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ACCESUL PĂRINȚILOR ÎN ȘCOALĂ
În temeiul
 Ordinului ME nr. 5447/2020 , articolul 159
 În conformitate cu Ordinul comun ME/MS nr. 5196/1756 din 3 septembrie 2021
 Procedura internă PS-SCIM-SA-94.05 privind reglementarea accesului în cadrul Liceului Teoretic
Filadelfia Suceava,







Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți sau alți
însoțitori) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea
conducerii. Accesul acestora se face numai pe intrarea principală şi este permis numai după
verificarea identităţii acestora de către personalul de pază și doar cu respectarea tuturor măsurilor de
protecție privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2.
Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în unitatea de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea
acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii LTF.
Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice.
Se INTERZICE accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite anterior.

 ACCESUL PĂRINȚILOR/ TUTORILOR LEGALI ESTE PERMIS:
 La solicitarea educatorilor/ învățătorilor /profesorilor diriginți/ profesorilor clasei/ conducerii școlii,
în locația stabilită anterior, cu respectarea tuturor normelor;
 La sedințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic;
 Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau la alte situații școlare
care implică relația directă a părinților cu reprezentanții legali, cu secretariatul scolii, psihologul
școlii, învățătorul, educatorul, profesorul diriginte sau conducerea scolii;
 La întâlnirile solicitate de părinți programate de comun acord cu diriginții, învățătorii, educatorii,
conducerea școlii;
 Pentru achitarea taxelor școlare, la casieria LTF, pe ușa aferenta corpului D, urmând circuitul verde,
SĂGEATA VERDE
 Accesul părinților cu CES/dizabilități este permis, în urma aprobării cererilor acestora de către
director.
 În situația în care un vizitator prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este
precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ.
 Vizitatorii au OBLIGAŢIA de a respecta reglementările interne ale unităţii de învățământ și să
poarte mască de protecție, să respecte regulile de distanțare socială, să se dezinfecteze pe mâini la
intrarea în școală și să aștepte afară, atunci când în incintă se află deja doi vizitatori. De asemenea,
nu este permisă părăsirea locului stabilit pentru întâlnirea cu personalul din şcoală.
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