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Nr. 800/24.05.2022

Program vineri, 27.05.2022
Clasele V-VIII: program normal conform orarului

Dacă NU plouă la ora 10:30
1. Clasele IX-X:
a. Program normal 08:00-10:30, conform orarului
b. 10:20-10:30 coboară în curte împreună cu profesorul de la clasă
c. Clasele a IX-a în curtea mică (formează un culoar pentru trecerea absolvenților)
d. Clasele a X-a pe terenul de sport (pe partea opusă Sălii de sport)
2. Clasele a XI-a:
a. 08:00-10:30 activități cu clasele a XII-a (la înțelegere între diriginți)
b. 10:30 coboară în curte împreună cu profesorul diriginte
c. Se aranjează pe terenul de sport (pe partea opusă Sălii de sport, lângă clasele a X-a)
3. Clasele a XII-a:
a. 08:00-10:30 activități în clasă, ultima oră de dirigenție, la decizia profesorilor diriginți
b. Începând cu 10:40 coboară în curte și se aranjează pe terenul de sport:
i. 10:40 – XII A
ii. 10:45 – XII B
iii. 10:50 – XII D
iv. 10:55 – XII E
v. 11:00 – XII F
vi. 11:10 – XII I
4. 11:15-12:00 Festivitate de absolvire clasele a XII-a
5. Toate clasele de liceu pleacă acasă după Festivitatea de absolvire

Dacă plouă la ora 10:30
1. Clasele IX-X: continuă programul normal conform orarului
2. Clasele a XI-a: până la ora 10:50 activități cu clasele a XII-a (la înțelegere între diriginți)
3. Clasele a XII-a: până la ora 10:50 activități în clasă, ultima oră de dirigenție, acordarea
premiilor și mențiunilor pentru rezultatele la învățătură și purtare 2021-2022
4. 11:00-11:30 Sala de festivități:
a. Premianții claselor a XII-a, șeful/șefii de promoție, absolvenții cu premii speciale, alți
reprezentanți desemnați de profesorii diriginți – maxim 10 elevi/clasă
b. Reprezentanți clasele a XI-a desemnați de profesorii diriginți – maxim 5 elevi/clasă
5. Clasele XI-XII pleacă acasă la ora 11:00/11:30
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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