
OOFFEERRTTAA  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  

ȘȘCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  ““VVIICCTTOORR  JJIINNGGAA””    SSIIGGHHIIŞŞOOAARRAA      

aarree  îînn  ssttrruuccttuurrăă  uurrmmăăttooaarreellee  uunniittăăţţii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt::  

--  ȘȘCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  ““OOCCTTAAVVIIAANN  GGOOGGAA”” 

--  GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA  CCUU  PPRROOGGRRAAMM  PPRREELLUUNNGGIITT  NNRR..11 

--  GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA  CCUU  PPRROOGGRRAAMM  PPRREELLUUNNGGIITT  TTÂÂRRNNAAVVAA 

--  GGRRĂĂDDIINNIIŢŢAA  CCUU  PPRROOGGRRAAMM  NNOORRMMAALL    NNRR..66 

 
 

Unitatea noastră de învăţământ şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru:  

• a)         învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare; 

• b)         învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

• c)         învăţământ gimnazial: clasele V-VIII 

   Pentru anul şcolar 2018-2019, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului 

de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este: 

• 2 grupe mici la grădini țele  cu program prelungit,  cu 52 de locuri  

• 1 grupă la secţia română program normal normal cu program After School până la 

ora 16.00 

• 1 grupă la secţia maghiară program normal cu program After School până la ora 

16.00 

• 1 grupă la secţia germană program normal normal cu program After School până la 

ora 16.00 

• 2 clase pregătitoare; 

• 2 clase a V-a; 
 

MOTTO-ul Şcolii: ”Cea mai bună educaţie asigură cel mai bun viitor” 
 
 

Informa ţii pentru părin ţi 
 

“ZIUA POR ŢILOR DESCHISE” - 6 martie 2018 
 

 
 
OBIECTIVELE NOASTRE  
--  şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei, 
--  educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale, 
--  crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice, 



--  să asigurăm o dobândire reală de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice şi 
practice. 
 

 
 
RESURSE MATERIALE   
- 2 cabinete de informatică;   
- 13 săli de clasă luminoase şi spaţioase; 
-  mobilier şcolar adecvat vârstei; 
- 1 bibliotecă;  
- 1 sală de sport ultramodernă;  
- cabinet de asistenţă psiho-pedagogică; 
- încălzire centrală;  
 
OFERTA ŞCOLII  
--  cadre didactice titulare 
--  asigurarea calităţii actului educaţional 
--  cadre didactice ancorate în realitatea educaţională 
--  comunicare permanentă cu părin ţii elevilor  

 

Pentru anul şcolar 2018-2019:  
- clasa pregătitoare cu program After School; sala este dotată cu pătuţuri pentru 
somnul de după masa, şi program de la 800 la 1600;  
- clasa I,  a II–a, a III-a şi a IV-a cu program After School (8- 1600);  
- posibilitatea de servire a mesei la amiază;  
 

Limbile str ăine care se studiază în şcoală: 
- limba engleză din clasa pregătitoare 

- limba germană la solicitarea părinţilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Sală de clasă                                                                                      Sală de clasă 

                                                                                                       

 

 

 

 

  



 

 

                                                Sală de clasă                               Sală de sport 

 

 

 

 

                 

 

 

                               Serbare de Crăciun                                          Participare la spectacole cu Trupa de dans a clasei a IV-a 

 

 

 

 

 

 

  
                          Absolventii clasei a IV-a                                                                Proiecte realizate de clasa a VIII-a 
          

 

 

 

 

 

 

  Participare la concursuri cu Trupa de dans a clasei a III-a 

                                                                                               --   
                                                                                                --   

    

 

  

 

 

Pregătire suplimentară: 
- Program de pregătire pentru olimpiade şi concursuri 
- Program de remediere şcolară 
- Program de pregătire pentru Evaluarea Naţională 

 
 Activităţi extracurriculare: 

- Excursii, 
- Vizite la muzee, 
- Spectacole de teatru, 
- Serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare, 

istorice, 
- Cercul de lectură.  
- Cerc de dans 

Adresa şcolii: Str. Nouă Nr. 16 
Telefon – fax: 0265/771121 
E-mail: victorjinga@yahoo.com 

Vizitaţi site-ul şcolii 
            www.scoala-victor-jinga.ro 


