Modelăm flori pentru zâmbetul lumii!
,,Să fim mândri că suntem
DASCĂLI...să fim mândri că purtăm pe umerii
noştri nu o povară...ci o mare bucurie...aceea de a
da omenirii cetăţenii de care are nevoie, cu care să
se poată mândri şi peste hotare.’’

Adresa: Școala Gimnazială Brebeni,
Str.Principală, Nr.228C, Comuna
Brebeni, Jud. Olt

Telefon: 0249419103
E- mail : scoala _brebeni@yahoo.com
Informaţii utile privind înscrierea
copiilor la clasa pregătitoare se găsesc
pe site-ul şcolii: www.scoala-brebeni.ro
şi blogul şcolii :
http://scoalabrebeni.blogsite.ro

„Eu sunt copilul.
Tu ţii în mâinile tale destinul meu.
Tu mă determini în cea mai mare măsură,
dacă voi reuşi sau dacă voi eşua în viaţă.
Dă-mi, te rog, acele bucurii care să mă
îndrepte spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o
binecuvântare pentru lume.”

Vă mulţumim pentru
interesul arătat şcolii noastre!
Prin pliantul pe care-l oferim vă
prezentăm pe scurt şcoala noastră.
Este foarte important pentru noi să fim
împreună cu copilul şi alături de el în
educaţia sa.

Permanent vă oferim posibilitatea de a
vorbi detaliat cu noi, de a avea o relaţie
de parteneriat în triada învăţătoare –
copil - părinte.
Vă aşteptăm cu drag în colectivul nostru unde
se poate urmări evoluţia continuă a copilului
şi pregătirea lui pentru viitor.

„O şcoală pentru viitor”

„Tot ceea ce n-avem la naştere şi
ne va trebui când vom fi mari, ne este dat
prin educaţie.”
J.J.Rousseau

În şcoala noastră, copilul este partener al
procesului
instructiv-educativ!
Veniţi să modelăm suflete pentru mileniul III!
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
An şcolar 2017-2018
Număr de clase:
 1 clasă pregătitoare
Va avea spaţiul de desfăşurare la sediul
Şcolii
primare
Brebeni-

Români

IMPORTANT!
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
se va face la sediul Şcolii Gimnaziale
BREBENI-în perioada:
27 februarie
- 16 martie 2017 după
următorul program:
-luni - vineri 8-14.30
Părinții /tutorii legali pot completa
cererea tip de înscriere.
La înscriere vor depune copie certificat
de naștere al copilului și copie act de
identitate propriu(părinți sau tutori).
Evaluarea
dezvoltării
psihosomatice a copiilor care împlinesc 6
ani în perioada septembrie 2017 –
decembrie 2017 pentru clasa pregătitoare,
se va face la centrul de evaluare desemnat
în baza programării realizate de
conducerea şcolii.

Resurse:
Cadre didactice
 Prof.înv.primar cu gradul didactic I;
 Prof. de limba engleză calificat,titular –
pentru disciplina limba engleză
 Sală de clasă cu un ambient atrăgător şi
spaţioasă,luminoasă dotată cu
videoproiector, laptop, LCD;
 Şcoală renovată;
 Sistem de încălzire propriu;
 Materiale didactice variate şi atractive;
 Posibilitatea studierii unui intrument şi
canto;

IMPORTANT!
JOI, 02.03.2017, ZIUA PORŢILOR DESCHISE,
ORA 11 - 13.00 -COPIII CARE VOR FI ÎNSCRIŞI
LA CLASA PREGĂTITOARE ÎMPREUNĂ CU
PĂRINȚII LOR SUNT INVITAŢI SĂ VIZITEZE
SEDIUL ŞCOLII GIMNAZIALE BREBENI !

OPORTUNITĂŢI
-personal didactic calificat, de prestigiu;
-activităţi extracurriculare variate:Ziua Porţilor Deschise;
vizite; excursii; drumeţii, tabere, vizionări de spectacole
de teatru; serbări de Crăciun,1 Martie, 8 Martie, 1
Decembrie, 15 ianuarie - Moment Eminescian Ziua
Unirii, Paştele,etc.
-parteneriat fructuos cu comunitatea locală, cu Poliţia, cu
Şcoala de arte şi meserii- Clasa de canto şi instrumente
-parteneriat şi colaborare cu un consilier școlar;
-reuniuni informative, consiliere cu părinţii;
- participare la diverse concursuri şcolare şi sportive;
-participare la activităţile formaţiei de dansuri a şcolii
,,BREBENAŞII,,

