
  

 
   

Scrisoare de bun venit 
  Dragi elevi, 

 
                   Luni, 13 septembrie, anul școlar 2021-2022 își deschide aripile către noile provocări ale 

educației! 

        Liceul Tehnologic „ Ovid Caledoniu” Tecuci vă așteaptă cu bucurie și speranța că ne vom 

vedea în mod fizic în fiecare zi de școală. De aceea trebuie să respectăm cu toții regulile de igienă și 

protecție! 

       Dorim să parcurgem cu succes un an școlar încărcat cu evenimente frumoase, în plan formal și 

nonformal, să punem mai mult accent pe relația de comunicare pozitivă, de empatie și confort educațional, 

dar și de creativitate și performanță. Aceste împliniri depind de noi toți, comunitatea caledoniană ( elevi , 

personal didactic, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți), dar și de implicarea comunității locale.  

       Festivitatea de deschidere a anului școlar se va organiza după următorul  program:  

 10.00- 11.30 - clasele a IX-a ( A, B, C, D, E, F, G) și clasele a XI-a B și a X-a C            

vor participa la festivitate pe terenul de sport ( corpul A); 

 10.00- 11.30 - celelalte clase de liceu zi și profesională ( a X-a, a XI-a și a XII-a) se 

vor deplasa, conduse de diriginți către sălile repartizate conform graficului de mai 

jos: 

 

SALA A1 A2 A3 A4 A5 A6 LAB. 

ȘTIINȚE 

B1 B2 B3 B4 B5 B7 

CLASA 10 B 11 G 10 D 11 C 10 G+H 11 E 11 D 10 A 12 A 11A 12 B 11 F 10 E+F 
 

 

 11.30-13.00- clasele a IX-a ( A, B, C, D, E, F, G) și clasele a XI-a B și a X-a C se vor 

deplasa, conduse de diriginți către sălile repartizate conform graficului de mai jos: 

 

SALA A1 A2 A3 A4 A5 A6 LAB. 

ȘTIINȚE 

B1 B2 B3 B4 B5 B7 

CLASA 9 B - 9 D - 9 A - 10 C 9 C - 11 B 9 F 9 E 9 G 
 

 

 clasele de liceu seral și postliceală sanitară vor comunica cu diriginții pentru a primi 

informațiile necesare privind desfășurarea activității în acest an școlar. 

          În numele întregii echipe a Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniu”, vă urăm un an 

sănătos, cu reușite și vă așteptăm cu drag să dăm startul acestui nou început ! 

                                       

                          Director,                                                                            Director adjunct, 

       prof. Trofin Veronica - Ionela                                                    prof. Butunoiu Elena - Dana 


