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PROGRAMUL ZILEI DE 13 SEPTEMBRIE 2021 

 

   PENTRU CICLUL PRIMAR 

 9:00 -10:30 - Elevii claselor I-IV 

 10:00 -11:00 - Elevii claselor pregătitoare 

Elevii claselor pregătitoare, însoțiți de 1 părinte, vor intra în curtea 

școlii unde vor fi primiți de învățătoarea clasei. 

 

PENTRU CICLUL GIMNAZIAL 

 9:00 – 10:30 -  Elevii claselor a V-a 

 10:00 -11:00 - Elevii claselor VI-VIII  

Elevii claselor a V-a, însoțiți de 1 părinte, vor intra în curtea 

școlii unde vor fi primiți de dirigintele clasei. 

 

   PENTRU CICLUL PREȘCOLAR 

 8,00- 13,00 
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CĂILE DE ACCES ÎN UNITATE 
 
PENTRU CORPUL A 

- Clasele aflate la parter intră și ies pe ușa principală;  

- Clasele aflate la etajul I intră și ies pe ușa laterală (latura 

de vest a școlii), și urcă pe scara aferentă, scara elevilor;  

- Clasele de la etajul al II- lea intră și ies pe ușa laterală 

(latura de est) și urcă pe scara aferentă, scara 

profesorilor. 

PENTRU CORPUL B  

- Clasele pregătitoare și clasele I intră și ies din școală pe 

poarta principală; 

- Clasele II-IV intră și ies din școală pe poarta secundară 

- Clasele pregătitoare și clasele I intră pe ușa principală și 

urcă pe scara profesorilor; 

- Clasele a II-a A, B, C și D, III A, III B, III C intră pe ușa 

elevilor și urcă pe scara elevilor; 

- Clasele III D, IV A, IV B, IV C și IV D intră pe ușa 

secundară (pe la poliția comunitară) și urcă pe scara 

respectivă. 

Purtarea măștii este obligatorie, precum și distanțarea 
fizică!  
  

Vă dorim un an școlar sub semnul încrederii și al 
dorinței comune de a depăși orice obstacol! 


