
 

 

 

 

 

 
 

 

CLASA PREGĂTITOARE vă așteaptă într-un spațiu școlar prietenos, cu 

mobilier adaptat vârstei școlarilor, dotat cu calculator, videoproiector, 

imprimantă și internet. 

Toate clasele îşi desfăşoară activitatea în intervalul orar 8-14. 

La solicitarea părinţilor se organizează Programul „Şcoala după Școală”, 

care constă în activități de consolidare a conținuturilor și activități 

recreative. 

 

PRIORITĂŢI 

1. Realizarea unui învăţământ axat pe strategii didactice centrate pe elev 

2. Asigurarea calităţii învăţământului prin dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane 

3. Formarea unor atitudini pozitive de cooperare comunitară în vederea dotării spațiilor şcolare 

4. Asigurarea egalităţii şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie în spiritual multiculturalităţii 

5. Promovarea imaginii şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extrașcolare : 

 

 cursuri de dans modern 

 șah 

 concursuri 

 competiții sportive și artistice 

 serbări școlare 

 vizite 

• vizionări de spectacole 

• excursii tematice 

• serate 

 activități dedicate unor 

evenimente culturale 

Vă oferim 

 Un spaţiu şcolar generos şi curat, cu 19 săli de clasă dotate cu 

sisteme multimedia (calculator, videoproiector, imprimantă, 

internet);  

 Personal didactic calificat  

 Laborator de informatică cu aparatură modernă (30 de 

calculatoare, tablă interactivă, videoproiector, internet); 

 Mobilier adaptat vârstei elevilor; 

 Materiale didactice inovative; 

 Integrarea copiilor cu CES; 

 Curriculum la decizia şcolii diversificat; 

 Posibilitatea studierii a două limbi moderne: engleză și franceză; 

 Pregătirea elevilor cu aptitudini pentru performanţă şcolară; 

 Procent de promovabilitate la Evaluare Națională peste media de 

la nivel județean și național; 

 Consiliere în carieră oferită de consilierul școlar; 

 Admiterea elevilor la licee de prestigiu; 

 Cabinete şcolare: 1 (cabinet de logopedie şi psihologie) și 1 

cabinet medical școlar; 

 Bibliotecă şcolară cu peste 12.000 de volume; 

 1 sală de gimnastică; 

 Participarea la programe şi proiecte educaţionale; 

 Implicarea unității în proiecte europene; 

 Participarea la concursuri; 

 Echipă de fotbal cu multiple rezultate la competițiile școlare 

(inclusiv naționale); 

 Relaţii bune cu comunitatea locală, organizaţii, instituţii publice şi 

de învăţământ; 

VIZIUNEA: 

„ Formăm personalități capabile să schimbe lumea” 

 


