ȘCOALA SFÂNTUL CALINIC DE LA CERNICA

Ghidul părinților și al elevilor

An școlar 2022-2023

Bine ați revenit la școală! Vă așteptăm cu cele mai
bune gânduri în noul an școlar și vă asigurăm că
Școala Sf Calinic de la Cernica vă va sta alături în
provocările care urmează!
Cursurile se vor desfășura în sediul școlii Adrian Păunescu
(fosta școală nr. 205), Aleea Valea Prahovei, nr. 1

1.CALENDAR AN ȘCOLAR 2022-2023
Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023;
vacanță: de sâmbătă 18 februarie 2023 până duminică 26 februarie;
Modulul 4 – cursuri: de luni, 27 februarie 2023 până joi, 6 aprilie 2023;
vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
SĂPTĂMÂNA VERDE se va desfășura în perioada 27- 31 martie 2023
ȘCOALA ALTFEL se va desfășura în perioada 22-26 mai 2023

2. PROGRAMUL ȘCOLAR
Accesul în
școală
Accesul în
școală

7.45- 8.00

Accesul în
școală

13.15- 13.25

11.35- 11.50

Clasele PA, IIA,
VIII A, VIII B
Clasele primare
(I-IV) cu exceptia
PA și II A
Clasele
gimnaziale(V-VII)

Clasele PA si II A
1) 08:00 – 08:40
2) 08:45 – 09:25

Pauza mare de 10 minute

3) 09:35 – 10:15
4) 10:20 – 11:00
5) 11:05 – 11:45
Clasele I-IV (cu exceptia PA si IIA)
1)

11:50 – 12:30

2)

12:35 – 13:15

3)

13:25 – 14:05

4)

14:10 – 14:50

5)

14:55 – 15:35

6)

15:45 – 16:25

Pauza mare de 10 minute

Clasele V-VII
1) 13:25 – 14:05
2) 14:10 – 14:50
3) 14:55 – 15:35

Pauza mare de 10 minute

4) 15:45 – 16:25
5) 16:30 – 17:10
6) 17:15 – 17:55
7) 18:00 – 18:40
Clasele aVIIIa
1) 08:00 – 08:40
2) 08:45 – 09:25
3) 09:35 – 10:15
4) 10:20 – 11:00
5) 11:05 – 11:45
6) 11:50 – 12:30
7) 12:35 – 13:15

Pauza mare de 10 minute

Organizarea programului şcolar
Ora va fi de 40 de minute și pauza de 5 minute, cursurile începând astfel:
-de la ora 8,00 clasa Pregătitoare A, clasa IIA și clasele aVIIIa
- de la ora 11.50 clasele primare (I-IV), cu excepția claselor PA si II A
-de la ora 13.25 clasele gimnaziale (V-VII)

În aceste pauze cadrul didactic decide dacă îi va scoate pe elevi la aer (însoțiți), în curtea
școlii, sau dacă vor sta în clasă, în funcție de vreme.


3. ORGANIZAREA SPAȚIILOR ȘCOLII



Accesul elevilor în curte se face pe numai pe poarta mare de acces .
Accesul în școală se va face pe la intrarea din curtea interioară, iar în școală se vor
deplasa doar pe scara elevilor.

Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara
cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ

4. ABSENTAREA ȘI ÎNVOIREA ELEVILOR
Părinții au datoria de a informa reprezentanții școlii atunci când elevul absentează de
la școală și de a prezenta adeverința medicală sau cererea de învoire, după caz.
În timpul programului școlar, elevii nu au voie să părăsească curtea școlii decât cu
acordul părinților.
Dacă un părinte dorește să își ia copilul înainte de finalul programului, trebuie să
anunțe în prealabil învățătorul/dirigintele și va specifica ora la care dorește să ia copilul.
Părintele va anunța portarul în momentul sosirii și îl va aștepta pe copil la poarta școlii.

5. ȚINUTA LA ȘCOALĂ
 Este necesar ca toți elevii să aibă o ţinută decentă purtând tricou/cămașă de culoare

albă.
 Se va purta echipamentul de sport în zilele în care elevii au orele de educație fizică.

6. COMUNICAREA ȘCOALĂ –FAMILIE
Începând cu anul școlar 2022-2023 școala va implementa catalogul electronic .
Catalogul virtual este o aplicație online adresată pe de o parte părinților care pot verifica
situația școlară a copiilor lor într-un mod cât se poate de simplu, iar pe de alta parte școlii
care asigură astfel o comunicare eficientă și transparentă cu părinții elevilor săi.
Catalogul virtual este un instrument care intermediază informația oferită de școală in
condiții de siguranță deplină.
Fiecare părinte va primi un nume de utilizator și o parolă cu care se vor autentifica ,
astfel având acces la situația școlară a copilului lor. Fiecare părinte va putea vizualiza
doar informaţiile referitoare la copilul său, acestea fiind confidenţiale.
Site-ul școlii:http://www.scoala164.ro
Platforma Microsoft Office este accesibilă tuturor elevilor și profesorilor Școlii Sfântul
Calinic de la Cernica, punând la dispoziția acestora, în mod gratuit, multe functionalități
Office 365. Prin crearea unei rețele de utilizatori interconectați, platforma Office 365
contribuie la îmbunătățirea comunicării școală- familie.
În prezent, toate cursurile se desfășoară cu prezență fizică. Platforma se poate utiliza
ca instrument permanent de lucru pe parcursul orelor.
Întâlnirile de început de an școlar au loc în primele două săptămâni ale noului an scolar.
Acestea se desfășoară conform unei agende stabilite de către profesorul diriginte/învățător
și au ca scop discutarea unor aspecte generale referitoare la curriculum, evaluare,
organizarea activității școlare și extracurriculare.

7. ACCESUL CU DISPOZITIVE ELECTRONICE ÎN ȘCOALĂ
Elevii pot avea la ei telefoanele mobile,obligatoriu închise, pe parcursul orelor. Este
interzisă folosirea telefonului în incinta scolii, cu excepția situațiilor în care elevul are
acordul unui cadru didactic.
Recomandăm ca elevii să nu vină la școală cu telefoanele mobile, decât dacă este necesar.

