ANUNŢ
DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2020 – 2021,
VA AVEA LOC LUNI, 14 SEPTEMBRIE 2020, fără
festivitate.
Elevii vor intra în sălile de clasă după următorul
program:
-la ora 8.00 clasele a V-a, a VI-a, a VII-a – prima tură/
la ora 11.00 a doua tură
-la ora 8.30- clasele a VIII-a – toți elevii
- la ora 9.00 clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a – toți elevii
(excepție clasa a II-a C, înv. Cristea Elena, care va veni
la ora 10)
- la ora 9.30 clasele pregătitoare în curtea școlii-toți
elevii
Părinții nu vor avea acces în unitatea școlară și nici
în curtea școlii, decât în situații speciale.
Numai părinții elevilor din clasele pregătitoare își
vor putea însoți copiii în curtea școlii.

Fiecare clasă va folosi intrările și ieșirile indicate:
Intrări:
- clasele pregătitoare – prin careu
- clasele I și a II-a- prin careu
- clasele a III-a, a IV-a - pe lângă sala de sport
- clasele a V-a și a VI-a - prin careu
- clasele a VII-a - pe lângă sala de sport
- clasa a VIII-a A - pe lângă sala de sport
- clasa a VIII-a B– prin careu
Ieșiri:
- clasele pregătitoare – str. Azurului
- clasele I și a II-a- str. Azurului
- clasele a III-a, a IV-a – colț str. Centurii cu str.
Azurului
- clasele a V-a și a VI-a – colț str. Centurii cu str.
Azurului
- clasele a VII-a – str. Azurului
- clasa a VIII-a A - str. Azurului
- clasa a VIII-a B– colț str. Centurii cu str. Azurului

Toți elevii vor purta măști.
Școala asigură dezinfectant în fiecare clasă și măști în
situații de urgență.
Elevii din clasele I-VIII vor aduce manualele din anul
școlar anterior în pungi închise și etichetate cu numele
și numărul manualelor primite.
Ținuta obligatorie începând cu clasele Pregătitoare
până la clasele a VIII-a, este reprezentată de uniforma
compusă din cămaşă lila, pantalon/fustă, sacou
bleumarin. Aceasta este asigurată de către părinţi, în
funcţie de preferinţe şi de buget.

