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ÎN ATENȚIA ELEVILOR! 

 În ședința Consiliului de administrație al Liceului  Kőrösi Csoma Sándor din data de  09.09. 2020 s-a 

decis începerea anului școlar  după scenariul verde   

Pentru a participa la activități sunt necesare respectarea următoarelor reguli : 

Luni 14 septembrie  

 Se încep activitățile pentru toți elevii; 

 programul primei zile de școală se desfășoară între orele  8.00-11.00 ; 

 este obligatoriu purtarea măștii de protecție; 

 deschiderea festivă este  coordonată de diriginți în sălile de clasă; 

 pentru a aprofunda și recapitula materia semestrului II fiecare elev își păstrează manualele 

până la data de 16 octombrie. 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR! 

 pentru clasele II-IV programul școlar începe la ora 8,00 iar pentru clasele pregătitoare și 

clasele I activitatea începe la ora 8,30. 

În perioada pandemiei de coronavirus sunt necesare a fi respectate următoarele reguli: 

 accesul părinților în perimetrul școlii este interzis în situații speciale este necesară o 

programare prealabilă și acceptul conducerii instituției; 

 copii pot fi însoțiți până la poartă; 

 dacă copilul DVS prezintă semne de boli respiratorii și/sau alte boli contagioase vă rugăm să 

nu-l trimiteți la școală; 

 dacă observați semne ale infecției de coronavirus la copilul DVS sau la un membru al familiei 

sunteți obligați să anunțați dirigintele/ învățătorul sau conducerea școlii; 

 dacă copilul DVS prezintă semne ale infecției în timpul programului școlar, el va fi izolat, după 

care sunteți anunțați, iar Dumneavoastră aveți obligația de a-l lua de la școală; 

 pentru prezența elevilor la programul școlar nu este necesar prezentarea unui test negativ de 

coronavirus, în schimb  dacă elevul a absentat din motive medicale întoarcerea în școală este 

condiționată de prezentarea unei adeverințe medicale care precizează că elevul nu prezintă 

risc pentru comunitate; 

 
Pentru informații detaliate/alte întrebări vă rugăm să vă adresați diriginților/ învățătorilor 

Multă sănătate și un an școlar reușit! 

 

  


