
PROGRAMUL ZILEI DE 13 SEPTEMBRIE 2021 

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2020-2021 

 

Activitățile se vor desfășura în curtea unității școlare numai cu elevii și cadrele 
didactice, după următorul program: 

1. Ora 9.00 – gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a 

- Scurt cuvânt de salut din partea conducerii școlii. 

- Elevii claselor a V-a vor fi preluați de diriginți și conduși în sălile de clasă 
unde se va face preluarea manualelor, se vor comunica informațiile legate de 
orar și alte aspecte organizatorice. 

- La ora 9,40 elevii claselor a V-a pot fi preluați din curtea școlii (terenul de 
sport) de către un părinte/tutore, moment în care pot avea loc scurte discuții 
cu dirigintele clasei (10 min). 

- Clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a vor ramăne împreună cu diriginții în curtea 
școlii unde le va fi comunicat orarul și alte aspect organizatorice. 

2. Ora 10.00 – liceu – clasele a IX-a și a X-a 

- Scurt cuvânt de salut din partea conducerii școlii. 

- Elevii claselor a IX-a vor fi preluați de diriginți și conduși în sălile de clasă 
unde se va face preluarea manualelor, se vor comunica informațiile legate de 
orar și alte aspecte organizatorice. 

- La ora 10,40 părinții elevilor din clasele a IX-a (câte unul pentru fiecare elev) 
se pot întâlni cu diriginții pentru scurte discuții (10 min) pe terenul de sport.   

- Clasele a X-a vor ramăne împreună cu diriginții în curtea școlii unde le va fi 
comunicat orarul și alte aspect organizatorice. 

3. Ora 11.00 – liceu – clasele a XI-a și a XII-a 

- Întâlnire cu diriginții în curtea școlii unde le va fi comunicat orarul și alte 
aspect organizatorice 

Toate persoanele (elevi, părinți, cadre didactie) vor purta mască de protecție atât 
în curtea școlii cât și în interiorul acesteia. 

SUCCES! 


