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În atenția părinților și a elevilor  

 

 Începutul acestui  an școlar reprezintă un moment emoționant , dar , în 

același timp , și o mare provocare în contextul actual , generat de pandemia SARS 

Cov 2. 

 S-au făcut și se vor mai face eforturi în vederea desfășurării actului educativ 

în cele mai bune condiții.   

 Prima zi de școală începe în data de 14.09.2020 de la ora 9,00. Cu excepția 

clasei pregătitoare și a clasei a V-a , care vor avea parte de o mica și scurtă 

festivitate de deschidere a noului an școlar , din păcate , pe ceilalți elevi îi aștepăm 

să sosească direct în sălile de curs , unde acest eveniment va fi condus de către 

învățători , respectiv diriginți.. 

 Pe copiii și părinții clasei pregătitoare îi așteptăm în curtea școlii ( Piața 

Eroilor – Monument ) la ora 9,15. Este permis accesul în curtea școlii ( special 

doar pentru acest moment ) doar pentru maxim doi însoțitori ai copilului . Elevii 

clasei a V-a vor veni la ora 10,00 în curtea Școalii Gimnaziale Avram Iancu , 

însoțiți , de asemenea , de maxim două persoane.  

  Indiferent de locul și ora întâlnirii , toți elevii și părinții acestora trebuie să 

cunoască următoarele lucruri : 

- Accesul în instituție se va permite doar cu purtarea măștii de protecție . 

- Părinților sau însoțitorilor elevilor le este interzisă intrarea în instituție. 

- În prima zi de școală , elevilor li se va comunica de către diriginți orarul 

și normele de protecție. 

- Vor păstra obligatoriu distanțarea fizică impusă . 
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- Dacă există suspiciunea sau simptome specifice bolii , rugăm părinții să 

trateze acest aspect cu maximă responsabilitate și să rețină copilul acasă. 

- Accesul în structuri va avea loc conform următorului grafic : 

Accesul (intrarea/ieșirea) elevilor din ciclul gimnazial : 

În vederea prevenirii aglomerării , elevii vor folosii două căi de acces , atât la 

intrarea/ieșirea în/din instituție , cât și la intrarea/ieșirea în/din corpul de clădire aferent 

claselor unde vor frecventa cursurile , după cum urmează :  

- Elevii claselor a V-a și a VII-a , vor folosi intrarea principală ( dinspre monumentul 

lui Avram Iancu ) , vor urma un traseu marcat pâna la accesul în clădire pe intrarea ,, 

profesorilor “ , vor urma marcajul alocat fiecărei clase , unde se vor așeza conform 

oglinzii clasei. 

- Elevii claselor a VI-a și a VIII-a , vor folosii intrarea mai largă ( poarta mare ), vor 

urma un traseu marcat pâna la accesul în clădire pe intrarea ,, elevilor “ , vor urma 

marcajul alocat fiecărei clase , unde se vor așeza conform oglinzii clasei. 

 

Accesul (intrarea/ieșirea) elevilor din ciclul primar : 

 Accesul tuturor elevilor în instituție se va face prin singura intrare/ieșire disponibila         

( intrarea principala dinspre Piața Eroilor ) după care : 

- elevii clasei pregătitoare vor folosi intrarea profesorilor ( prima intrare ) și vor 

intra/ieși în/din clasă urmând marcajul și se vor așeza conform oglinzii clasei. 

- Elevii clasei a III-a vor folosi a treia intrare ( dinspre beci )  și se vor așeza conform 

oglinzii clasei. 

- Elevii claselor a I-a , II-a , IV-a și clasa secția maghiară , vor folosi a doua intrare ( 

intrarea de mijloc ) , vor urma marcajele până la intrarea/ieșirea în/din  clase și se vor 

așeza conform oglinzii clasei. 

Accesul ( intrarea/ieșirea ) preșcolarilor și a antepreșcolarilor : 

 În vederea prevenirii aglomerării , preșcolarii/antepreșcolarii , vor folosii două căi 

de acces , atât la intrarea/ieșirea în/din instituție , cât și la intrarea/ieșirea în/din corpul de 

clădire aferent grupelor unde vor frecventa cursurile , după cum urmează :  

 

- Ambele grupe de antepreșcolari , grupa mijlocie respective grupa combinata de la 

secția maghiară ( grupele de la etajul 1 al clădirii ) , vor folosi intrarea principală ( 

dinspre șoseaua Ștefan cel Mare ) , vor intra/ieși în/din cladire și se vor duce spre 

grupele lor urmând marcajele și se vor așeza  conform oglinzii clasei. 



Grupa mare respective grupa mica ( grupele de la parterul clădirii ) , vor folosi intrarea secundară 

( dinspre blocuri ) vor intra/ieși în/din cladire și se vor duce spre grupele lor urmând marcajele și 

se vor așeza  conform oglinzii clasei.  

 Pentru alte informații , vă rugăm să vă adresați doamnelor 

educatoare/învățătoare/diriginte . 

 Suntem convinși că împreună – școală , elevi , părinți , comunitate – vom 

putea crea un parcurs educațional optim și armonios , din care principalii 

beneficiari vor fi elevii școlii noastre.  

 Vă dorim un an școlar cu sănătate și cu puterea de a face față provocărilor cu 

care ne vom confrunta. 


