
 
 

REGULAMENTUL CERCULUI DE  

GIMNASTICĂ AEROBICĂ 
    

 

În contextul pandemiei, pentru a evita supraaglomerarea în instituție, este absolut necesar ca 

copiii să fie independenți, să fie capabili să se îmbrace și dezbrace singuri în echipament, să 

poată folosi cu ușurință toaleta instituției, să se preocupe de igienizarea mâinilor după 

folosirea toaletei. 

 Copiii de vârstă mică, trebuie să aibă capacitatea și răbdarea de a face față unei lecții de 

durată, conform prevederilor regulamentare, fără a deranja buna desfășurare a lecției. În caz 

contrar copilul nu poate frecventa activitățile acestui cerc. 

1. Este interzisă participarea la ore în cazul în care elevul prezintă orice fel de simptome de 

răceală!!!!!!!!. 

2. Datorită situației actuale și a restricțiilor în vigoare părinților nu li se va permite accesul în 

instituție, predarea și preluarea copiilor desfășurându-se la poarta instituției. 

3. Elevii vor fi aduși de către părinți până la intrarea în instituție și predați cadrului didactic, 

urmând să intre în sala unde se vor pregăti pentru activitate. 

4.  Copiii vor fi preluați de către părinți, la POARTĂ, IMEDIAT după terminarea lecției, 

pentru a se evita aglomerarea lor în grupă, sau în instituție. 

5.  Fiecare copil va veni la lecție cu propria salteluță, costumația specifică gimnasticii: body de 

gimnastică/tricou, colanți/ciorapi chilot, papucei de gimnastică. Părul prins în coc, sau în 

coadă. Nu este permis prezența bijuteriilor:inele, brățări, lănțisoare,etc. 

6.  Igienizarea mâinilor înainte de activitate este obligatorie! Vor avea la ei șervețele umede și 

uscate, dezinfectant și mască pentru siguranță (se va folosi la nevoie). 

7. Utilizarea  toaletei se face înaintea începerii orei. În timpul orei NU se iese din sală. 

8. Este interzisă utilizarea telefoanelor/tabletelor sau a oricărui alt tip de dispozitiv în timpul 

orelor. 

9. Elevii nu au voie să umble la instalațiile din dotarea sălii: prize, calorifere, scenă, 

întrerupătoare, etc. 

10. Este interzis accesul în sală cu gumă de mestecat, bomboane, etc. 

11.  Este interzisă orice tip de utilizare a sonorizării sau a aparatelor din dotarea sălii fără 

acordul profesorului. 

12. În sala de curs, activitatea începe, se desfășoară și se termină sub îndrumarea directă a 

cadrului didactic. 

13. În cazul în care se va lipsi de la ore din diverse motive, trebuie anunțat cadrul didactic. 

14. La 3 absențe consecutive și nemotivate, copilul poate fi exclus de la cerc! 

 


