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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA” BACĂU
str. Bicaz, nr.126, loc.Bacău, tel/fax 0334 408 304
e-mail: scoaladomnitamariabc@yahoo.com

25.02.2020 – 20.03.2020
Miercuri: 9:00 – 14:00

Vineri: 8:00 – 13:00
Școala Gimnazială „Domnița Maria”

Consilier școlar: prof. Merlușcă Elena
Tel. 0755 534743

Calendarul înscrierii în clasa 
pregătitoare 2020-2021

Acte necesare

Condiții de înscriere

Programul de evaluare a
devoltării psihosomatice

a copiilor

Etapa I: 4 martie – 23 martie 2020

Etapa a II-a: 23 aprilie –30 aprilie 2020

          Completarea de către părinţi, la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale „Domniţa Maria” Bacău, a cererilor-tip de 
înscriere. 

          Completarea cererilor tip de înscriere, la 
secretariatul Şcolii Gimnaziale „Domniţa Maria” Bacău, 
de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în etapa 
anterioară.

       - Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal 
(original+copie).
       - Certificatul de naştere al copilului (original+copie).
       - Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică 
corespunzătoare (acolo unde este cazul).

       - Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data 
de 31 august 2020
       - Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 
1 septembrie – 31 decembrie 2020, dacă dezvoltarea 
psihosomatică este corespunzătoare
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DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE

str. Bicaz, nr.126, loc. Bacău

0334 408 304

scoaladomnitamariabc@yahoo.com

/scoala.domnitamariabacau

4 GRUPE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
10 CLASE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

8 CLASE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ/ȘCOALĂ

BAZĂ MATERIALĂ ȘCOALĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE
2020 - 2021

CADRE DIDACTICE TITULARE

BAZĂ MATERIALE CLASE
PREGĂTITOARE

OPORTUNITĂȚI

PROGRAME SOCIALE GRATUITE

      laboratoare: informatică, chimie, 
fizică, biologie, geografie
      cabinete: limbi străine, 
ed. tehnologică, floricultură, desen
      cabinet medical, cabinet consiliere
      cabine kinetoterapie
      bibliotecă cu sală de lectură
      sală de spot (în interior)
      construirea unei săli de sport 
moderne și amenajarea curții interioare
(Proiect Primăria Mun. Bacău)
      sală de festivități

Centrul de zi „Sf. Ioan Botezatorul”
( Fundația „Episcop Melchisedec” )

sprijin în efectuarea temelor
activități recreative

cluburi tematice
școală după școala 

Centrul de zi „Mozaic” (FSC Bacău)

     Şcoala Gimnazială „Domniţa Maria” 
urmăreşte să răspundă intereselor 
sociale şi comunitare, să asigure 
pentru fiecare elev condiţii optime 
pentru dezvolatrea fizică şi 
intelectuală, potrivit finalităţilor 
învăţământului românesc.

2 clase pregătitoare (50 de locuri)

prof. înv. primar BELDIMAN CODRINA
prof. înv. primar RUSU CRISTINA

      săli de clasă dotate cu mobilier 
adecvat vârstei şcolarului şi 
programului de activităţi specifice și 
aparatură multimedia


