Domnilor profesori, stimați părinți, dragi elevi,
Începem semestrul al II-lea revenind la școală cu bucurie, față în față, cu speranța că lucrurile
se îndreaptă spre o normalitate de care ne era dor.
S-au făcut eforturi pentru a asigura buna desfăsurare a cursurilor atât pentru elevii care vor veni la
școală, cât și pentru cei care vor participa on-line. S-au igienizat și dezinfectat toate spațiile, s-au
refăcut stocurile de materiale și substanțe necesare pentru dezinfecție, astfel încât să ne putem
desfășura activitatea în siguranță. Vă rugăm să respectați toate măsurile recomandate.
Programul se va desfășura în două schimburi la corpul A și într-un schimb la Corpul B, vor
reîncepe antrenamentele și competițiile sportive iar profesorii antrenori vă așteaptă pe terenul
sportiv gata pentru noi provocări și reușite sportive!
Dragi elevi, vă dorim să vă păstrați curajul și perseverența, să nu cedați greutăților și să aveți
rezultate deosebite! Vă venim în ajutor, cu activitățile remediale și extrașcolare ale proiectului Rose,
subproiectul „Prin educație, sport și sănătate, pentru un viitor de succes!” cât și prin proiectul
Erasmus KA 229 “Școală incluzivă și creativă pentru viitor!” la care vom continua activitățile în
format online, cu școlile partenere din UK, Spania, Portugalia și Grecia, cu speranța că vom putea
realiza în acest an și mobilitățile internaționale.
Stimați părinți, aveți misiunea de a colabora cu școala, de a monitoriza implicarea copiilor în
activitățile școlare și de a-i susține. O bună comunicare poate fi cheia spre succesul copiilor
dumneavoastră! Suntem convinși de faptul că nou înființata Asociație a Părinților LPS Roman va fi
un sprijin real pentru demersul nostru didactic și sportiv!
Cadrele didactice își cunosc rolul, de a-i ghida pe elevi pe calea cunoașterii prin lecții atractive,
antrenamente sportive, prin sfaturi și sprijin emoțional.
Dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit la bunul mers al instituției noastre!
Vă așteptăm cu multă prețuire și vă oferim tot sprijinul!
SUNTEM ȘI RĂMÂNEM O ECHIPĂ ÎN FAȚA TUTUROR PROVOCĂRILOR!

