Valori fundamentale

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2 clase pregătitoare la Școala
Gimnazială „I. Maniu” Vințu de Jos



0,25 clasă Școala Primară Vurpăr



0,25 clasă Școala Primară Valea
Vințului

SĂ NE PREGĂTIM
PENTRU VIAŢĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE
APROBAT
2022-2023


ÎNVĂŢĂM ÎMREUNĂ

I
în strânsă legătură cu
comunitatea;

♦ Calitatea personalului didactic:

U

 calificat - 100 %

variate;

 cu performanţe în activitatea didactică

85 %
 absolvenţi

de cursuri de formare /
perfecţionare: 98%

Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor
didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia
didactică prin participarea la activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare continuă organizate de C.C.D. Alba, Universitatea din
Alba Iulia sau alte instituții de învăţământ
superior din Alba Iulia şi din ţară.

Astfel, în școală îşi desfășoară activitatea :
 formatori naţionali –5
 metodişti - 4

A

ctivițăți educative
școlare şi extraşcolare de
calitate, atractive şi

L

Noblețea spirituală
dobândită prin

valorificarea

I

Inovația educațională
valorificată de cadrele

U

didactice;

Utilizarea eficientă a
spaţiului ambiental.

Școala Gimnazială
„Iuliu Maniu” Vințu de Jos,
Alba
Şcoala Gimnazială “ Iuliu Maniu”
Vinţu de Jos
Str. Mihai Eminescu nr. 12,
Vințu de Jos, jud. Alba
Telefon/Fax: 0258. 739118
E-mail: sc.vintu@isjalba.ro
Site: www.scoalavintudejos.ro

VIZIUNEA
NOASTRĂ PENTRU VIITOR:

,,ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ SĂ NE
PREGĂTIM
PENTRU VIAȚĂ”
Școala noastră își propune să ofere tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi) acces la o educație de calitate, în spiritul valorilor societății democratice, cu
accent pe formarea competențelor-cheie necesare
oricărei persoane, capabilă să învețe pe tot parcursul vietii pentru a face față schimbărilor economice,
sociale, culturale, tehnologice și informaționale.

MISIUNEA
asumată a școlii este

EDUCAȚIA
„Noi, Şcoala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu
de Jos, oferim fiecărui copil condiţii pentru o
bună, completă şi utilă dezvoltare, şanse egale
de instruire şi educaţie, având alături în
parteneriat şi cooperare- actorii sociali,
dezvoltând un mediu prietenos, favorabil
învăţării, prin metode şi mijloace moderne de
învăţare, printr-un demers didactic centrat pe
elev, ce facilitează integrarea socială şi
profesională, promovând cooperarea, toleranţa
şi înţelegerea între copii, indiferent de mediul
social, etnie, religie.”

- la secretariatul Școlii Gimnaziale
„Iuliu Maniu” Vințu de Jos, Str.
Mihai Eminescu, Nr. 12, Loc. Vințu
de Jos, tel. 0258739118

Etapa I - 11 aprilie – 10 mai 2022
Etapa a II-a - 31 mai – 07 iunie 2022

Acte necesare înscrierii:

Actul de identitate al părintelui/

tutorelui legal – copie şi original;
Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care
se exercită autoritatea părintească
și unde a fost stabilită locuința
copilului, în cazul părinților divorțați;
Pentru copiii care împlinesc
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv:
- Recomandare pentru preșcolarii
care au frecventat grădinița
(eliberată de grădinița frecventată)
- Evaluare psihosomatică pentru
copiii care nu au frecventat
grădinița sau au venit din
străinătate (eliberată de CJRAE
Alba Iulia)

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

