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Dragi părinți și elevi, 

 

Anul școlar 2020-2021 în Liceul Teoretic „Ion Creangă” începe luni,                   

14 septembrie 2020, conform scenariului 2, și anume: clasele/grupele din învățământul 

preșcolar, primar, clasele a XII-a și a VIII-a cu participare zilnică la școală, iar clasele   

a IX-a, a X-a și a XI-a revin prin rotație din două în două săptămâni cu jumătate de 

efectiv. Între schimburi va fi o pauză de cel puțin o oră pentru igienizare. 

În condițiile actuale, trebuie să menționăm că avem nevoie de suportul părinților 

mai mult ca oricând. Părinții sunt partenerii noștri în educația copiilor. De aceea, 

subliniem necesitatea respectării de către elevi a normelor de igienă și protecție, după 

cum urmează: 

 

 triajul zilnic realizat de părinte prin măsurarea temperaturii și aprecierea 

stării generale de sănătate; 

 elevii cu simptome nu trebuie aduși la școală; 

 purtarea obligatorie a măștii de protecție (mască achiziționată de părinte); 

 dezinfectarea pe mâini la intrarea în școală și în pauze; 

 respectarea distanței de 1,5 m între elevi; 

 evitarea schimbului de alimente, obiecte etc. între elevi; 

 evitatea îmbrățișărilor și a aglomerației. 

 

Cu siguranță va fi un an școlar diferit în care întreaga comunitate trebuie să 

înțeleagă faptul că de noi depinde sănătatea și siguranța copiilor noștri. 

Educația trebuie să continue, căci reprezintă speranța într-un viitor bun. Din acest 

motiv, facem eforturi ca acest proces să se desfășoare cât mai eficient și în condiții de 

siguranță. Societatea modernă înseamnă adaptare permanentă și se bazează pe 

comunicare și toleranță, iar noi suntem deschiși provocărilor. Ne bazăm în continuare pe 

sprijinul părinților și pe energia pozitivă a copiilor pentru a trece cu bine de această 

perioadă solicitantă. 

 Vă asigurăm că școala noastră este pregătită să primească în siguranță cei peste 
900 de elevi. 

 

                                  

 

                                                                Echipa Liceului Teoretic „Ion Creangă” 

la intrarea in liceu există măști




