              Zona 1 

 VIII A                                                                                              Zona 2 

 VIII B                                                                                              Zona 3 

 V B                                                                                                  Zona 4 

 V A                                                                                                  Zona 5 

 VII A                                                                                               Zona 6 

 VII D                                                                                               Zona 7 

 VI C                                                                                                Zona 8 

 VI B                                                                                                Zona 9 

 VI A                                                                                                Zona 10 

 VII C                                                                                               Zona 11 

 VII B                                                                                               Zona 12 

 V C                                                                                                  Zona 13 

 V D                                                                                                  Zona 14 

 VI D                                                                                                 Zona 15 

 



CORPUL B, CICLUL PRIMAR  - 

 Repartizarea claselor și circuitul elevilor în școală 

Accesul în unitatea de învățământ se va realiza în intervalul 7:30-8:30 astfel: 

-Clasele Pregătitoare A, B, C, IB, IC, IIIA, IIIC, IIA, IIB, IIC - 

folosesc POARTA 3 – STEJAR la venire și plecare – intră și ies în/din clase pe 

intrarea principală, UȘA  2 

 

-Clasele IA, ID, IID, IIIB, IIID,  IVA, IVB, IVC, IVD –  

folosesc POARTA 2 – SALA DE SPORT la venire și plecare  - intră și ies în/din 

clase pe intrarea principală, UȘA 1 

 

 


