ACCESUL ÎN ŞCOALĂ
Extras din Regulamentul de organizare și funcționare a școlii, 2017-2018
(1) Accesul elevilor în şcoală se face pe uşa de la intrarea elevilor, între orele 7.30 – 7.55, sub supravegherea gardianului / a unui membru al
personalului şcolii.
(2) Accesul elevilor în şcoală este permis pe baza insignei particularizate (semn distinctiv pentru elevii şcolii noastre) și a carnetului de elev.
(3) În timpul orelor de curs, uşa de la intrarea elevilor va fi închisă.
(4) În timpul orelor de curs, accesul în unitate se realizează pe la intrarea principală. Gardianul legitimează toate persoanele străine care intră în unitate
şi înregistrează la punctul de control, în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ, datele vizitatorului: numele,
prenumele, numărul şi seria actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării/părăsirii incintei unităţii de învăţământ.
(7) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii referitoare la accesul în unitate. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce
la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ.
(8) Accesul părinţilor/ reprezentanților legali în şcoală este permis în următoarele cazuri:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul/profesorul pentru învăţământ primar/profesorul diriginte.
e) în cazuri de forță majoră.
(9) Pentru toate situațiile prevăzute la alineatul (8), accesul în şcoală al părinţilor/ reprezentanţilor legali, rude, vizitatori etc. se face pe ușa de la
intrarea profesorilor şi este permisă după verificarea identităţii acestora de către gardian.
(10) Părinţii elevilor îi pot conduce pe copii până la uşa de la intrarea elevilor în şcoală. Doar părinții elevilor din clasa pregătitoare își pot conduce
copiii până în clasă.
(11) Este interzis accesul în şcoală pentru:
a) persoanele turbulente, care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea din unitatea şcolară;
b) persoanele care refuză să se legitimeze;
c) persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice;
d) persoanele însoţite de câini sau care au asupra lor obiecte contondente, substanţe toxice, inflamabile sau publicaţii cu caracter obscen.
(12) Căile de acces în școală:
a) Școala este prevăzută cu 3 căi de acces: uşa de la intrarea profesorilor, uşa de la intrarea elevilor și uşa spre terenul de sport.
b) Uşa de la intrarea profesorilor este deschisă permanent. Uşa de la intrarea elevilor este închisă în timpul cursurilor. Uşa spre terenul de sport este
deschisă doar de profesorul de serviciu, când este cazul.
(13) Accesul autovehiculelor:
a) Autovehiculele nu au acces în curtea şcolii.
b) Există o poartă de acces pentru situaţiile de urgenţă (prin spatele sălii de sport), pe unde pot intra maşinile de pompieri, ambulanţele etc.
c) Părinţii care-şi aduc copiii la şcoală cu autovehiculele pot opri pe locurile de parcare din vecinătatea şcolii.
d) Microbuzul şcolar care transportă elevii din Șoldănești, Țarna Mică, Țarna Mare, Petia are un loc special rezervat, marcat cu vopsea galbenă.
Gardianul și muncitorii de la centrală verifică respectarea regulilor privind accesul autovehiculelor.
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