
Dragi elevi, 

 Stimați părinți, 

 

 

 Începem acum un an școlar ce se anunță, de la bun început, dificil sau chiar foarte dificil, 

dar în același timp este un an școlar ce ne oferă și multe oportunități. Este posibil ca unele dintre 

deciziile pe care le vom lua împreună, în acest an școlar, să reziste probei practice, să își 

dovedească utilitatea și să se aplice cu succes în următorii ani școlari. 

 Problema cea mai mare pe care trebuie să o rezolvăm, încă de la început, este reducerea 

la minimum posibil a riscului de îmbolnăvire, fără a face rabat de la calitatea actului 

educațional. În acest sens, s-au luat mai multe măsuri pe care le puteți citi în procedura „PO 

Desfășurarea cursurilor”, publicată pe site-ul școlii. Aceste măsuri vor fi aplicate de la 

începerea cursurilor, dar ele pot fi îmbunătățite pe parcurs. Vă prezint, pe scurt, câteva dintre 

ele: 

 triaj epidemiologic la intrarea în școală; 

 asigurarea unor condiții de curățenie și igienă net superioare celor din anul precedent; 

 asigurarea măștilor de protecție pentru fiecare elev și pentru fiecare angajat al școlii; 

 asigurarea distanțării fizice a elevilor în sălile de clasă (1 metru stânga, dreapta, față 

spate); 

 reducerea duratei orelor de curs la 40 de minute; 

 pauze decalate; 

 supravegherea elevilor în pauze; 

 posibilitatea transmiterii lecțiilor online, din sala de clasă. 

 

Orice început de an școlar implică o gamă de emoții și speranțe, deopotrivă pentru elevi, 

părinți și dascăli. Astfel, nu putem să ne limităm la măsuri de siguranță și igienă, fiind necesar 

să ne reamintim cu toții că a sosit momentul să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre 

cunoaștere. În acest sens,  permiteți-mi să le urez  bun venit bobocilor care pășesc astăzi într-

un nou ciclu de învăţământ. Sunt convins că se vor adapta perfect cerințelor colegiului şi nu 

peste mult timp ne vor oferi satisfacția unor rezultate deosebite.  

Le dorim succes! 

 

Diriginții claselor de început de ciclu de învățământ sunt: 

 5A – Prof. Mioara Bulbucan; 

 5B – Prof. Ana Fântână; 

 9A – Prof. Ioan Bârsan; 

 9B – Prof. Vasile Ștef; 

 9C – Prof. Gabriel Decean; 

 9D – Prof. Roxana Suciu; 

 9E – Prof. Andreea Mucsi; 

 9F – Prof. Lucia Dreghiciu. 

  

 Menirea educației este de a înălța omul pe culmi mai nobile de viață, de a șlefui 

conștiințe, de a ne învăța să trăim frumos, căci, după cum afirma filosoful Kant, „buna educație 

este izvorul din care iese tot binele din lume”. Acest deziderat este o emblemă a sistemului 

educațional, la nivel holistic, și, implicit, și a colegiului nostru. 

 

Mult succes tuturor! 
 

 


