
COLEGIUL ECONOMIC 

CĂLĂRAŞI 

Localitatea Călărași , Str. 1 Decembrie 1918, nr. 88 , Cod poştal : 910010, jud.Călărași, tel., fax – 0242/312142, e-mail: 
economic_cl@yahoo.com   
Cod fiscal 3797204  
 

 

Anunț important pentru elevi, părinți, cadre didactice  

 

  Luni, 14 septembrie 2020, începem noul an școlar ! 

 

  La nivelul unității noastre de învățământ s-au luat toate măsurile, astfel încât 

cursurile să se desfășoare în condiții  optime  și de siguranță . Vă rugăm să aveți în vedere 

următoarele aspecte de natură organizatorică. 

• Prima zi de școală va fi fără festivitate de deschidere și fără flori.  

• Părinții îi pot însoți pe elevi numai până la intrarea în curtea școlii. 

• Accesul elevilor în școală se va face pe trei intrări  ( P1, P2, P3) „Corpul B” str. Grivița 

nr.188, iar în „Corpul A”  str. 1 Decembrie 1918  nr.88 pe doua intrari ( P1, P2).  

• Luni, 14 septembrie, elevii ciclului primar vor veni la școală, după următorul program:  

 

Programul pentru ciclul primar „Corp B” 

 

De la 8.00-8.30  clasele: P.A( pregatitoare A); P.B( pregatitoare B); I-A;  I-a B și a II-a 

De la 8.30-9.00  clasele: a III-a A, a III-a B, aIV-a A, a IV-a B 

 

Programul pentru ciclul gimnazial „Corp B” 

 

De la 9.00 -10.30  clasele : a VII-a A, aVII-a B, a VI-a A; a VI-a B 

De la 10.30 -11.30  clasele : a V-a A , a V-a B 

De la 11.30 -12.00  clasa a VIII-a  

 

Programul pentru liceu „Corp B” 

 

De la 12.00 - 13.00  clasele: a X-a A, aX-a B, aX-a C, aX-a D, aX-a E 

De la 13.00 -15.00  clasele: a IX-a A, aIX-a B, aIX-a C, aIX-a D, aIX-a E, IX Profesională 

 

Programul pentru liceu  „Corp A” 

De la 9.00 – 10.00 clasele : a XII- a A, a XII-a B, a XII- a C                                                     

De la 10.00 -11.00 clasele: a XII-a D, a XII-a E, XII-a I                                                                            

De la 11.00 -12.00 pauză pentru igienizare                                                                                               

De la 12.00 – 13.00 clasele a XI- a D, a XI- a B, a XI – a C                                                                               

De la 13.00 -14.00 clasele a XI-a D, a XI- a E                                                                                  

La intrarea în curtea școlii, elevii vor primi mască de protecție și vor păstra distanțarea  

îndrumați  de personalul școlii pe trasee anterior stabilite. Sălile de clasă  au fost igienizate 

și s-au asigurat condițiile de distanțare  fizică, impuse de contextul epidemiologic. 


