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 Scrisoare de bun venit 

 
În numele întregii echipe a Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniu”, vă urez bun venit în anul școlar 2020-

2021! 

Mesajul nostru către dumneavoastră este acela că siguranța copiilor este pe primul loc și de aceea am 
lucrat în tot acest timp pentru a dezvolta o strategie ce va fi implementată la nivelul școlii cu ajutorul întregului 
personal și al elevilor noștri. 

Ziua de luni dimineață nu va semăna cu cele din trecut, dar vă asigur că și nouă ne-a lipsit interacțiunea 
cu elevii și vom face totul ca aceștia să se simtă protejați. După cum știți, luni îi așteptăm la școală doar pe elevii 
clasei a IX-a (conform programului anunțat de diriginți), iar pentru celelalte clase deschiderea anului școlar se va 
face on-line de către diriginte. Pentru celelalte zile ale primei săptămâni, aveți deja planificarea grupelor. 

În primele zile, alături de profesorul-diriginte, copiii dumneavoastră vor exersa regulile de comportament 
în cadrul școlii (circuitele din școală, dezinfectare, purtarea măștii, programul școlii) în vederea respectării 
acestora cu strictețe. În acest fel, mediul școlar va fi unul sigur pentru toți cei implicați în mod direct în procesul 
educațional. Se vor întocmi dosarele pentru ,,Bani de liceu”/,,Bursa pentru școala profesională”, distribuirea 
manualelor și alte aspecte organizatorice. 

Mai jos vă semnalez câteva puncte de reper importante: 

 Respectarea normelor de siguranță pe traseul parcurs până la școală și înapoi; 

 Respectarea indicațiilor date de colegii mei; 

 Păstrarea legăturii cu  dirigintele clasei pentru a fi la curent cu noutățile și informarea acestuia în 

ceea ce privește strarea de sănătate a copilului. Urmărirea site-ului liceului (www.gsoc.ro). 

Suntem cu toții într-o situație inedită și de aceea avem nevoie, mai mult ca oricând, de sprijinul 

dumneavoastră pentru a rămâne împreună. 

Dragi elevi, vă așteptăm cu drag la școală! 
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