
În anul şcolar 2019 – 2020 

 în unitatea noastră  vor funcţiona 

 2  clase pregătitoare. 

Se pot înscrie în clasa pregătitoare 

copiii care au împlinit sau vor împlini 

vârsta de 6 ani până  la 31. 08. 2013, 

iar la solicitarea scrisă a părinţilor se 

pot înscrie şi copii care vor împlini 6 

ani până la sfârşitul anului 2013, dacă 

evaluarea dezvoltării psihosomatice 

atestă pregătirea pentru parcurgerea 

cu succes a clasei pregătitoare. 

 
          
          Ca sprijin pentru  dezvoltarea 

intelectuală și psiho-fiziologică, în clasa 

pregătitoare copilul este pregătit să poată 

comunica mai bine, să realizeze un efort 

intelectual constant, să beneficieze de 

experiențe numeroase și diverse de învățare în 

condițiile unui program adaptat specificului 

vârstei, într-un mediu stimulativ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII UTILE: 

 
Copiii din clasa pregătitoare au un program 

lejer și discipline care le vor face mai ușoară 

trecerea în clasa I.  

• Comunicare în limba română  

• Comunicare în limba engleză  

• Matematică și explorarea mediului  

• Dezvoltare personală  

• Arte vizuale și abilități practice  

• Muzică și mișcare  

• Educație fizică  

• Religie 
 

• Clasa pregătitoare este un timp de  

acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i 

permită o bună adaptare la programul și 

cerințele specifice acestui mediu. 

• În clasa pregătitoare, copilul este 

încurajat să capete încredere în forţele proprii, 

să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi 

dorinţa de reuşită. 

• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a 

comunica, vor stabili sau consolida primele 

contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor 

învăţa să observe mediul înconjurător şi să 

interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri 

didactice, activităţi în echipă, activităţi de 

descoperire, prin desen sau muzică.                

                     

 



 

 

 
  

               

                  

“Eu sunt copilul. 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini în cea mai mare măsură 

Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

Să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

O binecuvântare pentru lume.” 

 

(Child`s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 

Prof. înv. primar Spinosu Dorina, 

tel. 0745.258282 

Prof. înv. primar Nicuțariu Simona, 

tel. 0743.395389 

Secretariat: tel. 0230.235321 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1  

GURA HUMORULUI 

 

Bulevardul Bucovina Nr. 16, 
tel. 0230 / 235321, fax. 0230/235329 

e-mail: scoala1gh@yahoo.com 
                 
 

 
 
 

    Oferta educaţională 
   pentru clasa pregătitoare 

 
 Anul şcolar 2019- 2020 

 

Vă aşteptăm cu drag 

 să vă înscrieţi la şcoală, 

buburuze isteţe ! 


