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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ CĂMIN
În internatul școlii sunt cazați elevii care au domiciliul în afara localității în
care este situată școala, orfanii, cei proveniți din plasament familial și asistații caselor
de copii orfani. Solicitările pentru cazarea elevilor în internat se face în scris la
conducerea școlii.
Repartizarea elevilor în internat se face diferențiat pentru băieți și fete pe
cicluri de învățământ și pe clase.

DREPTURILE ELEVILOR INTERNI
Se acordă toate drepturile în regulamentul de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitare conform art. 97.
Elevii din învățământul școlar de stat și particular se bucură de toate drepturile
constituționale.
Nici o activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea
sau personalitatea elevilor. Elevii interni au dreptul să folosească în mod gratuit baza
materială a căminului și să servească masa la cantina școlii.
Elevii interni pot să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor din
internat. Elevii au dreptul să participe la toate manifestările cultural artistice și
sportive organizate în școală.
Au dreptul să fie informați în legătură cu serviciile oferite de unitatea școlară.
cum se cheltuie taxa de regie, cum se stabilește meniul și costul/porție .
Au dreptul să folosească biblioteca școlii
Au dreptul să solicite consiliere din partea pedagogilor
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ELEVILOR INTERNI LE SUNT INTERZISE
Este interzisă plecarea din cămin fără bilet de voie semnat de diriginte,
pedagog de serviciu, director.
Elevii nu au voie ca în timpul cursurilor să pătrundă în incinta căminului.
Elevii nu au voie să aducă în cămin persoane străine(au voie doar rudele).
Este interzis în cămin fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau consumul de
droguri. Este interzis elevilor să introducă în perimetrul unității de învățământ orice
tipuri de arme, petarde, pocnitori, muniție sau substanțe care ar afecta securitatea
elevilor și a personalului școlii. Este interzis elevilor să posede sau să difuze materiale
cu caracter violent, obscene sau pornografice.
Elevii sunt obligați să păstreze toate bunurile școlii și să folosească întreg
patrimoniul școlii cu grijă deosebită, iar toate incidentele vor fi semnalate de cei
vinovați pedagogului de serviciu sau dirigintelui.
În cazul stricăciunilor provocate din neatenție sau rea voință, elevii vor suporta
costurile reparațiilor sau vor înlocui bunurile distruse cu unele noi, iar dacă vinovații
nu sunt cunoscuți atunci răspunderea va fi colectivă.
Elevii vor semna la început de an școlar un proces verbal încheiat în urma
acțiunii de prelucrare a normelor de protecție a muncii și a celorlalte norme care
asigură securitatea persoanei în incinta școlii.
Nici unui elev nu-i este permis a face din naționalitatea, religia, starea socială
sau familială a unui coleg, obiect de jignire sau insultă și se consideră abatere gravă
folosirea expresiilor triviale, a invectivelor și a altor elemente de limbaj abject, iar
pentru asemenea abateri se aplică scăderea notei la purtare cu cel puțin 2 puncte
Este interzisă intervenția elevilor la instalația electrică, de gaz, sau termică în
orice situație s-ar ivi, iar cei ce nu respectă această obligație sunt direct răspunzători
de consecințe, ei suportând și alte sancțiuni prevăzute în regulament în
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funcție de gravitatea faptei.
Este interzisă retragerea din cămin fără consimțământul familiei și aprobat de
conducerea școlii.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR INTERNI
 Să învețe în timpul programului de meditație
 Să achite taxa de internat Să respecte programul cadru al internatului
 Să folosească în mod corespunzător bunurile de inventar, instalațiile
electrice și sanitare Să respecte regulile igienico-sanitare
 Să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de internat
 Să păstreze liniștea, ordinea, și curățenia în cămin și în camera de locuit
 Să preia și să predea lenjeria de pat pe care a folosit-o
 Să respecte regulile de prevenire a incendiilor și situațiilor de urgență
 Respect constant față de elevi, profesori și restul personalului școlii și
evitarea oricăror forme de violență sau agresivitate
 Rezolvarea conflictelor sau situațiilor problemă prin dialog și în
conformitate cu regulamentul școlar, solicitând sprijinul pedagogului de
serviciu, dirigintelui sau conducerii școlii
 Adoptarea unei atitudini sincere și oneste în orice situație, dar mai ales
atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la
complicitate și la tăinuirea adevărului
NERESPECTAREA ACESTOR NORME DE ORDINE INTERIOARĂ
ATRAGE DUPĂ SINE SANCȚIUNI CA SCĂDEREA NOTEI LA PURTARE
SAU ELIMINAREA DIN INTERNAT.
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Circuitul de intrare şi de ieşire în cadrul unității de cazare
Înainte de începutul anului şcolar/universitar, fiecare unitate/instituţie de
învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi
spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de
îmbolnăvire

cu virusul SARS-CoV-2,

unitatea/instituţia

de

învăţământ

sau

identificate
persoana

de

cadrul

desemnată

de

medical din
conducerea

unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic.

Organizarea accesului în unitatea de cazare
Curtea unității de învățământ va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă
dimineaţa, înaintea începerii cursurilor.
Intrarea în unitatea de cazare se face doar prin locurile stabilite și semnalizate
corespunzător. Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de
zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.);
Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de cazare
de către persoane desemnate din unitatea de învăţământ;
Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri,
marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.);
La intrarea în camin şi pe coridoare, la intrarea în fiecare camera vor fi aşezate
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecţia frecventă. La intrarea în camin şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor
fi afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie.
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Exemplu:


covoraşe dezinfectante – la intrarea in camin



măşti de protecţie- la intrarea in cxamin



substanţe dezinfectante pentru mâini la intrarea in camin si la fiecare
camera



lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor

Elevul va parcuge curtea unității de cazare până la intrare pe un traseu bine
delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică.
Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita
punctele de contact.
Organizarea circuitelor în interiorul caminului

(curte, camere de dormit,

coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de
intrare, deplasare în interiorul unităţii de cazare şi de părăsire a acesteia, facilitând
păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor
de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea
unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.
După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în camere;
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de
contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz
de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise).
Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de
învăţământ şi va fi purtată în timpul deplasării prin unitatea de cazare .
Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar,
gimnazial şi liceal şi va fi purtată în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau
în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior);
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Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
Colectarea măştilor purtate se va face doar în locuri speciale, semnalizate
corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ.
În corpul internat , sunt amenajate 5 locuri speciale de colectare a măștilor
purtate, semnalizate corespunzător, distribuite astfel:


Intrare corp internat (2 recipiente);



Coridor parter (2 recipiente).



Coridor etaj 1 (1 recipiente)
Coridor

etaj 2 (1 recipiente)

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli de prevenție a
infecției cu SARS-CoV-2 pe durata întregului an şcolar 2021-2022:
 Masca de protecție este obligatorie și va fi purtată în interiorul
internatului, în timpul deplasării în incinta internatului si a cantinei;
 Schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis;
 Măștile purtate se colectează în coșuri de gunoi de tip coș cu capac și
pedală prevăzut cu sac în interior;
 Spălarea/dezinfectarea mâinilor se face:
o imediat după intrarea în internat și înainte de a intra în camera,
o înainte de pauza de masă,
o înainte și după utilizarea toaletei,
o după tuse sau strănut,
o ori de câte ori este necesar;
 Elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de folosință personală
(instrumente de scris, manuale, telefoane, tablete, jucării, etc.)
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 Nu se vor practica jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care
implică schimbul de obiecte in interiorul internatului si a cantinei ;
 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare elev cazat in internat își va
păstra același loc în camera pe tot parcursul prezenței in internat;
 Evitarea interacțiunilor fizice între elevi (nu se vor îmbrățișa, nu își vor
atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
 Se vor limita deplasările în camera, cantina și pe coridoare, pe cât posibil;
 Respectarea cu strictețe a circuitelor de intrare-ieșire din internat , precum
și a traseelor prestabilite de deplasare pe holul internatului, semnalizate
prin indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți);
 In fiecare camera sunt 6 paturi individuale,

asezate

cu respectarea

distantei reglementata de normele impuse de pandemia de COVID 19
 Asezarea meselor in cantina s-a facut

in conformitate cu respectarea

normelor sanitare impuse de pandemia de COVID 19
 Respectarea măsurilor de protecție la nivel individual:
o spălarea mâinilor frecvent, minim 20 sec.;
o tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel;
o purtarea măștii în interiorul internatului si a cantinei;
o evitarea aglomerațiilor, evitarea interacțiunii fizice; păstrarea
distanței fizice de 1m
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Protocol de izolare a copiilor bolnavi
- Cadrul didactic auxiliar care a constatat că un elev/eleva este bolnav îl va
conduce imediat în sala Izolator , corpul de clădire Camin Internat, unde copilul va fi
izolat de restul elevilor, apoi va anunța responsabilul coordonator al activității de
prevenire a infecției cu SARS CoV-2.
- Responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS
CoV-2 va informa părinții copilului bolnav.
- Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi
supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit.
- Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe.
- Se va deschide o fereastră pentru aerisire.
- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie
curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de
oricine altcineva.
- Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la
medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care
simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112.
- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe
mâini timp de minimum 20 de secunde.
- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat,
pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane.
- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul
curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
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PROGRAMUL ELEVILOR INTERNI
LUNI-VINERI

1 DESTEPTAREA

06,30

2 IGIENA PERSONALA

06,30-07,25

3 MICUL DEJUN

0,730-07,55

4 ORE CURS/INSTRUIRE PRACTICA

08,00-14,00

5 PRANZ

14,15-15,00

6 TIMP LIBER

15,00-15,30

7 PROGRAM MEDITATIE

15,30-18,00

8 TIMP LIBER

18,00-18,45

8 CINA

18,45-19,15

9 TIMP LIBER

19,15-20,00

10 INCHIDEREA CAMINULUI

20,00

11 TIMP LIBER

20,00-22,00

12 STINGEREA

22,00
PROGRAMUL ELEVILOR INTERNI
SAMBATA-DUMINICA

1

DESTEPTAREA

9,00

2

IGIENA PERSONALA/IGIENA DORMITOARE

10,00-11,00

3

TIMP LIBER INDIVIDUAL

11,00-20,00

4

INCHIDEREA CAMINULUI

20,00

5

STINGEREA

22,00
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