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„NE PASĂ!!!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cine suntem noi... 

Suntem dascăli inimoși care încearcă să 

colaboreze cu copii absolut minunați. Toți 

formam sufletul școlii noastre și-i dăm viată 

în fiecare zi prin ceea ce facem! Aici vibrează 

fiecare inimă și facem  din fiecare zi o 

frumoasă provocare. În condițiile în care 

societatea românească e încă în schimbare și 

greutățile școlii romanești încă nu s-au 

sfârșit, în ciuda salariilor mici și-a lipsei 

materiale, când ușa școlii se deschide, intram 

în alta lume... o lume a comunicării, o lume a 

iubirii și-a respectului, o lume ce se bazează 

pe respect și valoare! 

 

Deviza: 

 Adevărații educatori sunt cei ce predau cu 

inima și ei știu că educația e adevăratul 

păzitor al  libertății spirituale! Școala noastră 

șlefuiește minți și suflete, aducând lumina!   

 



Planul de școlarizare pentru 

 anul 2018-2019 

Învățământ preșcolar structuri: 

Grupe  Număr grupe  Număr elevi 

combinate  
3   (Grădinița Licurici; 

Grădinița Negreni; 
Grădinița Totea) 

 43 

 

Învățământ primar: 

Clasa  Număr clase  Număr elevi 

CP  

2 (Școala Gimnazială 

Negreni - 0,33 N; 

Școala Gimnazială 

Totea - 0,50 N; Școala 

Primară Licurici - 0,25 

N) 

 10 

I  0,67  6 

II  1,25  18 

III  0,91  6 

IV  1,09  20 

Învățământ gimnazial: 

Clasa  Număr clase  Număr elevi 

a V-a  1  13 

a VI-a  1  10 

a VII-a  1,5  27 

a VIII-a  1,5  25 



Școala noastră vă oferă           

                                        Oferta de discipline opționale: 
 
Tehnologia informației și a comunicațiilor – clasele CP-IV 
Informatică și TIC – clasele V-VIII 
                                          

Cercuri extracurriculare: 
 
Handbal, Fotbal și Baschet – clasele V-VII 

 
Ansambluri: 

 
Ansamblu de dansuri populare 
 

 
 

Școala mai oferă: 
 

Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină; 
Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică; 
Activități de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță; 
Beneficii pentru educația copiilor și a tinerilor; 
Spațiu de repetiții pentru grupurile culturale și muzicale; 
O abordare pozitivă și alternative constructive pentru copiii care au nevoie de 
susținere specială pentru a-i face să lucreze bine 

 
Școala este: 

 

- primitoare față de vizitatori și nou-veniți. 
- școala în care părinții și elevii sunt considerați importanți; 
- școala în care copiii încep să fie mândri de școala lor; 
- școala în care copiii încurajează disciplina, respectul și cooperarea; 
- școala în care fiecare elev are șanse egale de succes; 
- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 
- este parte integrantă și membru entuziast al comunității în care este situat. 



 

Programul școlii 
  

 Activitățile didactice în cadrul Școlii Gimnaziale Negreni se 

desfășoară într-un singur schimb, între orele 8.00 – 14.00. 

 Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 

minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după a treia 

oră, de la 10.50-11.10 

 

 
 

 

 

 

 



Elevii și profesorii – activul cel mai important al școlii 

 
  

 

 Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea 

continuă: 

 profesori grad didactic I - 10 

 profesori grad didactic II - 6 

 profesori definitivat - 4 

 profesori debutanți  - 2 

 premii la olimpiadele pe discipline 

 premii și mențiuni la concursurile interjudețene 

 premii și mențiuni la concursurile județene 

 

 Profesorii asigură capacități educaționale și de formare 

profesională tuturor elevilor: 

 

 procentul de promovabilitate I-IV – 100 % 

 procentul de promovabilitate V-VIII – 100% 

 procentul de promovabilitate Evaluare Națională peste 

media județeană - 67 % 

  

 Cadre didactice bine pregătite, preocupate permanent de 

perfecționarea pregătirii profesionale,  contribuie la creșterea 

imaginii/prestigiului școlii și la obținerea de premii și mențiuni la 

concursuri județene și naționale. 
 

 
 
 



BAZA MATERIALĂ 
 

Săli de clasă – 7                                                         
 

Un  laborator de informatică  cu rețea wireless    
 

Spațiu  bibliotecă   – peste 8000 volume               
 

Sală de sport                                                             



RELAȚII DE COLABORARE 
 

 Școala a depus toate eforturile pentru a 
dezvolta legături puternice cu instituții 
comunitare, astfel încât să creeze o rețea în 
cadrul căreia atât școala, cât și comunitatea se 
bucură de colaborarea stabilită. 
 
 Colaboratorii noștri: 
 

 Primăria Licurici 
 Casa Corpului Didactic Gorj 
 ISJ Gorj 
 Poliția Locală Licurici 
 Bisericile de pe raza comunei și din 
comunele învecinate 
 OMV Petrom 
 Organizația „Salvați Copiii” 
 Unități școlare din județul Gorj și 
județele limitrofe 
 Teatrul dramatic „Elvira Godeanu” din 
Târgu Jiu 
 ISU Gorj 



ARGUMENTE PENTRU A OPTA PENTRU 

ȘCOALA NOASTRĂ 
  
 În concluzie, școala noastră 
 

- face ca toți părinții și toate familiile să se simtă bine-venite și lucrează 
susținut pentru a construi și a întreține relații strânse și dialoguri productive; 
- sporește substanțial securitatea copiilor;  
- furnizează puncte de referință care asigură coerența activităților cadrelor 
didactice  referitoare la implicarea părinților și a comunității; 
- facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice ; 
- manifestă sensibilitate și acordă sprijin, indiferent de mediul de proveniență, 
de nevoile și circumstanțele în care se găsesc elevii și familiile acestora; 
- își revizuiește activitatea împreună cu părinții/familiile, aceasta fiind o 
trăsătură importantă a activității sale curente și un element major în procesul 
de dezvoltare școlară; 
- își bazează activitatea pe informațiile și probele disponibile/informațiile 
aduse la zi; 
- înlătură barierele culturale, etnice şi prejudecățile; 
- este locul în care toți elevii sunt încurajați să se formeze și să se dezvolte  

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

școală – elevi - părinți 

 

Acte necesare și condiții pentru înscriere: 

- Cerere tip;  

- Certificat naștere copil (xerox); 

- C.I. ambii părinți (xerox); 

- Semnarea unui Contract educațional școală-părinte; 

- Achiziționare ecuson matricol; 

 

NOI, PROFESORII ȘCOLII GENERALE NEGRENI, MUNCIM CU DRAG 

PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ! 

VĂ AȘTEPTĂM! 


