
  

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ—CLASA PREGĂTITOARE 
An școlar 2020-2021 

1 clasă—25 locuri  
Cadre didactice pregătite profesional, ce oferă dragoste și 

dăruire și promovează toleranța și incluziunea. 
 

 
 

Promovează o abordare centrată pe elev, modernă, de calitate, în conformitate 

cu programa școlară și metodele inovatoare de predare—învățare. 

 

 
Program Afterschool 

 Oferim elevilor un loc sigur și atractiv pentru învățare, sub 

îndrumarea unor cadre didactice pregatite profesional și dornice să 

ofere copiilor dumneavoastră un context semnificativ în care pot 

învăța comportamente adecvate prin interacțiunea cu ceilalți. 

 Acest program presupune supraveghere și îndrumare în efectuarea 

temelor;activități de dezvoltare pentru elevii ce își doresc performanțe; 

activități practice și artistice din diferite domenii, activități de 

recreere. 

  

Alături de părinți, alături de comunitate, alături de elevi, tinerii 
învingători ai epocii noastre! 

 
Parteneriat cu AMF Sf.Spiridon – Programul Școala de 

vară 
-masă caldă gratuită, rechizite 

-vizite, excursii, tabere, din fonduri proprii 

-pregătire suplimentară pentru performanță și pentru remedierea 

situației școlare (profesori voluntari, studenți, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Pe 28februarie, orele 9:00 – 12:00, sunteți invitați la ,,Ziua 

porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane 

interesate pot vizita spațiile dedicate activităților educative, 

extrașcolare și extracurriculare, desfășurate în Școala 

Gimnazială Nr. 16. 

 

Cadrele didactice și personalul unității de învățământ este 

la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi informații cu 

privire la înscrierea la clasa pregătitoare 

 

Înscrierile încep în lunile februarie –martie. 

Acte necesare: 

-cerere scrisă. 

-copii xerox după certificatul de naștere al copilului și după 

cărțile de identitate ale părinților. 

-dovadă de vaccinări. 

-adeverință că a frecventat grădinița. 

Strada Arieşului nr.8, Galaţi 
Secretariat: 0236 411 077 

Fax: 0236 411 057 
Email: sc_16_gl@yahoo.com 
Site: www.scoala16galati.ro 

https://www.facebook.com/sc16gl 
 

Școala Gimnazială Nr. 16 

,,Să ții în palmă sufletul 

unui copil este cu 

siguranță un privilegiu. 

Să fii important în viața 

unui copil este, poate, un 

dar divin.” 

J.J.Rousseau 

mailto:sc_16_gl@yahoo.com


 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dragi părinți, 

 

                                                                                             Îmi doresc foarte mult să învăț  

                                                                                           la Școala Gimnazială Nr. 16. 

                                                                                             Aici copiii se simt în siguranță  

                                                                                            și participă la programul after  

                                                                                            school, unde învață lucruri inte- 

                                                                                          resante, participă la activități  

                                                                                            extrașcolare și interacționează  

                                                                                          cu alți copii. 

                                                                                               Învățătoarele sunt foarte dră- 

guțe, mereu cu zâmbetul pe buze 

și dornice să ne învețe lucruri  

frumoase. Plus că, mereu copiii 

de acolo merg în vizite și excur- 

sii, la teatru, la film. 

Vă rog, mami și tati, înscrieți-mă 

                                                                                                                  la Școala Nr. 16! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 16 

Dacă vrei ca școala noastră să te convingă, te așteptăm la 

,,Ziua porților deschise”, pe 28februarie 2020, 

între orele 9:00-12:00. 

Școala noastră este locul unde se împletesc  

Zilnic Educația la un nivel înalt de Calitate și Energia 

creatoare! 


