
 

 
 

RESURSE MATERIALE: 
 

 săli de clasă, conectate la internet, cu 

mobilier adecvat  

 1 laborator de fizică-chimie 

 1 laborator biologie 

 1 cabinet de informatică, cu tablă 

interactivă 

 1 cabinet consilier psihopedagog 

 1 cabinet profesor sprijin 

 1 cabinet logopedie 

 1 cabinet medical 

 bibliotecă  

 sală de sport 

 teren de sport 

 sală destinată activităților extrașcolare; 

 sistem de camere video cu circuit 

închis 

        Anul acesta,  şcoala are aprobat un proiect 

pentru mansardare unde vor fi construite 

laboratoare moderne şi o sală pentru festivităţi. 

 

 
 

„Omul poate deveni om numai prin educaţie. El 

nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.” 

– Immanuel Kant 

 

   

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

 „ SFÂNTUL NICOLAE ” TG-JIU 

     Anul şcolar 2019-2020 
 

BINE AŢI VENIT  LA ŞCOALĂ! 

 
CLASA   PREGĂTITOARE 

 

 

 
Director:  
       Prof. SULEA VASILE ALIN 

 
Director adjunct: 

     Prof. DURBĂCEA RODICA 
 

Contact: 
Str. 11 IUNIE 1848 
Telefon: 0253213717 
e-mail: scoala_sf.nicolae@yahoo.com 

 

 

 
OBIECTIVELE  ŞCOLII: 
 

 asigurarea trecerii treptate a copiilor 

de la grădiniţă la viaţa şcolară; 

  consolidarea cunoştinţelor dobândite 

anterior; 

 dezvoltarea socializării şi adaptării la 

schimbare; 

  oferirea unui start mai bun în viaţa 

şcolară; 

 crearea condiţiilor optime pentru ca 

elevii să se manifeste activ, fiind 

coordonaţi de cadre didactice 

specializate; 

 

 
 

“Tu alegi, noi te susținem!” 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÎNSCRIEREA LA CLASA 
PREGĂTITOARE 

 DOCUMENTE NECESARE: 
 cerere tip; 
 copie după certificatul de naştere al 

copilului; 
  copie după cărţile de identitate ale 

părinţilor; 
 copie a documentului care atestă 

rezultatul evaluării psihosomatice 
( dacă este cazul) 

  vaccinările de la medicul de 
familie; 

 dosar; 
         Copiile sunt certificate conform cu 
originalul de către secretariatul unităţii  de 
învăţământ, pe baza documentelor originale. 
 

    ETAPELE  ÎNSCRIERII: 
      Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare 

psihosomatică a copiilor pentru care 

Metodologia de înscriere prevede această 

evaluare (copiii care nu au împlinit 6 ani la 31 

august 2019). 

     Completarea de către părinţi,online sau la 

unitatea de învăţământ la care solicită 

înscrierea copiilor, a cererilor-tip de 

înscriere. 

     CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:   
     Copiii care au 6 ani împliniţi până la 

data de 31.08.2019 se vor înscrie 

obligatoriu în clasa pregătitoare. 

 

    Copiii care vor împlini 6 ani în perioada  

1 septembrie - 31 decembrie 2019 pot să se 

înscrie în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea 

lor psihosomatică este corespunzătoare. 

 

 

 
CE NE RECOMANDĂ: 

 
 Baza materială foarte bună, cadre 

didactice calificate; 

 Performanţe la concursurile şi 

olimpiadele şcolare ; 

  Activităţi de pregătire, în cadrul 

şcolii pentru recuperare, 

dezvoltare şi performanţă; 

 Implicarea elevilor în activităţi 

prin proiecte Erasmus +; 

 Organizarea programului „Şcoală 

după şcoală” (After- School) ; 

 

 
 

 

 
DISCIPLINE: 

 

• Comunicare în limba română 

•  Matematică şi explorarea mediului 

•  Religie 

• Dezvoltare personală 

•  Muzică şi mişcare 

•  Arte vizuale şi abilităţi practice 

•  Limba engleză 

•  Educaţie fizică 

Total: 19 de ore/săptămână 
 

           PROFESORII CLASELOR 

 

Prof.înv.primar ANDREI CAMELIA 

Prof.înv.primar MILITARU DANIELA 

Prof.înv.primar TARCAU CAMELIA 

Prof.înv.primar BOSCA ELENA LORELAY 

 
“Copilăria nu trebuie uitată . 

Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine nu vei 
îmbătrâni niciodată” 

(Tom Stoppand) 

 


