
ÎNSCRIERE CLASA 
PREGĂTITOARE

Martie 2021



Ne-am propus să formăm anul acesta:

- trei clase pregătitoare cu program tradițional

- o clasă pregătitoare cu program „Step by step”

Anul școlar

2021-2022



Oferta

educațională

Oferta noastră educațională include,

pentru clasele V-VIII, un program de

Limbi moderne Intensiv:

• Limba engleză

• Limba franceză



DE CE 
NOI?

• Suntem Școală Europeană certificată din anul 2017 și 
Eco - Școală din 2018;

• Derulăm un act educațional performant, utilizând metode 
moderne de stimulare a interesului elevilor pentru învăţare, 
implicând permanent copilul în propria formare;

• Cadrele didactice sunt dedicate, implicate și eficiente, 
abordând un stil didactic profesionist, centrat pe elev;

• Promovăm inițiativele educaționale inovatoare și 
dimensiunea europeană a educației;

• Propunem alternativa educațională Step by Step, cu o 
tradiție de 14 ani în școala noastră;

• Începând cu clasa a V-a, limbile străine (Lb. engleză şi Lb. 
franceză) se predau în regim intensiv, cu câte o clasă pe 
nivel;

• Punem accent pe comunicare și relaționare pozitivă între 
elevi, cadre didactice, părinți, parteneriatul școală-familie fiind 
prioritar în activitatea noastră;

• Participăm la competiții, elevii noștri fiind premiați la 
numeroase concursuri și olimpiade locale, județene, naționale 
și internaționale;

• Derulăm numeroase proiecte extracurriculare dedicate atât 
elevilor, cât și cadrelor didactice, prioritară fiind dezvoltarea 
personală și starea de bine în școală.



• Îşi păstrează prospeţimea şi
tinereţea datorită cadrelor
didactice deosebite şi elevilor
minunați, care îi trec pragul
zi de zi.

• Școala a fost înfiinţată în
anul 1971 și este una dintre
cele mai mari școli din 
județul Dolj.

• Este o școală primitoare și
veselă!



De ce spunem veselă? 
Pentru că toate coridoarele 
noastre sunt colorate! Sunt 
pictate de elevi. Nu suntem 

o școală de artă,
dar ne plac mult CULORILE!

VIAȚA ELEVILOR LA ȘCOALĂ 
ESTE COLORATĂ!



SĂLILE DE CLASĂ

sunt colorate, spațioase și primitoare.

03/01/21



Avem 
laboratoare 

moderne



Cabinet  multimedia



Biblioteca noastră
dispune de un fond de carte de 15.000 volume

03/01/21



Două  săli  de  sport  și teren 
de sport



Sala de mese
Elevii de la clasele
Step by Step
servesc masa
într-o sală special 
amenajată.



CABINET
MEDICAL



OFERIM COPIILOR 
POSIBILITATEA 

EXPRIMĂRII TUTUROR 
TALENTELOR ...



DERULĂM 
PROIECTE DE 
SUCCES!

• Proiectul „Olimpiadele Kaufland”

• Locul III - 20.000 euro -

• dotarea sălilor de clasă cu 
tehnologie modernă și 
amenajarea unui cabinet 
multimedia



• Idei în Țara lui Andrei –
”Curtea Banului Mihai”

• 15. 000 euro - amanajarea 
spațiului verde din curtea 
școlii

• Zero Waste -premiul III-

• video-proiector, tabără 
pentru 5 elevi; locul I-1 laptop 
obținut în tabăra de vară



▪ Proiectul „Natura în oraș” în cadrul căruia am 

organizat târguri de toamnă și de iarnă, iar cu banii 

strânși am finanțat construirea a două fântânițe în 

curtea școlii,  reamenajarea sălilor de clasă, oferirea 

de cadouri pentru toți copiii din școală, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă.



PROIECTUL „AZI MICI PROGRAMATORI / 
MÂINE MARII SALVATORI”



CLUBUL ANTI-BULLYING
PROIECT SPONZORIZAT 
DE „RAIFEISSEN BANK” 
CU 50.000 LEI

• Scopul proiectului  a 
fost promovarea 
responsabilităţii sociale şi 
a educaţiei civice în 
situaţii non – formale, 
pentru a putea 
întreprinde activităţi care 
să reducă fenomenul de 
„bullying”.



• DACĂ DORIȚI SĂ NE CUNOAȘTEȚI MAI BINE ȘI SĂ 
INTRAȚI ÎN MAREA NOASTRĂ FAMILIE , VĂ  INVITĂM 
SĂ ÎNCEPEM ÎMPREUNĂ O NOUĂ POVESTE DE 
SUCCES LA CLASA PREGĂTITOARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 
2021 - 2022!



CU NOI

AI ACCES

CĂTRE SUCCES!

DATE CONTACT

Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16

Tel/Fax: 0251 588 429

e-mail: scoala30craiova@yahoo.com


