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OFERTA DISCIPLINELOR OPŢIONALE

AN SCOLAR 2016-2017

Clasa pregătitoare – Prof. Dumitriu Mariana
SFAT PEDAGOGIC
“Ca să poţi povesti sau cânta copiilor,
trebuie să-i iubeşti, să cauţi să înţelegi lumea
aparte în care trăiesc, să ştii să cobori până la
nivelul personalităţii lor.
Trebuie să iei parte împreună cu dânşii
la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt,
rămânând om mare, să fii cât se poate de
copil!”

“TRAISTUTA FERMECATA” –
Clasa I – Prof. Lujanschi Steliana
“CALATORIE IN LUMEA BASMELOR SI A
POEZIILOR PENTRU COPII” –

George Coşbuc

COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE
INVĂŢĂMÂNT PRIMAR
AN SCOLAR 2016-2017
CLASĂ PREGĂTITOARE - PROF.
MARIANA
TEL. 0729129703; 0741783407

« Scoala cea mai bună e aceea în
care înveţi înainte de toate să înveţi ! »

DUMITRIU

CLASA I - PROF. LUJANSCHI STELIANA
TEL. 0755282884

Educaţia este un parteneriat
între familie şi scoală. Apreciem
implicarea părinţilor la toate nivelurile şi
vă încurajăm sa devenim parteneri în
educarea copilului dvs.
Pentru ca acest parteneriat sa fie
eficient, trebuie să stabilim căi de
comunicare accesibile ambelor părţi.

UNIFORMA SCOLARA:
Băieţi:
 Sacou negru; pantalon negru; cămaşă
bleu;
Fetiţe:
 Sacou negru; pantalon negru; camaşă
bleu sau
 Sacou negru; fustă neagră; camaşă
bleu.

Nicolae Iorga

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Tulcea
Str. Tineretului, Nr. 2, Cod postal: 820235
Telefon/Fax: 0240535718 / 0240535557
E-mail:colegiulcoanda@yahoo.ro

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
AN SCOLAR: 2016-2017

INFORMAŢII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN
CLASA I SI IN CLASA PREGĂTITOARE
♦
In perioada 22 februarie – 28 februarie 2016
parintii ai caror copii din unitatile de invatamant prescolar
implinesc varsta de 7 ani pana la 31 august 2016,inclusiv,
care nu au fost inscrisi in invatamantul primar, in clasa
pregatitoare, in anul scolar 2015 – 2016, pot solicita
inscrierea in clasa I pentru a fi inmatriculati pentru anul
scolar 2016 – 2017.
Demersurile de înscriere în clasa pregătitoare,
pentru anul şcolar 2016-2017, includ mai multe etape:

☺1 clasă pregătitoare;
☺1 clasa I;
☺laboratoare şi cabinete moderne pentru fiecare
disciplină:informatică, limba română, matematică, istorie,
biologie, limbi străine, fizică, chimie, etc...;
☺cabinet de consiliere psihopedagogică – asistenţă
calificată (psiholog, logoped);
☺centru judeţean de informare şi documentare,
incluzând biblioteca, sala de lectură, dotat multimedia;
☺sală de sport modernă;
☺cabinet medical şcolar, asistenţă medicală permanentă;
☺studierea limbii engleze;
☺activităţi extraşcolare atractive;
☺concursuri şcolare judeţene, naţionale la nivelul
ciclului primar;
☺facilitarea înscrierii la olimpiade şi concursuri
şcolare, dar şi programe de pregătire suplimentară
pentru acestea;
☺centrală termică proprie.

Tehnoredactare: Prof.Lujanschi Steliana
Prof. Dumitriu Mariana

Prima etapă:
♦ 23 februarie- 16 martie 2016 – realizarea evaluării
nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor;
♦ 29 februarie- 18 martie 2016 – completarea de părinţi la
unitatea de învăţământ a cererilor-tip de înscriere în clasa
pregatitoare şi validarea lor;
♦ 25 -26 martie 2016 – afişarea în unitate a candidaţilor
înmatriculaţi, a numărului de locuri libere şi a elevilor
neînscrişi.
A doua etapă:
♦ 30 martie – 8 aprilie 2016 - depunerea cererii-tip de
înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ şi validarea
lor;
♦ 15 aprilie 2016 – afişarea listei finale ale copiilor înscrişi
în clasa pregatitoare.

Excursie cu elevii claselor I-IV, la Monumentul Tropaeum Traiani de la
Adamclisi

Excursie cu elevii claselor I-IV, la Monumentul Eroilor, de la Marasesti

Înscrierea copiilor, în funcţie de vârsta la 31
august 2015, într-o formă de şcolarizare se va face după
cum urmează:
○ Copiii cu vârsta de 6 ani împliniţi până la data de 31
august 2016 se vor înscrie obligatoriu în clasa pregătitoare;
○ Copiii cu vârsta de 6 ani împliniţi în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2016, inclusiv, se pot înscrie în
clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare, la solicitarea părinţilor.
Vizitarea Manastirii Lipnita,, judetul Constanta, de catre elevii claselor
I-IV

