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 Cine suntem noi... 

 

Suntem dascăli inimoși care incearca sa colaboreze 

cu copii absolut minunati. Toti formam sufletul scolii 

noastre si-i dam viata in fiecare zi prin ceea ce facem! 

Aici vibreaza fiecare inima si facem  din fiecare zi o 

frumoasa provocare. In conditiile in care societatea 

romaneasca e inca in schimbare si greutatile scolii 

romanesti inca nu s-au sfarsit, in ciuda salariilor mici si-

a lipsei materiale, cand usa scolii se deschide, intram in 

alta lume... o lume a comunicarii, o lume a iubirii si-a 

respectului, o lume ce se bazeaza pe respect si valoare! 

  

VIZIUNEA ŞCOLII: „SCOALA CEA MAI BUNĂ ESTE ACEEA ÎN 

CARE ÎNVETI, ÎNAINTE DE TOATE, SĂ ÎNVETI”  

MISIUNEA ŞCOLII -să asigure o educaţie de calitate pentru 

dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, 

pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de 

propria lor valoare. Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât 

pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru 

nevoile comunităţii locale şi regionale. Dorim promovarea unui 

management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa 

lor. 

 

 

 



 

Planul de școlarizare pentru 

anul 2017-2018 

1.SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA POIENARII BURCHII-unitate P.J. 

CLASA Prega 

titoare 

Cls.I Cls. 

a II a 

Cls. 

a III a 

Cls. 

a IVa 

Cls. 

a Va 

Cls. 

a VIa 

Cls. 

a VIIa 

Cls. 

aVIII a 

NUMAR 

CLASE 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 

2. SCOALA GIMNAZIALA OLOGENI-unitate structura 

CLASA Prega 

titoare 

Cls.I Cls. 

a II a 

Cls. 

a III a 

Cls. 

a IVa 

Cls. 

a Va 

Cls. 

a VIa 

Cls. 

a VIIa 

Cls. 

aVIII a 

NUMAR 

CLASE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.SCOALA PRIMARA POIENARII  RALI-unitate structura 

CLASA Prescolar Prega 

titoare 

Cls.I Cls. 

a II a 

Cls. 

a III a 

Cls. 

a IVa 

NUMAR 

CLASE 

1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 

4.GRADINITA CU PROGRAM  NORMAL  POIENARII  BURCHII-unitate structura 

GRUPA Mijlocie Mare 

NUMAR 

GRUPE 

1 1 

5.GRADINITA CU PROGRAM  NORMAL  OLOGENI-unitate structura 

GRUPA Mica Mijlocie Mare 

NUMAR 

GRUPE 

1 1 1 



 

Școala noastră vă oferă 

                                          

 discipline opţionale: 
 

 

1.SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA POIENARII BURCHII 

                                                                  

Nr. 

crt 

Aria curriculară Disciplina/denumirea opţionalelor  Clasa 

1. Limba si comunicare Vorbim si scriem romaneste III 

2. Optional integrat Matematică și științe în societatea 

cunoașterii                               

V 

3. Om si societate Personalitati ale istoriei neamului 

romanesc 

VI 

4. Om si societate Holocaustul VII 

5. Matematica si stiinte Matematica aplicata VIII 

    

2.SCOALA GIMNAZIALA OLOGENI 

Nr. 

crt 

Aria curriculară Disciplina/denumirea opţionalelor  Clasa 

1 Optional integrat Fenomene naturale extreme V 

2 Om si societate Personalitati ale istoriei neamului 

romanesc 

VI 

3 Om si societate Popas prin metropolele lumii VII 

4 Om si societate Educatie interculturala VIII 

 



 

 

3. SCOALA PRIMARA POIENARII RALI 

Nr. 

crt 

Aria curriculară Disciplina/denumirea opţionalelor  Clasa 

1. Limba si comunicare Vorbim si scriem romaneste III 

2. Matematica si stiinte ale 

naturii 

Matematica distractiva IV 

3.  Educatie pentru sanatate, educatie 

pentru viata 

Grupa 

prescolari 

 

4.GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIENARII BURCHII 
 

Nr. 

crt 

Disciplina/denumirea opţionalelor  Grupa 

1. Casuta cu povesti Nivel I 

2. Dela joc la...educatie financiara Nivel II 

3. Bunele maniere pentru cei mici Nivel II 

 
   

5.GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OLOGENI 
 

Nr. 

crt 

Disciplina/denumirea opţionalelor  Grupa 

1. Micii sanitari Mica 

2. Fantezie si culoare Mijlocie 

3. Sunt ecologist,acum protejez 

pamantul! 

Mare 

4. Degetele iscutite! Mare 

                                     



 
 
   

 Alte activitati: 
-cursuri „JUDO” 
-dansuri populare 
-dansuri moderne 

 

 
 

Școala mai oferă: 
 

Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină 
Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică 
Activităţi de remediere şcolară; 
Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 
Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor; 
Spaţiu de repetiţii pentru grupurile culturale şi sportive; 
O abordare pozitivã şi alternative constructive pentru copiii care au nevoie de 
susţinere specialã pentru a-i face sã lucreze bine 
Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor 
comunitãţii; 
Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele 

tradiţionale cu cele moderne. 

 
Școala este: 

 

- primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi. 
- şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi; 
- școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor; 
- școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea; 
- școala în care fiecare elev are şanse egale de succes; 
- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 
- este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată 
 
 

 



ARGUMENTE PENTRU A OPTA PENTRU 

ȘCOALA NOASTRĂ 
 

În concluzie, școala noastră 

 

- face ca toţi părinţii şi toate familiile să se simtă bine-venite şi lucrează 
susţinut pentru a construi şi a întreţine relaţii strânse şi dialoguri productive; 
 
- sporeşte substanţial securitatea copiilor;  
 
- furnizează puncte de referinţă care asigură coerenţa activităţilor cadrelor 
didactice  referitoare la implicarea părinţilor şi a comunităţii; 
 
- facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice astfel 
încât aceştia să: 
@ introducă teme de acasă interesante care presupun colaborarea elevilor cu 
părinţii lor; 
@ să organizeze seri tematice pentru părinţi; 
@ să vină în întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate de educaţia copiilor 
lor. 
 
- manifestă sensibilitate şi acordă sprijin, indiferent de mediul de provenienţă, 
de nevoile şi circumstanţele în care se găsesc elevii şi familiile acestora; 
 
- îşi revizuieşte activitatea împreunã cu părinţii/familiile, aceasta fiind o 
trăsătură importantă a activitãţii sale curente şi un element major în procesul 
de dezvoltare şcolară; 
 
- îşi bazează activitatea pe informaţiile şi probele disponibile/informaţiile 
aduse la zi; 
 
- înlătură barierele culturale, etnice şi prejudecăţile; 
 

- este locul în care toţi elevii sunt încurajaţi să se formeze şi să se dezvolte  

- este locul unde comunicarea/ dialogul deschis este puntea de legătură între 

şcoală – elevi - părinţi 

 


