
BINE AŢI VENIT 

LA ŞCOALĂ !

HAI ȊMPREUNĂ SĂ 

REȊNCEPEM !

Mic îndrumător pentru
primele zile
de școală

GRĂDINIŢA DE STAT 
‘’E.CATTANI’’



Pe unde intràm dimineaţă ?

Anul acesta grupele de 4, 4/5 ani vor intra de pe

Strada Matteotti, 2.
Intrarea ȋn grădiniţă se va face de la ora 8 la ora 9 

dimineaţa, ȋn conformitate cu intervalele de timp
stabilite cu educatorii grupei.

Se va intra in grădiniţă, direct din grădină, urmând

căile indicate.

Fiecare copil trebue sa fie însoţit doar de un adult, 

echipat cu o mască de protecţie. Adultul nu va putea să
intre în clasă, va încredinţa copilul profesorului care îi

va măsura temperatura corpului folosind un 
termometru cu infraroșu. Dacă temperatura permite, 

părintele își va lăsa copilul la grădiniţă., După plecare, 

copilul își va dezinfecta mîinile înainte de a intra în

clasă.



Cum este organizată ieșirea ?

Copiii grupelor de 4, 4/5 și 5 ani vor ieși de unde au

intrat începînd de la ora 15:30, împărţiţi întodeauna în

grupuri mici stabilite cu educatori. Copiii vor fi 

încredinţaţi unui singur părinte care poartă o mască de

protecţie.

Vă rugăm să respectaţi accesul exclisiv de pe Strada 

Matteotti, 2.
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Pentru cei care nu 

mănîncă la 

grădiniţă:

ora de ieșire va fi  

la 11.30

Pentru cine nu doarme

la grădiniţă :

ora de ieșire va fi

la 12.45



Orarele noastre de intrare și ieșire

➢Intrare : ORA 8.00 Ieșire : ORA 15.30

➢Intrare :ORA 8.15 Ieșire :ORA 15.30

➢Intrare: ORA 8.30 Ieșire: ORA 15.45

➢Intrare :ORA 8.45 Ieșire :ORE 15.45

Vă rugăm să respectaţi întocmai orarele stabilite mai sus

pentru a evita aglomeraţie și pentru a ajuta la o bună
funcţionare a școlii.



Cînd ajungem la școală cum ne salutăm ?

Anul acesta vom putea experimenta multe moduri diferite de a ne 

saluta …

Zimbind !                                                       Atingindu-ne cotul

Salutînd cu mîna !

Faceţi salutul oriental              Fă cu ochiul 

Footshake
( atingîndu-ne 
picioarele )                                                     

cccc



Te speli bine pe mîini

pentru cel puţin un 

minut.

Folosești gel  

dezinfectant.

Dacă în timpul zilei nu 

te simţi bine, spune-i 

educatoarei.

Dacă simţi că ai febră și

nu te simţi bine, 

dimineaţă cînd te 

trezești, spune-i mamei.

Este pentru siguranţa tuturor copiilor, 

profesorilor si părinţilor …

Nu aduci jocuri și

jucării de acasă.

Dacă îţi vine să strănuţi s-au să
tușeșiţi , strănuţi în cot ori într-

un șerveţel de hîrtie pe care îl vei

arunca la gunoi după aceea. 



In cazul unei SUSPICIUNI DE COVID-19

▪ Copiii vor fi izolaţi IN CAZUL UNEI 

SUSPICIUNI DE INFECTARE CU COVID- 19 

într-o cameră specială iar familia va fi 

contactată imediat.

▪ Copilul izolat, în așteptarea părintelui , va fi 

supravegheat de un adult, îngrijitor sau

profesor. 

▪ Ȋn cazul în care va exista o CONFIRMARE 

POSITIVĂ de îmbolnăvire cu COVID-19

cursurile din grupa respectivă șe vor

suspenda.


