Condiţii de înscriere
 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la
data de 31 august 2022, inclusiv, dacă au
frecventat sau nu grupa mare a învățământului
preșcolar

OFERTĂ
EDUCAȚIONALĂ

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv, pot
fi înscriși în învățământul primar, în clasa
pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este
corespunzător. Pentru copiii care au frecventat
grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se
face în baza recomandării eliberate de unitatea
de învățământ cu nivel preșcolar. Pentru copiii
care nu au frecventat grădinița sau care s-au
întors din străinătate este nevoie de evaluarea
dezvoltării copiilor și se efectuează de către
CJRAE Bacău în perioada 30 martie – 8 aprilie
2022 (pentru detalii: https://cjrae-bacau.ro/
important/evaluarea-a-dezvoltarii/2022-2023)

Plan de școlarizare 2022-2023:
3 clase pregătitoare (60 de locuri)

Cadre didactice
clasa pregătitoare 2022-2023:
profesori pentru învățământul primar,
titulari, cu vechime în învățământ
și grade didactice

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare
2022-2023
Etapa I: 11 aprilie – 10 mai 2022
• Completarea de către părinţi, la secretariatul
Şcolii Gimnaziale „Domniţa Maria” Bacău, a
cererilor-tip de înscriere
Etapa a II-a: 31 mai – 7 iunie 2022
• Completarea cererilor-tip de înscriere, la
secretariatul Şcolii Gimnaziale „Domniţa Maria”
Bacău, de către părinții copiilor care nu au fost
cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa
anterioară sau care nu au participat la prima etapă

CLASA
PREGĂTITOARE
2022-2023

Acte necesare
 Actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal
(original+copie)
 Certificatul
de
naştere
al
copilului
(original+copie)
 Recomandarea
de
înscriere
în
clasa
pregătitoare (acolo unde este cazul)

Informații înscriere clasa pregătitoare:
0334408304/scoaladomnitamariabc@yahoo.com

Bază materială clase pregătitoare:
săli de clasă dotate cu mobilier adecvat
vârstei şcolarului şi programului de activităţi
specifice și aparatură multimedia

BAZĂ MATERIALĂ ȘCOALĂ:
 laboratoare: informatică, chimie, fizică,
biologie, geografie
 cabinete: limbi străine, ed. tehnologică,
desen
 cabinet medical, cabinet consiliere
 cabinet kinetoterapie
 bibliotecă și sală de lectură
 sală de sport (în interior) și terenuri de sport
 curte interioară pentru recreere cu loc de
joacă amenajat
 sală de festivităţi
 aparatură multimedia, pachete educaționale
pentru învățământ online etc.

OPORTUNITĂȚI:
sprijin în efectuarea temelor
activități educative școlare și extrașcolare
școală după școală
activități recreative/școală de vară
cluburi tematice
cursuri în parteneriat

DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE

PROGRAME/PROIECTE SOCIALE
• Proiectul „EDUgate – Măsuri integrate de sprijin
pentru creșterea accesului și participării la
educație dedicate preșcolarilor și elevilor din
cartierele Izvoare și Letea – Republicii, Municipiul
Bacău, POCU/717/5/1/152913, ISJ Bacău
• Proiectul „you NEET education – Măsuri de
educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs
din județul Bacău”, POCU/ID 147547, ISJ Bacău
• Proiectul UNICEF – România pentru fiecare copil:
„Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului
vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai
vulnerabili din România”
• Centrul de zi pentru părinți și copii „Sf. Ioan
Botezătorul” (Parteneriat - Școala Gimnazială
„Domnița Maria”, Asociația Creștină de Caritate și
Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”și Protoieria Bacău)
• Centrul de zi „Mozaic” (FSC Bacău)

Vă aşteptăm
cu drag!
Director,
Prof. ZAHARIA OTILIA
Director adjunct,
Prof. ANDREI CIPRIAN

Str. Bicaz, nr. 126, loc. Bacău
0334 408304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com
https://scoaladomnitamaria.ro/
https://www.facebook.com/
scoala.domnitamariabacau/
ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ/ȘCOALĂ:
• 4 GRUPE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
• 12 CLASE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
• 8 CLASE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
• A DOUA ȘANSĂ

