
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați părinți, dragi elevi,  

 

 

 

În vederea începerii anului școlar 2020-2021, va informăm ca la nivelul unității de învățământ     s-

au luat toate măsurile necesare prevenirii infectării cu Sars-CoV-2.   

Procedura de începere a cursurilor va respecta aspectele legislative din Ordinul comun al 

Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, nr.5487/31.08.2020 - nr.1494/31.08.2020: 

✓ până pe data de 7 septembrie 2020, Direcția de Sănătate Publică va informa Inspectoratul 

Școlar al Județului Prahova, asupra situației epidemiologice  

✓ Inspectoratul Școlar al Județului Prahova va informa unitatea de învățământ asupra 

aspectului situației epidemiologice la nivelul Municipiului Ploiești 

✓ până pe 10 septembrie 2020, unitatea de învățământ, în funcție de situația epidemiologică, 

propune prin Consiliul de Administrație, aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și 

desfășurarea cursurilor, prevăzute în Ghidul din Anexa nr. 1 și înaintează propunerea către 

Inspectoratul Școlar al Județului Prahova 

✓ până pe 10 septembrie 2020, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova aprobă, după caz, 

propunerea înaintată de către Consiliul de Administrație al școlii 

✓ unitatea de învățământ anunță toți factorii interesați asupra scenariului aprobat, prin 

publicarea pe site, imediat ce primește aprobarea Inspectoratului Școlar al Județului 

Prahova. 

Scenariul de funcționare a unității școlare va fi actualizat săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 

Vă mulțumim pentru completarea chestionarelor de feed-back. Avem nevoie de susținerea 

dumneavoastră pentru buna organizare și desfășurare a activității educative. Vă rugăm să 

comunicați permanent cu educatorii / învățătorii /diriginții și echipa managerială pentru ca 

ÎMPREUNĂ să putem oferi copiilor, elevilor, cadrelor didactice și celorlalte categorii de angajați 

un climat de SIGURANȚĂ și ÎNCREDERE.  

COMUNICAREA dintre școală - familie - autoritățile locale este esențială. 

  

Vă mulțumim pentru implicare, înțelegere, respectarea prevederilor legislative și pentru sprijinul pe 

care ni-l oferiți an de an! 

 

 

 

 

                                                        Echipa managerială, 

Director, profesor Tina Elena ENE                               Director adjunct, profesor Pansica MORAR 

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Municipiul Ploieşti 

Strada Poștei, nr. 19, Ploiești 

Cod 100162 

Telefon/Fax: + 40 (0)244 510 162 

e-mail: scoala_sfvineri@yahoo.com 

site: www.scoalasfvineri.ro  

 
Nr. 3956/04.08.2020 

 

mailto:scoala_sfvineri@yahoo.com
http://www.scoalasfvineri.ro/

