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DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 
 

Dragi elevi, părinți și profesori, 
 

 Întreaga comunitate șincaistă așteaptă cu nerăbdare deschiderea noului an școlar. Din 

păcate, în contextul epidemiologic actual, nici în acest an școlar nu se poate organiza o 

deschidere festivă tradițională, în curtea școlii, pentru toate clasele. Pentru a-i primi însă, cum 

se cuvine, pe noii șincaiști, clasele pregătitoare, a V-a și a IX-a sunt așteptate în curtea școlii 

luni, 13 septembrie 2021, cu întregul colectiv de elevi, pentru o primă întâlnire festivă, conform 

programării din tabelul de mai jos. La festivitățile pentru clasele menționate pot participa cel mult 

doi membri din familie pentru fiecare elev, astfel încât să nu se creeze aglomerări excesive, 

având în vedere spațiul limitat al curților respective. Pe tot parcursul festivităților este 

obligatorie purtarea corespunzătoare a măștilor de protecție facială de către toți 

participanții (elevi, părinți, profesori, invitați). 
  

Modul de 

organizare 

Clasele 

Corpul A  

(str. Avram Iancu, nr. 33) 

 
 
 

Corpul B  
(Calea Dorobanților, nr. 72) 

Ora de 
începere 

Intrarea și 
ieșirea 

Interval 
orar de 
intrare 

 
Ora de 

începere 
Intrarea și locul 
de desfășurare 

Interval 
orar de 
intrare 

Clasele 

pregătitoare  

A, B, C, D, E 

--- --- ---  9,00 
Intrarea 1 dinspre 

str. Năsăud 
Curtea mare 

8,30-8,55 

Clasele  

V A, V B, V C 
10,30 

Intrarea dinspre 
str. Baba Novac 

Ieșirea spre  
str. Baba Novac 

10,05-10,25  --- --- --- 

Clasele 
IX A, IX B,  
IX C, IX D 

11,30 

Intrarea dinspre 
str. Baba Novac 

Ieșirea spre  
str. Avram Iancu 

11,05-11,25  --- --- --- 

 

După festivitate, clasele de mai sus îi vor urma pe profesorii pentru învățământul primar, 

respectiv pe profesorii diriginți în sălile de clasă alocate. 

La celelalte clase, ora festivă de deschidere se va desfășura în sala de clasă, după cum 

urmează: 

• clasele I-IV (corpul B, Calea Dorobanților): de la ora 10,30 

• clasele VI-VIII (corpul A, str. Avram Iancu): de la ora 9,00 

• clasele X-XII (corpul A, str. Avram Iancu): de la ora 10,00 
 

Vă așteptăm cu drag și le urăm tuturor șincaiștilor mult succes în noul an școlar! 
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