
Stimați părinți, dragi elevi,  

 

Ne găsim de câteva luni într-o perioadă marcată de incertitudini, de anxietate și de 
zgomot social. Pandemia de Covid- 19 a schimbat mult modul în care ne trăim viețile. Mutațiile 
se văd peste tot în jurul nostru: pe piața muncii, în economie, în presă, în cultură și educație, în 
viața de zi cu zi.  Nu ne mai strângem mâna, nu ne mai îmbrățișăm, ne gândim poate că nimic nu 
mai e cum a fost. Chiar vocabularul nostru s-a schimbat, fiind asfixiat  de termeni precum: 
termometrare, carantinare, izolare, termoscanare..  

În tot acest context, școala are o importanță majoră și noi toți, profesori, elevi, părinți 
avem responsabilitatea de a nu permite acestor schimbări să-i altereze rostul sau să-i fragilizeze 
rolul fundamental: acela de a-i așeza pe tineri pe un drum cu sens.  

Cu atenție la  regulile noi, cu un repertoriu diferit de modalități, cu forme alternative de 
organizare și instrumente de învățare care ne testează creativitatea, adaptabilitatea, reziliența, dar 
mai ales  cu dragoste și cu dor de zâmbetele copiilor, școala va începe și anul acesta la mijloc de 
septembrie: pe 14.   

 

Prima zi de școală se va desfășura  pe 14 septembrie după următorul program:  

Prezența FIZICĂ la școală, în sala festivă:  

• Ora 9:00  -  Clasa a V-a.  
• Ora 10:00 – Clasele a IX-a A și a IX-a E.  
• Ora 11:00 – Clasele a IX-a B și a IX-a C.  
• Ora 12:00 – Clasele a IX-a D și a IX-a F.  

Observație: Întâlnirea va dura maxim 30 min pentru fiecare serie. 

ONLINE, accesând linkul https://meet.google.com/ups-heqk-tws: 

 

• Ora 12:00 – 12:30 clasele a VI-a A, a VII-a A și a VIII-a A.  
• Ora 12:30 – 13:00 clasele a X-a.  
• Ora 13:00 – 13:30 clasele a XI-a.  
• Ora 13:30 – 14:00 clasele a XII-a.  

 
Recomandare 

Pentru a respecta regulile de siguranță, accesul elevilor în școală se va face prin str. Basarabiei, 
urmând ca aceștia să părăsească incinta școlii folosind ieșirea pe str. Kogălniceanu.  

Nu este permis accesul părinților în incinta școlii.  

Vă mulțumim pentru înțelegere! 


