
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
2018-2019 

 

ȘCOALA GIMAZIALĂ LIVEZILE 

 

Cine suntem noi... 

 

Suntem dascăli inimoși care incearca sa colaboreze 

cu copii absolut minunati. Toti formam sufletul scolii 

noastre si-i dam viata in fiecare zi prin ceea ce facem!  

  

Deviza: 

Adevaratii educatori sunt cei ce predau cu inima si ei 

stiu ca educatia e adevaratul pazitor al  libertatii 

spirituale! Scoala noastra slefuieste minti si suflete, 

aducand lumina!   

 

 

 

 

 



Planul de școlarizare pentru 

anul 2018-2019: 

Nr. crt. Grupa/ CLASA NUMAR.  LOCURI 

1 Mică 25 LIVEZILE , 5 DOROLEA, 4 

DUMBRAVA, 9 CUSMA 

 

2 CLASA PREGATITOARE 22 LIVEZILE, 6 DOROLEA,  9 

CUSMA, 8 DUMBRAVA 

3  CLASA a  V-a  34 LIVEZILE, 8 DOROLEA 

 

 

Școala noastră vă oferă: 

                                          
                                        Oferta de discipline opţionale: 
Lectura ca abilitate de viata; 
Istorie locală – Livezile intre trecut, prezent si viitor; 
Atelier de lectură și creație; 
Matematica distractivă. 
 
 
 

 
 

Școala mai oferă: 
 

Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină; 
Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică; 
Servicii de logopedie; 
Activităţi de remediere şcolară; 
Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 
Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele 

tradiţionale cu cele moderne. 



 

 
 
 

                             Școala este: 

 

- primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi. 
- şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi; 
- școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor; 
- școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea; 
- școala în care fiecare elev are şanse egale de succes; 
- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 
- este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată 
 
 

Programul școlii 
Activităţile didactice în cadrul Școlii Gimnaziale Livezile  se 

desfăşoară 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 şi o pauză de 20 de minute după a doua oră, de 

la 9.50-10.10 
 


