ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2020 - 2021
Dragi părinți,
Ne aflăm în fața unui început de an școlar care reprezintă pentru noi toți o provocare fără
precedent. Propunem să o abordăm cu responsabilitate, dar, în acelaș timp cu încredere.
Școala noastră își deschide porțile după Scenariul Galben, începând cu ziua de luni, 14
septembrie, în două schimburi.
Pentru minimizarea contactului între diferitele clase, avem în vedere circuite funcționale
și alternarea temporală a sosirii, plecării și a pauzelor copiilor. Vă asigurăm că vom funcționa
conform normelor în vigoare și că tot ce ține de aspectul igienico-sanitar, dotările și materialele
necesare sunt și vor fi asigurate în continuare în colaborare cu Primăria Municipiului Codlea.
Programul pentru prima zi de școală este următorul:
• clasa a VIII-a – ora 10,30 – sala A8
• clasa a IX-a A liceu – ora 9,30 (grupa 1) și 11,00 (grupa 2) – sala A4
• clasa a X-a B liceu– ora 9,00 – sala A1
• clasa a XI-a B liceu – ora 9,30 – sala A6
• clasa a XI-a AP liceu – ora 9,15 – sala B3
• clasa a XII-a B liceu – ora 9,00 – sala A12
• clasa a XII-a M liceu – ora 9,45 – sala B1
• clasa a IX-a A prof. – ora 9,45 – sala A2
• clasa a IX-a AP prof. – ora 11,00 – curtea școlii
• clasa a IX-a AC prof. – ora 10,15 – Sala A7
• clasa a IX-a M prof – ora 10,40 – curtea școlii
• clasa a IX-a EL prof – ora 11,15 – sala B6
• clasa a X-a EM prof – ora 11,00 – sala A12
• clasa a XI-a AE prof. – ora 11,00 – curtea școlii
Pentru restul săptămânii orarul va fi transmis de către profesorii diriginți luni, fața în față
și pe grupurile de comunicare ale fiecărei clase.
IMPORTANT!
Clasele de învățământ seral și postiliceal vor desfășura cursurile online, până la noi
reglementări.
Clasele de a X-a învățământ profesional: a X-a A ÎP, a X-a AP ÎP, A X-a CL ÎP și clasa
a XI-a CM ÎP, vor desfășura cursurile după următorul program:
- în perioada 14.09 – 30.10 – cursuri online, prin intermediul platformei G-Suite;
- în perioada 2.11 – până la 23.12 (când începe vacanța de iarnă) – cursuri față în față
(prezență la școală);
Vom insista pe respectarea cu rigurozitate a normelor igienico – sanitare, astfel încât, la intrarea
în școală, fiecare elev își va dezinfecta mâinile, va primi două măști de protecție pe zi care vor fi
schimbate la un interval de 4 ore și pe pe care le va purta permanent pe durata cursurilor.
Elevii care fac parte dintr-un grup de risc (boli respiratorii cronice severe, obezitate, diabet
zaharat tip I, boli inflamatorii imune și autoimune, boli rare, ereditare de metabolism, dizabilități,

tratament imuno – depresiv), se prezintă la școală cu avizul și recomandarea medicului curant și cu
acordul scris al părinților/tutorelui, conform Ordinului comun 5487/1495/2020.
Accesul în unitatea de învățământ se face conform programului respectând ora de intrare.
Locurile în bănci vor fi marcate existând oglinda clasei – elevii păstrându-și locul permanent.
Există dispensere cu dezinfectant atât la intrarea în curtea școlii cât și la fiecare clasă.
Coșurile cu pedală se folosesc numai pentru aruncarea măștilor folosite, iar celălalt pentru alte
deșeuri.
Elevii vor fi supravegheați pe durata pauzelor, fiind interzise: schimbul de obiecte personale,
jocurile ce presupun contactul fizic, cu mingea sau alte obiecte / echipamente sportive.
Nu se vor utiliza băncile din curtea școlii.
Accesul persoanelor străine/ părinților este strict interzisa.
Anunțați dirigintele dacă: - aveti colegi care prezintă simptome ale virusului, au fost
diagnosticați sau au fost în contact direct cu o persoana diagnosticată și sunt în izolare/carantină.
Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile, pe care și le vor aduce de acasă
După o perioadă de absență de cel puțin de 3 zile consecutive, revenirea în colectivitate se face
numai cu aviz epidemiologic
Toate celelalte informații vor fi transmise luni de către diriginți, care vă vor ține la curent cu
noutățile survenite oficial.
Vă dorim multă sănătate și vă așteptăm cu drag!

