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Dragi elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 16 Oradea, stimați părinți, 

vă urăm un an școlar bun, cu sănătate, împliniri, solidaritate, spirit civic și succes! 

Dată fiind situația specială în care suntem, ne preocupăm intens să asigurăm toate condițiile astfel 

încât elevii, în data de 13 septembrie, să se întoarcă în siguranță pentru a începe anul școlar 2021-

2022. 

În acest sens, vă informăm că se va organiza festivitatea de deschidere a anului școlar doar pentru 

clasele de debut (clasele pregătitoare și clasele a V-a). La festivitatea de deschidere vor participa 

elevii claselor a IV-a, care vor realiza podul de flori. 

Deschiderea festivă a anului școlar 2021-2022: Luni, 13.09.2021, ora 9:00 

Locația: în curtea școlii 

Accesul la festivitate se face dinspre strada Italiană (poarta auto). 

Elevii de la celelalte clase (clasele I, II, III și clasele VI, VII, VIII), neînsoțiți de părinți, vor fi așteptați 

în sălile de clasă de către diriginți și învățători. Accesul în clase se va face conform graficului, 

începând cu ora 10. 

 

Pentru a se evita aglomerația și a păstra distanțarea, vă rugăm să NU veniți mai devreme de ora 

programată. 
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Începând de marți, elevii vor începe cursurile de la ora 8, iar orele vor fi de 50 minute: 

Prima oră: 8:00 – 8:50 

A doua oră: 9:00 – 9:50 

A treia oră: 10:10 – 11:00 

A patra oră: 11:10 – 12:00 

A cincea oră: 12:10 – 13:00 

A șasea oră: 13:10 – 14:00 

A șaptea oră: 14:10 – 15:00 

Pauzele vor fi de 10 minute și pauza de masă va fi de 20 minute (9:50 – 10:10). 

Personalul didactic, nedidactic, auxiliar și elevii trebuie să poarte mască în toate spațiile interioare . 

Toate clădirile școlii vor fi dezinfectate și igienizate conform noilor protocoale. 

Ventilarea va fi asigurată de mai multe ori pe zi, cât timp ce elevii sunt în timpul pauzelor și când 

servesc masa. 

Angajații și elevii care prezintă simptome ale unor boli infecto-contagioase vor rămâne acasă, sau în 

cazul în care acestea prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator  (de exemplu, 

tuse, febră) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general 

modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, cadrul didactic anunță responsabilul desemnat 

de conducerea unității sau cadrul medical școlar în vederea aplicării protocolului de izolare. 

Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în  unitatea de învățământ și NU vor însoți copiii în clădirea 

acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. 

Pentru orice situații de urgență, vă rugăm să vă contactați secretariatul unității noastre: 

0359-410-503 sau contact@scoala16oradea.ro  

Vă așteptăm cu drag și bucurie! 
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