
AMENAJAREA ŞI PLANUL ŞCOLII 



BINE AŢI VENIT! 

         Această lecţie ne prezintă amenajarea şi planul 

şcolii. 

 



   Şcoala este o instituţie publică de învăţământ amplasată 

în zonele de locuit ale localităţii, destinată instruirii şi 

educării copiilor. 
   Instituţiile de învăţământ preuniversitar sunt : 

-Grădiniţele  

-Şcolile cu clasele I-VIII  

-Liceele  

-Grupurile şcolare  

-Şcolile postliceale 

Şcoală veche Şcoala nouă 



   Şcolile sunt alcătuite din următoarele componente: 

 

-Clădirea propriu-zisă  

-Zona curţii de recreare 

-Zona terenurilor de sport 

-Zona verde 

  Factorii care asigură confortul ambiental sunt: 

 

-alcătuirea constructivă a clădirii şcolii, 

-mobilierul sălilor de clasă, 

-factorii de ordin fiziologic   

-factorii de ordin estetic 



Încăperile cele mai importante ale 

unei şcoli 

   Numărul de clădiri şi numărul de spaţii precum şi 

dotarea acestora depinde şi de mărimea unei localităti. 

      Pe vremuri şcolile generale de multe ori 6-8 

săli de clase dar în zilele noastre cel mai des 

au 2-3 sau mai multe nivele.  



 Cele mai importante spaţii care 

intră în alcătuirea şcolilor sunt : 

- Săli de clasă/cabinete specializate  

- Laboratoare  

- Ateliere 

- Săli de sport  

- Biblioteci 

- Cabinet director   

- Secretariate 

- Cancelarii 

- Coridoare 

- Cabinete medicale şi stomatologice  

- Grupuri sanitare 
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- Cabinete medicale şi stomatologice  



Grupuri sanitare 



       În funcţie de modul de dispunere a spaţiilor, există 

următoarele sisteme: 

 

- De pavilion - este un sistem învechit ce presupune o 

circulaţie dificilă între corpurile de clădire.  

 

- Tentacular  - corpurile sunt legate între ele , asigurându-

se o circulaţie mai bună, prin interiorul clădiri.  

 

- Monobloc - este cel mai modern, deoarece are o singură  

clădire dispusă pe 2-3 nivele. 
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Planul şcolii se întocmeşte după o schită, desenată cu 

creionul , păstrând însă proporţiile. 

Este o secţiune paralelă cu orizontală.  

La realizarea planului şcolii se va ţine cont de : 

dimensiunile (lungime şi lăţime), modul de 

aşezare a pereţilor faţă de punctele cardinale, 

dispunerea spaţiilor. 

Planul şcolii 
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1 – intrare profesori   2 – intrare elevi   3 – cancelarie                     

4 – sală de  clasă   5 – sală de  clasă   6 – sală de  clasă                    

7 – coridor   8 – secretariat   9 – grup sanitar 

Planul unei şcolii    



       A tanterem tervrajza  
Semne convenţionale 



 Exemplu de schemă funcţională a unei şcoli. 
 

11 10 

12 

8 9 

6 7 

4 5 

3 2 

1 
Intrare 

Legendă: 

1 – secretariat  

2 – cabinet director  

3 – cancelarie 

4 – sală de clasă  

5 – sală de clasă 

6 – sală de clasă 

7 – sală de clasă 

8 – sală de clasă 

9 – cabinet de educaţie tehnologică 

10 – laborator  

12 – laborator  



         Dacă aţi parcurs materialul, realizaţi un  mic 

conspect pe care să-l notaţi şi în caietele voastre. 


