
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR! 

În perioada  02. 06. 2020- 12. 06. 2020, elevii din clasa a VIII-a pot veni la pregătirea 

pentru Evaluarea Națională.  

Vă aducem la cunoștință că s-au luat toate măsurile impuse de situația actuală, astfel încât, 

elevilor li se vor asigura toate condițiile igienico-sanitare impuse de lege: 

- Există asistent medical  

- Sunt asigurate măști (2 / zi) 

- Gel dezinfectant 

- Prosoape de hârtie 

- Covorașe cu dezinfectant  (la intrarea în școală) 

- Intrările și ieșirile se fac pe uși diferite, traseul este marcat prin săgeți de culoare 

verde (pentru intrare) și de culoare roșu (pentru ieșire) 

- Elevii vor sta la distanță de 2m unul față de celălalt  

- Vor intra pe grupe , nu mai mult de 10 elevi într-o clasă, pentru a păstra distanța 

impusă  

- Elevii de la Valea Voievozilor vor veni cu microbuzul școlar, cu distanța de un scaun 

între ei ( sunt 17 locuri, elevii care au optat să vină la pregătire sunt 8). Plecarea este 

la 9:15 din fața școlii Valea Voievozilor, iar la întoarcere, vor pleca din curtea Școlii 

Gimnaziale Răzvad și vor coborî în fața Școlii Valea Voievozilor. Atât la intrarea în 

școală, cât și la ieșire, vor fi însoțiți de un cadru didactic 

- Orarul pregătirilor, pe discipline,  va fi comunicat de diriginți.    

 

IMPORTANT!  

Dacă elevul are temperatura 37, 3 0   C sau mai mare, va fi oprit la intrarea 

în școală, iar după 5 min., i se va măsura din nou. În cazul în care temperatura este 

aceeași, copilul nu va putea participa la orele de pregătire suplimentară.  Prin 

urmare, vă rugăm să le măsurați  temperatura la plecarea de acasă, pentru a se evita 

o situație nedorită, de a nu putea intra în școală.  

Dragi părinți, vă mulțumim pentru buna colaborare din această perioadă 

dificilă! 

Dragi elevi,  vă urăm ,,SUCCES LA EXAMEN!” 

                                                                      Echipa managerială, 

                                        Director, prof. Urucu Mariana 

                                           Director adj., prof. Safta Marius  
 


