
Dragi copii și elevi,  

Începem un an școlar altfel decât ne-am obișnuit și oricât ne-am dori, noi cadrele didactice, să ne 

pierdem în marea de copii și de părinți în prima zi de școală și să trecem pe sub tradiționalul tunel de 

flori, trebuie să vă comunicăm, cu regret, că festivitatea de deschidere nu va avea loc. 

Ne încadrăm în scenariul galben, ceea ce înseamnă prezență 100% pentru ciclul preșcolar, primar și la 

clasa a VIII-a și prezență de 50% pentru restul ciclului gimnazial, indiferent de structura din care facem 

parte.  

Elevii vor veni neînsoțiți de părinți sau aceștia vor avea acces doar până la poarta școlii.  

Elevii din ciclul primar de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” vor fi așteptați de doamnele 

învățătoare la ora 9, pe intrarea dinspre strada Mihai Viteazul, iar cei din clasele pregătitoare, la orele 

10.00 CP A, 10.15 CP B și 10.30, CP C, pe aceeași intrare.  

Elevii din gimnaziu vor veni astfel: cei care au fost anunțați că vor avea activități față în față, la ora 9, iar 

cei care vor avea în prima săptămână activități on-line, la ora 11. În ambele cazuri, intrarea se face pe 

poarta dinspre strada Gheorghe Doja( intrarea din spatele școlii). 

Grădinița Prichindel își va începe activitatea la ora 8, copiii de la GPP urmând a fi primiți pe intrarea din 

față, iar cei de la GPN, pe  intrarea din spate, dinspre Electrica. 

Școala Gimnazială „Gheorghe Zaharia” din Brădet și Grădinița cu Program Normal vor începe la ora 9. 

Școala Primară Floroaia Mică și Grădinița cu Program Normal Floroaia Mică își vor deschide porțile la ora 

8.30. 

Grădinița cu Program Normal Floroaia Mare va primi copiii începând cu ora 8. 

Cu siguranță, ați citit deja Procedura școlii pe care au redirecționat-o conducătorii de clase/ grupe pe 

grupurile de whatsapp. Este foarte important să respectăm cu toții prevederile acesteia pentru că, atât 

noi , cât și dumneavoastră, punem pe primul loc siguranța și sănătatea copiilor nostri.  

Un an bun ne dorim și vă dorim  și avem speranța că totul va fi bine. 


