
 

COLEGIUL NAȚIONAL  

”PREPARANDIA – DIMITRIE ȚICHINDEAL”  

Bd. Gen. Dragalina, nr. 5–7, Arad, tel/fax 0257/281533 

secretariat@tichindeal.ro, www.tichindeal.ro 

 

 
PROGRAM - PRIMA ZI DE ȘCOALĂ, 14 septembrie 2020 

 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

CLĂDIREA situată pe str. Lucian Blaga, nr. 9 

 

Sosirea elevilor la școală 

 

INTERVAL ORAR CLASE 

800- 830 Clasele a III-a  B, C 

Clasele a IV-a  C, D 

830 – 900 Clasele I B, C 

Clasele a II-a  B, C 

900- 930 Clasa Pregătitoare C 

Clasa Pregătitoare D 

 

Informații suplimentare: 

 Întâlnirea părinților și elevilor din clasa pregătitoare cu doamnele învățătoare 

va avea loc în curtea școlii. După acest moment, elevii de clasa pregatitoare 

însoțiți de cadrul didactic vor intra în sala de clasă. 

 Accesul părinților elevilor din clasele I-IV în clădirea școlii/în spațiul școlii, nu este 

permis. 

 La plecare, părinții elevilor vor aștepta în fața școlii, la ora stabilită și transmisă de 

către cadrul didactic. 

 

 

 

CLĂDIREA situată pe Bulevardul Dragalina, nr. 5-7 

 

Sosirea elevilor la școală 

 

INTERVAL ORAR CLASE 

830- 900 Clasele aV-a A, B, C, D 

Elevii claselor a V-a se vor întâlni cu diriginții pe terenul de 

sport până la ora 845 

Clasele a VI-a A, B, C, D  

Elevii claselor a VI-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 

clasă, pe grupe: Grupa 1 – ora 9, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasele a VII-a A, B, C, D  

Elevii claselor a VII-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 

clasă, pe grupe: Grupa 1 – ora 9, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasele a VIII-a A, B, C, D 

Elevii claselor a VIII-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 
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clasă alocată la ora 9 

900-930 Clasele a IX-a  A, B, C, D 

Elevii claselor a IX-a se vor întâlni cu diriginții pe terenul de 

sport până la ora 915 

Clasele a X-a A, B, C, D 

Elevii claselor a X-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 

clasă, pe grupe:  Grupa 1 – ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasele a XI-a A, B, C, D 

Elevii claselor a XI-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 

clasă, pe grupe: Grupa 1 – ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasele a XII-a A, B, C, D 

Elevii claselor a XII-a se vor întâlni cu diriginții în sala de 

clasă alocată la ora 930 

930- 1000 Clasa I A 

Elevii se vor întâlni cu învățătorul în sala de clasă, pe grupe -  

Grupa 1 – ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasa a II-a A (pe grupe) 

(pe grupe, Grupa 1 –ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasa a III-a A (pe grupe) 

(pe grupe, Grupa 1 –ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

Clasa a IV-a A, B (pe grupe) 

(pe grupe, Grupa 1 –ora 930, Grupa 2 – ora 1230) 

945- 1015 Clasele Pregătitoare A, B 

Elevii Claselor Pregătitoare se vor întâlni cu învățătorul pe 

terenul de sport până la ora 1000 

 

Informații suplimentare: 

 Întâlnirea părinților și elevilor din clasa pregătitoare cu doamnele învățătoare 

va avea loc în curtea școlii, pe platoul din fața sălii de sport. După acest 

moment, elevii de clasa pregatitoare însoțiți de cadrul didactic vor intra în sala 

de clasă. 

 Accesul părinților elevilor din celelalte clase în clădirea școlii/în spațiul școlii, nu 

este permis. 

 Elevii claselor  a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a, I -  IV-a vor intra direct în sălile de 

clasă comunicate de profesorul diriginte/învățător. 

 La plecare, părinții elevilor vor aștepta elevii în fața școlii la ora stabilită și 

transmisă de către cadrul didactic. 

 

Căile de acces în spațiul școlii 

 

Intrarea elevilor în incinta școlii: 

 În curtea școlii este permisă pe portile 1 și 2 situate pe Bulevardul Dragalina, nr. 5-

7, în intervalele de timp stabilite. 

 

 În clădirea principală se va realiza astfel: 

Ușa de intrare A (intrarea principală)  - vor intra elevii claselor A și D indiferent 

de nivelul de învățământ 

Ușa de intrare B (intrarea de lângă cantină) – vor intra elevii claselor B din 

http://www.tichindeal.ro/


 

COLEGIUL NAȚIONAL  

”PREPARANDIA – DIMITRIE ȚICHINDEAL”  

Bd. Gen. Dragalina, nr. 5–7, Arad, tel/fax 0257/281533 

secretariat@tichindeal.ro, www.tichindeal.ro 

ciclul gimnazial și liceal 

Ușa de intrare D (intrarea de lângă atelierul muncitorilor) – vor intra elevii 

claselor IV A si IX C 

Ușa de intrare E (intrarea pe lângă portar) - vor intra elevii claselor C din ciclul 

gimnazial și liceal și elevii clasei IV B 

 În clădirea mică intrarea elevilor se va realiza pe ușa de acces din curte (F). Pe 

această ușă vor intra și ieși toate clasele din ciclul primar care învață în această 

clădire (IA, Pregătitoare A, B). 

 

 

Ieșirea elevilor  

  Din clădirea principală se va face pe ușa C, corespunzătoare scărilor secundare.  

  Din curtea scolii se va face pe poarta de mașini, de pe strada Mozart. 

 

 

Va mulțumim! 
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