Înscrierile la Clasa Pregătitoare si clasa I

Motto:

Conform prevederilor legale, înscrierea elevilor în clasa
pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019 se face în doua etape,
prima etapă în intervalul 08.03.18 – 26.03.18 Pentru mai multe
informaţii puteţi suna la telefon 0269/836755.

„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi,
înainte de toate, a învăţa”
Nicolae Iorga

Contact
Multe alte date despre frumoasele rezultate la concursuri şi
olimpiade ale elevilor noştri, despre activitaţile cultural-artistice la
care aceştia au participat şi pe care şcoala noastră le-a organizat şi
continuă să le organizeze, despre proiectele noastre naţionale şi
internaţionale le puteţi găsi fie vizitând Şcoala Gimnaziala
“Cireşarii”, cu ocaza Zilei Portilor Deschise, in data de 09.03.18,
între orele 10.00 – 14.00, fie accesând pagina noastră web la
adresa www.sc3medias.ro.
Oricare ar fi alegerea dumneavoastră, vă aşteptăm cu drag!

MICUŢULE PREŞCOLAR, TE AŞTEPTĂM CU DRAG SĂ TE ÎNSCRII LA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ “CIREȘARII
CIRE ARII”
ARII”!

Şcoala Gimnaziala “Cireşarii”

ă

Pentru anul şcolar 2018 – 2019,
Şcoala Gimnazială “Cireşarii” oferă:

Toate grupurile sanitare sunt reabilitate la standarde
europene. Toate sălile de clasă au ferestre termopan.

Cadre didactice calificate.
Dintr-un număr de 27 cadre didactice, 16 au gradul I, 7 au gradul
didactic II, 4 au gradul didactic definitiv, ceea ce este o garanţie a
calităţii învăţământului în unitatea noastră. Toate cadrele noastre
didactice, precum şi personalul administrativ, dau dovadă de implicare
şi dăruire în activitatea cu elevii.

Program prelungit, curricular şi extracurricular.
Elevii pot beneficia, la cererea părinţilor, de programul
“Şcoală după şcoală”, până la ora 16.00, timp în care se vor putea
înscrie la o mulţime de activităţi, cursuri, servesc masa (la cererea
părinţilor), îşi efectuează temele sub îndrumare de specialitate şi
efectuează alte activităţi educative.

Dotare materială excelentă.
În şcoală există un Centru de Documentare şi Informare
conţinând în jur de 13000 de cărţi, CD-uri şi DVD-uri educaţionale,
aparatură audio-video, computere cu conexiune permanentă la
Internet.
Avem, de asemenea, un cabinet multimedia, dotat cu
calculatoare pentru orele opţionale şi cu tablă interactivă si videoproiector interactiv, o noutate în domeniul materialelor didactice.
Fiecare sală de clasă este dotată cu computer şi videoproiector, ca
mijloace moderne şi eficiente de desfăşurare a orelor de curs.

Program de dezvoltare şi pregătire individuală
În şcoala noastră există cadre didactice care efectuează, pe
lângă programul de lucru, pregătire individuală cu elevii foarte
buni, pentru participarea lor la concursuri şi olimpiade.
Avem, de asemenea, un consilier şcolar şi un profesor de sprijin,
foarte bine instruiţi, care sprijină elevii cu dificultăţi de învăţare şi
oferă consiliere părinţilor acestora sau oricărui părinte care
solicită consiliere.
Clasele pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în două săli
de clasă special amenajate în acest scop, care conţin întreg
mobilierul destinat acestei categorii de vârstă precum şi
materialele didactice aferente.

