SPECIFICUL NOSTRU - NIVEL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL (acreditare
Ministerul Educației Naționale – Ordin 5829/28.11.2016)
- bucuria de a merge la școală, bucuria de a învăța 
 Asigurarea progresului școlar și obținerea de performanțe dezvoltând aptitudinile și
interesele elevului, evaluare formativă;
 Promovăm valorile culturii și spiritualității românești;
 Mediu școlar sigur și echilibrat, disciplină, supravegherea atentă a copiilor și corijarea
comportamentelor negative;
 Ofertă bogată de proiecte și programe educaționale;
 Clase amenajate și dotate corespunzător standardelor în vigoare: cabinete și ateliere de
lucru, sală și teren de sport, bibliotecă școlară, centre de documentare pentru profesori,
bucătărie proprie, sală de mese;
 Materiale didactice și mijloace de învățământ adecvate, diverse și de o calitate superioară
în privința conceptului și a prezentării, integrate în procesul de învățământ;
 Profesori cu probitate morală, vocație și experiență didactică, cu rezultate deosebite;
 Comunicare promptă, deschisă, eficientă cu familia copilului;
 Cursuri și activități extrașcolare atractive de: instrumente muzicale (pian, chitară,
mandolină, flaut, vioară, violoncel); limbi străine, arte plastice, creație și creativitate,
nutriție, gimnastică, șah, sculptură, meșteșuguri tradiționale românești;
 Grupe formate din maxim 14 copii;
Pachet educațional de bază
•

•
•
•
•
•

Urmăm curriculum national aprobat de MENCS pentru nivelul școlar, cu abordare specific
școlii noastre privind accesibilizarea cunoștințelor, metode moderne de predare-învățare
centrate pe copil, evaluare formativă, dezvoltarea gândirii logice, divergente, a curiozității,
creativității și a interesului pentru studiu;
Pregătire intensivă la limba și literatura română și la matematică, în vederea susținerii cu
success a examenelor de evaluare națională, în cadrul orelor de curs;
Limba engleză intensiv, limba germană ( nivel gimnazial), limba greacă (extracurricular);
Muzică cu profesor de specialitate și acompaniament de pian;
Cercuri de performanță - matematică, comunicare orală și scrisă, arte plastice, cor;
Cursuri extracurrriculare pentru nivelul primar: Pilde si povestiri; Arta de a vorbi si de a
scrie frumos
Contravaloare servicii educationale pentru anul scolar 2017-2018

- program nivel primar: 8:00 – 13:00 - 990 lei/lună
- program nivel gimnazial: 8:00 – 13:00/14:00 – 1000 lei/lună
La cererea părinților, copiii pot opta pentru programul cu masa (echivalentul a 260 de lei/lună)
și pentru program prelungit pentru elevii de nivel primar cu timp dedicate pentru odihnă, efectuarea
temelor, activități recreative (8:00 – 17:30) – 550 lei/lună.

