BAZA MATERIALĂ

„Dacă învăţătorul are dragoste
pentru profesia sa, el este un
învăţător bun. Dacă învăţătorul are
dragoste pentru profesie şi pentru
elevi, el este un învăţător desăvârşit.”
(L. Tolstoi)
DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ…

Școala dispune de clase amenajate
corespunzător și dotate cu aparatură
modernă necesară desfășurării procesului
didactic în cele mai bune condiții .
Fiecare sală de clasă este dotată cu
videoproiector și calculator.
Clasele pregătitoare dispun de table
inteligente, interactive.
SALA DE SPORT MODERNĂ
TEREN DE SPORT
Un climat de securitate: supraveghere
video a spațiilor interioare și exterioare

IMPORTANT!
În contextul actual, conducerea școlii
a decis să ofere viitorilor elevi ai
claselor pregătitoare, care vor păși
treptele Școlii Gimaziale ,, Negru Vodă”,
un

GHIOZDAN COMPLET ECHIPAT.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NEGRU VODĂ
PITEȘTI
O școala în slujba comunității,
orientată spre calitatea actului
educațional

PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE















Citeste-mi 100 de povești !
Cerc de abilități practice,,Mâini dibace”
Club de șah- ,,Sportul
minţii”
Cerc de dans
Cerc de teatru ,,Carnavalul
personajelor”
Excursii tematice
Revista ,,Kreativ”
Cerc de pictură ,, Fantezie
și culoare”
Proiect educational ,,
Reciclăm, Creăm și Natura
Protejăm !”
Proiect educational
,,Violența te lasă singur”
Proiectul educational ,, Joc
și Creativitate în natură” Școala de vară
Cerc de teatru -,, Micul
actor”

Programul ,, After school ”- opțional
Pregătirea lecțiilor, masă,
activități outdoor, ateliere tematice,
curs incepători de lb engleză.

Abordarea unui învățământ modern, de
calitate, în conformitate cu programa școlară
și metode inovatoare de predare-învățare.
Scoala Gimnazială NEGRU VODĂ
Piteşti, Str. Bradului, Nr.13

Tel. Fax 0248272991
e-mail: scoala_12_pitesti@yahoo.com
BUCURIA ARE CHIPUL COPIILOR

Cadre didactice titulare, cu vechime în
învățământ și cursuri de specialitate.

BALCAN CRENGUȚA-ELENA
Prof. înv. primar, Gradul didactic II

DUMINICĂ MIHAELA AURELIA
Prof. înv. primar, Gradul didactic I

Se vor forma două clase pregătitoare
evitându-se supraaglomerarea lor, astfel
încât actul educațional să fie optim.

Fiecărui ciclu de învățământ îi este alocat
un etaj, clasa pregătitoare fiind la parterul
instituției, dorind ca micii școlari să fie în
siguranță.

Înscrierea se face în perioada:
11.04.2022 – 07.06.2022

Accesul la cabinete şcolare diverse:
CABINET DE INFORMATICĂ;
CABINET PSIHOLOGIC;
CABINET DE LOGOPEDIE;
CABINET MEDICAL;

