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ACCESUL COPIILOR

ART.1 Accesul copiilor în instituţia de învăţământ Grădinița PP Surorile Providenței
Iași  se face  prin intrarea laterală.  Copiii  vor  fi  însoţiţi  de către  părinţi/tutori  legali,  fraţi,
bunici, pănă la intrarea în grădiniță. Cadrele didactice vor face cunoscut acest lucru părinţilor
în ședința cu părinții desfășurată la începutul anului.

ART.2 Uşa de la  intrare  este  deschisă în  intervalul  orar  7:00 -  8.30  în  perioada
dimineții  pentru  primirea  copiilor,  în  intervalul  12.30  –  14.00  pentru  a  facilita  plecarea
copiilor înscriși la program scurt și în intervalul 17.00 - 18.00  perioadă destinată plecării
copiilor  înscriși  la  program prelungit.  Aceste  intervale  sunt  stabilite  și  agreate  de comun
acord cu părinții.  Accesul  este  monitorizat  de către  o persoană desemnată  de conducerea
unităţii ce veghează permanent calea de acces în grădiniță și incinta acesteia.

ART.3  Uşa de la  intrare,  se  închide  în   intervalele  de timp în care se  desfăşoară
activităţile specifice cu preşcolarii, servirea mesei şi activităţile de relaxare, odihnă;

ART.4 Accesul în unitate este monitorizat cu ajutorul unui sistem video extern care
supraveghează cele două intrări în curtea grădiniței.

ACCESUL PERSONALULUI

ART.5 Accesul  personalului  didactic,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  se  face  prin
intrarea de la demisol, în intervalul de timp corespunzător funcționării unității de învățământ
și în conformitate cu turele stabilite de conducerea unității după cum urmează:

Tura de dimineață

Cadrele didactice în intervalul orar 7.00-7:30 – intrarea și 12:30-14:00 – plecarea
Personalul nedidactic: 
Bucătărese: 6:00 – 7.00 intrarea și 14.30 -15:30 – plecarea
Îngrijitoare: 7.00- 8.00 – intrarea și 15.30-16.30 - plecarea

Tura de după- amiază

Cadrele didactice în intervalul orar 11:30- 13:30 – intrarea și 18:00 – plecarea
Personalul nedidactic:
Îngrijitoare: 10:30 - intrarea și 19:00 – plecarea
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 ART.6 Personalul didactic poartă pe durata programului de lucru halatul personalizat;

ART.8 Personalul angajat  are un comportament  adecvat  faţă de copii,  părinţi,  alte
persoane, pe toată durata programului, respectă orele de program, precum și codul de etică
profesională al unității de învățământ.

ACCESUL PĂRINȚILOR ȘI ALTOR MEMBRI AI COMUNITĂȚII

ART.9 (1) Accesul părinţilor, tutorilor legali în unitatea de învăţământ se face pe uşa
de la intrarea laterală stângă a unității de învățământ, numai  în intervalul 15.30-17.00. Ei vor
traversa holul principal al grădiniței, până în biroul managerului. Nu vor avea acces în restul
spațiilor din grădiniță pe perioada stării de alertă sau urgență

(2) Pe perioada stării de alertă sau urgență vizitatorii de orice natură nu vor avea acces
în grădiniță.

ART. 10 Pe perioada zilei în care copiii desfăşoară activităţi în aer liber, în curtea
grădiniţei, poarta de intrare va fi închisă;

ART. 11 Este interzis accesul în instituţia preşcolară a persoanelor aflate sub influenţa
băuturilor alcoolice sau însoţite de câini;

ART. 12 Personalul care monitorizează intrarea persoanelor în unitatea de învăţământ
aduce la cunoştinţa conducerii unităţii, orice problemă identificată care poate perturba liniştea
copiilor și a personalului angajat.

Întocmit ,

Echipa managerială

Manager: Scripcaru Lidia

Director didactic: Stoica Gabriela Lăcrămioara


