LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

DESCHIDEREA ANULUI
ȘCOLAR 2022 – 2023
Pentru toate nivelurile de învățământ,
festivitatea deschiderii noului an școlar va avea loc
DUMINICĂ, 04 septembrie 2022, de la ora 16.00, în
spațiul unde se construiește noua clădire a școlii,
situat pe Strada Cetății (în Arad, Subcetate)

Vă așteptăm cu drag
și vă dorim un an de școală binecuvântat!

SOSIRE
•

Configurația zonei și stadiul în care se află construcția nu permit parcarea
autovehiculelor. Vă rugăm să țineți cont că NU EXISTĂ LOCURI DE PARCARE
pe stradă sau pe terenul în construcție. Se poate parca, în funcție de
momentul sosirii, în următoarele zone: Gara mică, bazinul de înot Subcetate,
Biserica Baptistă „Biruința” de pe str. Zimbrului nr. 65. De asemenea, să luați
în calcul și timpul de deplasare pe jos de la locul de parcare spre locul
desfășurării festivității.
• Pentru prevenirea incidentelor, vă rugăm să evitați parcarea pe domeniul
public.
• Spațiul fiind la momentul actual un șantier în lucru, vă rugăm să purtați
încălțăminte adecvată. Nu sunt amplasate scaune pentru cei din auditoriu.

ORGANIZARE
• Elevii claselor CP – XII vor sta împreună cu doamnele învățătoare / diriginții, în

spațiul alocat, conform imaginii atașate.
• Doamnele învățătoare și diriginții îi așteaptă pe copii/elevi în zona desemnată
claselor, începând cu ora 15.30.
• Participanții sunt rugați să nu blocheze căile de acces spre zonele claselor.
• Participanții sunt rugați să respecte zonele îngrădite / marcate prin benzi de
restricționare a accesului, pentru evitarea accidentărilor.

• Participanții însoțiți de copii care nu sunt elevi ai școlii noastre au obligația de

a-i supraveghea pe aceștia pe toată durata prezenței la festivitate.
• În puncte distincte/la intrare va fi amplasată câte o cutie pentru donații, la
dispoziția celor care vor dori să contribuie la construirea clădirii școlii.

DUPĂ FESTIVITATE
• După încheierea festivității, doritorii pot vizita corpurile de clădire C1 și C3 (doar

PARTER, din motive de siguranță); în această etapă, elevii sub 14 ani vor fi
obligatoriu însoțiți de părinți/membri adulți ai familiei.
• Vă rugăm să nu aglomerați căile de acces și spațiile deschise pentru vizitare.

În cazul unor CONDIȚII METEO NEFAVORABILE,
locul desfășurării festivității va fi modificat, iar schimbarea va fi anunțată pe site-ul școlii și
prin învățători/ diriginți, în timp util, în cursul zilei de duminică.

Vă mulțumim!
Vă așteptăm!

