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Informații privind deschiderea anului școlar 2020-2021
1.
Consiliul de Administrație al Liceului de Electronică și Telecomunicații
“Gh. Mârzescu” din Iași, în ședința din data de 07.09.2020, a hotărât aprobarea
scenariului 2 pentru organizarea și desfăsurarea cursurilor, în condiții de siguranță
epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV2, astfel:
 Învățământul primar (clasele pregătitoare – a IV-a), clasa a VIII-a, clasele a
XII-a cu prezența fizică a elevilor;
 Revenirea parțială a elevilor din celelalte clase de gimnaziu (a VI-a – a VIIa), de liceu (a IX-a – a XI-a), de școală profesională (a IX-a – a XI-a), de școală
postliceală (anul I-II), cu respectarea normelor de protecție, prin rotație, la un
interval de o săptămână.
2.
Elevii de clasa a IX-a vor fi contactați de profesorii diriginți (la
numerele de telefon sau adresele de e-mail care au fost notate pe fișa de înscriere) și
informați cu privire la desfășurarea activității de luni, 14 septembrie 2020, și alte
chestiuni organizatorice.
3.
Graficul întâlnirilor cu diriginții de luni, 14 septembrie 2020
Elevii de clasa a IX-a vor fi preluați de diriginți din curtea școlii, cu 5
minute înainte de ora programată. Părinții elevilor nu vor avea acces în clădire,
ci doar în curtea școlii.
Interval orar
8,30-9,15
9,30-10,15
10,30-11,15
9-10

Clasa
Clasa a IX-a A
Clasa a IX-a B
Clasa a IX-a C
Clasa a IX-a D
Clasele a X-a

10-11

Clasele a XI-a

11-12
8,30-10
10-11
11-12

Clasele a XII-a
Clasa pregătitoare
Clasele I-IV
Clasele VI-VIII

Sala
Sala de festivități
Sala de festivități
Sala de festivități
Sala de clasă
Grupa 1/ Grupa 2 Sălile de clasă
Grupa 1/ Grupa 2 Sălile de clasă
Sălile de clasă
Sala de clasă
Sala de clasă
Sălile de clasă

