Dragi elevi și profesori,
Stimați părinți!
După mai bine de trei luni în care am translatat activităţile didactice din sălile
de clasă în casele noastre, construind timid ”şcoala de acasă”, dorim pe această cale
să ne manifestăm şi să împărtăşim bucuria pe care cu toţii o aşteptam şi anume aceea
a revenirii la şcoala cea adevărată.
Am parcurs o perioadă dificilă, pe care din câteva puncte de vedere îndrăznim
a o compara cu aceea a războaielor pe care cu stoicism înaintaşii noştri le-au traversat
şi vă mulţumim tuturor pentru înţelegere, pentru răbdare, pentru eforturile depuse în
direcţia care ne uneşte: aceea a educaţiei.
Aşadar, în conformitate cu reglementările legale şi cu rata de incidenţă
privitoare la infecţia cu SARS Cov-2 la nivelul comunei Borca, de luni, 8 februarie
2021, toţi preşcolarii şi elevii de la Liceul ”Mihail Sadoveanu” – Borca vor reveni
în sălile de clasă pentru debutul semestrului al II-lea din anul şcolar 2020-2021. În
perioada care urmează, desfăşurarea cursurilor în regim clasic va depinde de evoluţia
situaţiei epidemiologice la nivelul UAT Borca, iar această evoluţie va depinde de noi
toţi.
În continuare va trebui să purtăm mască pentru protecţia facială în incinta şcolii,
va trebui să respectăm distanţarea fizică, să respectăm circuitele de deplasare, va
trebui să fim intransigenţi în ceea ce priveşte igiena şi dezinfecţia mâinilor, păstrarea
curăţeniei în sălile de clasă, pe holuri, la grupurile sanitare.
Educaţia, şi ne referim aici în primul rând la cea pentru sănătate şi socială,
începe acasă, se desfăşoară şi se manifestă încă de aici, apoi în timpul deplasării spre
şcoală, în timpul programului şcolar, pe drumul spre casă şi bineînţeles, din nou,
acasă. Evident că suntem cu toţii vectori şi responsabili pentru educaţia copiilor.
Dincolo de aceste consideraţii aparent pur teoretice, revenim la a vă anunţa că
programul şcolar şi orarele rămân deocamdată cele din perioada septembrieoctombrie 2020. Schimbul I va începe la ora 8, iar cursurile din schimbul al II-lea

vor începe la ora 13:25, asigurând astfel o pauză de 1 oră între schimburi, aşa cum
prevăd reglementările legale, pentru igienizare, dezinfecţie şi aerisirea spaţiilor.
În ceea ce priveşte transportul şcolar, microbuzul Primăriei Borca, va avea
aceleaşi trasee şi program ca în perioada anterioară intrării în regim de învăţământ
on-line.
Pentru elevii navetişti, am fost informaţi de către un operator de transport
persoane, care a fost prezent în zonă şi în perioada septembrie-octombrie 2020, că de
luni va avea un autobuz special pentru elevii navetişti, aceştia beneficiind de dreptul
decontării abonamentelor. Dimineaţa va avea plecarea din Petru-Vodă la ora 6:45,
va sosi în Poiana Largului în jur de ora 7:00 iar la Borca în intervalul 7:30-7:40.
În urma demersurilor Primăriei Borca, acest operator, va efectua în intervalul
estimativ 7:30-8:00, începând de marţi, o cursă pe Sabasa pentru a prelua elevii care
nu pot fi transportaţi cu microbuzul şcolar. De asemenea, vă anunţăm cu bucurie că
la nivelul Primăriei Borca este în derulare procedura pentru achiziţia unui nou
microbuz destinat transportului şcolar, ceea ce va conduce în mod clar la ameliorarea
condiţiilor de transport al elevilor înspre şi de la şcoală.
În mod sigur, după trei luni de învăţământ oline, în primul rând elevii, dar şi
noi, profesorii şi părinţii, vom avea nevoie de o perioadă de adaptare. Facem apel la
toate părţile să activeze rezervele de răbdare, de toleranţă, de înţelegere, de empatie,
de competenţe, astfel încât revenirea elevilor la şcoală să le producă şi să le păstreze
acestora o stare de bine.
Trăim vremuri în care treburile societăţii nu merg întotdeauna chiar ca pe roate.
Bineînţeles că şcoala, ca sistem puternic ancorat în societate, nu face şi nu are cum să
facă excepţie. De aceea, doar împreună, prin implicare competentă şi responsabilă,
vom reuşi să rezolvăm problemele curente care vor apărea.
Sănătate şi succes tuturor!
Directorul Liceului ”Mihail Sadoveanu” – Borca,
Prof. V. Amariei

