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Școala Gimnazială Nicolae Romanescu Craiova organizează în
ziua de sâmbătă, 25 februarie 2017,

 ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
ZIUA PORȚILOR DESCHISE

eveniment la care vă invităm să luați parte alături de noi în
localul B, de pe strada Vântului, nr. 3.

SÂMBĂTĂ
25 FEBRUARIE 2017

Această manifestare se adresează, în primul rând,
dumneavoastră, părinții viitorilor elevi ai clasei pregătitoare din
anul școlar 2017-2018, pentru a vă oferi ocazia să cunoașteți mai
bine cadrele didactice ale școlii, dotarea și planurile de viitor ale
unității noastre.

ASIGURĂM:
1. Accesul la educație pentru toți elevii în egală
măsură.
2. Stabilitatea încadrării: toți profesorii și
învățătorii sunt titularii școlii, majoritatea
având gradul didactic I și II.
3. Instruire asistată de calculator folosind
manuale electronice începând cu clasa I.
4. Studiul Limbii engleze începând cu clasa
pregătitoare.
5. Ore de TIC (utilizarea calculatorului) de la
clasa pregătitoare.
6. Program After School ( 12:00 – 17:00).
7. Pregătirea de cea mai bună calitate pentru
continuarea studiilor liceale având
promovabilitate de 94,6% la examenul de
Evaluare Națională.
8. Oferta cât mai variată de Curriculum la
Decizia Școlii pentru a cuprinde toate
opțiunile copiilor.
9. Desfășurarea activităților sportive pe teren
special amenajat, precum și sala de sport
interioară.
10. Organizarea de activități extracurriculare și
extrașcolare.

Elevii Școalii Gimnaziale Nicolae Romanescu
Craiova vor fi încurajați:
 să fie liberi și demni
 să se descopere și să descopere frumosul, adevărul și
binele
 să construiască relații de calitate
 să înțeleagă lumea și să vrea să o schimbe în mai bine

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ZILEI
9:30- Cuvânt de deschidere
Prof. Tudorache Tudor-Director
Prof. Gavrilă Cristina- Director adjunct

9.45-12.00- Invitații sunt așteptați să viziteze școala.
Începând cu ora 11.00 se vor face prezentări ale ofertei școlii precum
și a Metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar
2017-2018 la interval de 15 min în cancelarie, unde conducerea unității va
sta la dispoziția vizitatorilor, răspunzând la orice întrebări.

ÎNCADRAREA 2017-2018
CLASA PREGĂTITOARE A –Prof. înv. primar Cună Liliana
CLASA PREGĂTITOARE B- Prof. înv. primar Paicu Mihaela
CLASA PREGĂTITOARE C- Prof. înv. primar Marcu Daniela
CLASA PREGĂTITOARE D- Prof. înv. primar Preda Daniela

