
Dragi elevi, 

Dragi părinți, 

 

Începerea anului școlar este, în general, un moment emoționant și 

intens. 

14 septembrie 2020 este o zi cu o mai mare încărcătură de 

sentimente și așteptări, zi în care Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași își 

deschide din nou porțile pentru elevii săi, într-o manieră neconvențională 

adaptată timpului și provocărilor epidemiologice. 

Pentru a ne asigura că elevii care pășesc pentru prima dată în 

școala noastră vor fi ajutați să se familiarizeze cu rigorile vieții de școlar, 

următoarele colective vor fi repartizate pe ore diferite pentru a întâmpina 

acest an școlar nou împreună cu învățătorii și diriginții. 

 

1. Clasele a a IX-a A, B, C, D și E 

• La ora 8,15 jumătate dintre elevii claselor a IX-a vor fi așteptați în 

curtea școlii de către profesorii diriginți. Ei se vor familiariza cu traseul pe 

care trebuie să îl parcurgă în școală și apoi vor desfășura activitatea în 

sala de clasă timp de o oră. 

 În intervalul 9,15 – 10,15 sălile de clasă vor fi aerisite și dezinfectate. 

• De la 10,15 cealaltă jumătate dintre elevi se va întâlni cu profesorul 

diriginte, pentru a urma același program. 

2. Clasele a V-a A și B 

• La ora 8,30 jumătate dintre elevii claselor a V-a vor fi așteptați în curtea 

școlii de către profesorii diriginți. Ei se vor familiariza cu traseul pe care 

trebuie să îl parcurgă în școală și apoi vor desfășura activitatea în sala de 

clasă timp de o oră. 

 În intervalul 9,30 – 10,30 sălile de clasă vor fi aerisite și dezinfectate. 

• De la 10,30 cealaltă jumătate dintre elevii claselor a V-a se va întâlni cu 

profesorul diriginte, pentru a urma același program. 



3. Clasele pregătitoare, clasa I și clasa a III-a A 

• La ora 8,45 jumătate dintre elevii claselor menționate mai sus vor fi 

așteptați în curtea școlii de către învățători. Ei se vor familiariza cu traseul 

pe care trebuie să îl parcurgă în școală și apoi vor desfășura activitatea 

în sala de clasă timp de o oră. 

În intervalul 9,45 – 10,45 sălile de clasă vor fi aerisite și dezinfectate. 

De la 10,45 cealaltă jumătate dintre elevi se va întâlni cu învățătorul, 

pentru a urma același program. 

 

Repartizarea elevilor în cele două serii se va face alfabetic și va fi 

afișată pe site-ul unității în cursul dimineții de duminică, 13 septembrie și 

retrasă luni la ora 9. 

 

Elevii din celelalte clase, vor participa la o întâlnire on-line cu 

învățătorii/ diriginții începând cu ora 8,30. Vor utiliza serviciul de 

comunicații video  GoogleMeet, accesat prin intermediul Google 

Classroom unde au conturi asociate domeniului de internet al școlii. Vor 

primi informații și invitații prin intermediul învățătorilor/ diriginților. 


