
 

 

Dragi părinți,  

Cu pași repezi se apropie începutul unui nou an  școlar. Un altfel de început, 

dar, din păcate, nu unul care să ne aducă zâmbetul pe buze.  

Trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, pe care trebuie să o gestionăm cu 

mare grijă. Prin acest  mesaj, vrem să vă asigurăm că am pregătit școlile și 

grădinițele, astfel încât să devină un mediu plăcut și sigur, atât cât mai putem să 

spunem ,,sigur” într-o astfel de conjunctură.  

Dorința colegilor, a elevilor și a dumneavoastră a fost de a începe cursurile 

conform scenariului verde, conștienți fiind că școala se face, cu adevărat, doar la 

școală.  Este nevoie să facem front comun, să sfătuim copiii tot timpul să respecte 

normele de igienă și, nu în ultimul rând, noi înșine să fim exemplu pentru ei. 

Primind în mod repetat aceleași sfaturi, acasă și la școală, va deveni obicei să se 

spele pe mâini foarte des, să nu își atingă fața cu mâna murdară, să nu se apropie 

exagerat de colegi sau de alte persoane, să poarte mască în spațiile închise, să 

arunce masca la un loc prestabilit și multe altele.  

Profesorii din învățământul  preșcolar, primar și profesorii diriginți vă vor 

ține la curent cu toate noutățile, pe grupul clasei. Tot pe acest grup, puteți veni cu 

propuneri. Părerile dumneavostră sunt importante pentru noi. 

Pentru început, vă putem asigura că am luat  măsurile de organizare, 

conform legislației în vigoare, în privința: 

- separării căilor de intrare și ieșire din școală 

- marcării acestor căi de acces  

- așezării băncilor, astfel încât să se păstreze distanțarea fizică 

- achiziționării de materiale pentru dezinfectarea claselor (conform 

normelor în vigoare) 

- întocmirii unui orar, în care clasele au pauze la ore diferite, pentru a nu se 

crea aglomerație la baie, pe hol, în curtea școlii    

- afișarea, în fiecare clasă, a regulilor pe care trebuie să le respecte elevii 

pe parcursul timpului petrecut la școală 

- realizarea planului de curățenie și dezinfecție, cu sarcini clare pentru cei 

implicați  



În cazul în care, va apărea situația de învățare tip hibrid sau online, s-a avut 

în vedere: 

- achiziționarea de tablete pentru elevii veniți prin transfer, în lunile de 

vacanță 

- platformă educațională 24 Edu+ catalog electronic 

- actualizarea grupurilor de whatsapp pentru fiecare formațiune de studiu 

Consiliului local ne-a asigurat că ne va sprijini cu TOT ce avem nevoie, 

pentru ca elevii și personalul școlii să fie în siguranță, așa cum  ne-a sprijinit și cu 

achiziționarea de tablete conectate la internet, laptopuri pentru personalul didactic, 

materiale de igienă, toate acestea fiind necesare unui învățământ modern și sănătos. 

Primul și cel mai important obiectiv, pe care îl avem în acest moment, este 

siguranța copiilor și, implicit, a profesorilor. Vă rugăm și pe dumneavoastră, 

stimați părinți, să ne fiți alături în această dificilă perioadă! Cu siguranță nu va fi 

ușor, dar împreună vom reuși!  

 Septembrie, pentru noi, înseamnă momentul când ne îmbrățișăm cu 

dragoste elevii, după o vacanță generoasă. Anul acesta va lipsi îmbrățișarea, dar 

dragostea nostră rămâne aceeași. 

                          Un an școlar cu succes și fără evenimente neplăcute! 

                                                                                                         Cu considerație,                                                                                                                                                                                       

                                                                                                   Echipa managerială 


