
  

COMUNICARE 

În atenția părinților elevilor din Liceul Teoretic „Traian” 

 

 Diriginții claselor IX-XI vor împărți elevii în două grupe respectând strict criteriul 

alfabetic. (Nu se acceptă solicitări de genul „eu vreau sa fiu în grupă cu elevul X”, „eu schimb 

locul cu Y”, „eu vreau sa fiu în grupă cu vărul/verișoara, prietenul/prietena”) Pentru a avea 

control asupra frecvenței și a nu încuraja nerespectarea distanțării. 

Se va realiza oglinda clasei, fiecare elev va avea bancă fixă, etichetată. 

Grupele se constituie pe criteriul alfabetic: de la A  ½ din efectivul clasei, apoi restul. (1) 

 Componența grupelor va fi comunicată în scris tuturor profesorilor clasei și familiilor. 

 Grupele vor veni alternativ la școală în intervale de două săptămâni. 

 Elevii nu au voie să vină la școală în afara săptămânilor în care este programată grupa 

din care fac parte. 

În lipsa unor alte precizări elevii din clasele a XII-a vor veni toți la școală. 

Ora 50 de minute, pauza 10 minute. În pauze toate cadrele didactice vor supraveghea elevii. 

 Luni, 14 septembrie, vor veni la școală ambele grupe din fiecare clasă după următorul 

program: 

 Grupa I, orele 9 – 10,30. 

 Pauza de aerisire și igienizare 10,30 – 11,30 

 Grupa II, orele 11,30 – 13 

Nu va exista festivitate de deschidere. 

Accesul se va realiza doar pe intrarea de la coloane, unde este instalat termoscannerul. 

Părinții nu vor avea acces în unitatea școlară. 

În celelalte zile ale primei săptămâni și în săptămâna a doua vor veni la școală elevii 

din prima grupă a fiecărei clase. 

Se vor respecta toate regulile de deplasare și de prevenire a infectării: 

 Respectarea traseelor și marcajelor,  

 Purtarea măștii, (elevii au obligația de a veni cu măști de acasă și de a le purta pe toată 

durata programului școlar) 

 Menținerea distanțării și evitarea contactului fizic,  

 Respectarea regulilor de igienă 

 Se va evita apropierea la o distanță mai mică de un metru între persoane.  

 Profesorul va fi atent în permanență la starea de sănătate a elevilor, la eventualele 

simptome. 

Nu se va aduce adeverință medicală pentru educație fizică. 

Elevii de clasa a IX-a și cei veniti prin transfer vor prezenta aviz epidemiologic 

în cursul săptămânii viitoare. 

Legătură foarte strânsă a familiei cu dirigintele. Dacă părintele reține elevul acasă 

detectând anumite simptome va anunța imediat dirigintele. Se vor consemna toate 

absențele.  

 Absențele se motivează doar în baza unor documente. (Nu pe declarație, gen „am avut 

febră”) 



  

Referitor la burse și la depunerea dosarelor: 

 Comisia pentru acordarea burselor va transmite prin diriginți condițiile de acordare și 

documente necesare. 

 Dosarele se pot depune în termenul legal de două săptămâni (până vineri 25 

septembrie, ora 12)  

 În format letric (fizic) la diriginți. 

 În format electronic la adresa de mail: burse@liceultraianbucuresti.ro 

Vă rugăm să nu trimiteți în ambele variante. 

Dosarele trimise pe alte adrese de mail nu vor fi luate în considerare. 
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