ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I”
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021

Motto: ,,Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot
ce a fost învățat a fost uitat.”
(Burrhus Frederic Skinner)
I. Viziunea
Şcoala „Regele Mihai I” va fi cunoscută şi apreciată pentru calitatea
demersurilor didactice şi va deveni un centru de interes al comunităţii.
Fiecare absolvent își va atinge potenţialul maxim într-un mediu stimulativ,
adaptat nevoilor individuale şi va fi orientat către traseul educaţional
potrivit, acceptând provocările unei societăţi în continuă schimbare.

II. Misiunea
Prin activitatea pe care o desfăşurăm, dorim să devenim o şcoală de nivel
european. Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a
personalităţii omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii elevilor
pentru continuarea studiilor, concomitent cu însuşirea de către elevi a
sistemului valorilor culturale şi etice, necesare unei raportări eficiente la
cerinţele societății.

III. Obiectivele
 implementarea și respectarea curriculumului național la toate
specialitățile și la toate clasele;
 realizarea obiectivelor cadru și de referință, pe specialități, ani de
studiu și atingerea standardelor de performanță propuse;
 sondarea și analizarea opiniilor elevilor privind desfășurarea orelor
din cadrul CDȘ în anul școlar trecut și propunerea unor noi discipline
sau teme pentru oferta curriculară a anului școlar următor, care să
corespundă și solicitărilor acestora;
 adaptarea curriculumului școlar la nevoile elevilor de dezvoltare
personală;
 introducerea în CDȘ a unor tematici de cunoaștere a rolului și a
tendințelor de dezvoltare ale Uniunii Europene;
 organizarea unor expoziții, programe artistice, activități sportive etc.,
care să evidențieze deprinderile dobândite de elevi în cadrul
programului școlar.

IV. Resursele materiale și umane
- numărul spațiilor școlare: 15 săli de clasă; 4 laboratoare, dintre care
două sunt utilizate ca săli de clasă; două cabinete- religie (folosit ca sala de
clasa), respectiv consiliere și orientare;
- o bibliotecă;
- un cabinet medical;
- spații sanitare: 10;
- un spațiu pentru depozitarea materialului didactic;
- o arhivă;
- un spațiu pentru Secretariat;
- un spațiu destinat Administrației;
- un spațiu destinat echipei manageriale;
- o sală de sport cu suprafață sintetică;
- teren de sport exterior.
Nivelul de dotare: școala a fost reabilitată și dotată prin Programul BEI.
Personal didactic de predare calificat, cu o temeinică pregătire
metodică și științifică.

V. Numărul de clase pe niveluri de învățământ
Nivelul de învățământ

Învățământ primar

Învățământ secundar inferior

Pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

3

3

2

2

3

3

3

2

2

13 clase

10 clase

VI. Oferta CDȘ în anul școlar 2020-2021
Nr.
crt.
1.

Clasa

a VI-a A, B și C

Titulatura cursului

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
LET’S TRAVEL!

2.

a VII-a A

ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI

3.

a VIII-a B

LET’S TRAVEL!(extindere)
ENGLISH AROUND THE WORLD(opțional)

