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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău școlarizează copii, cu vârsta între 3 și 15 ani, 

pentru: 

a) învățământ preșcolar: grupa mică, grupa rnijlocie, grupa mare; 

b) învățământ primar: clasa pregătitoare și clasele I-IV; 

c) învățământ gimnazial: clasele V-VIII 

Pentru anul școlar 2021-2022, conform planului de școlarizare aprobat prin hotărârea Consiliului 

de administrație, oferta de școlarizare este: 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 

 3 grupe rnici la grădinița cu program prelungit; 

 2 grupe mijlocii la grădinița cu program prelungit; 

 3 grupe mari la grădinița cu program prelungit. 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ „STEP BY STEP”: 

 2 clase pregătitoare; 

 2 clase I; 

 2 clase a II-a; 

 2clase a III-a; 

 2 clase a IV-a. 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 

 2 clase a V-a; 

 2 clase a VI-a; 

 2 clase a VII-a; 

 2 clase a VIII-a. 

De asemenea, pentru anul școlar 2021-2022, dispunem de locuri libere pentru unele grupe/ clase 

care nu sunt la început de ciclu școlar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer școlar, conform 

informațiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat. 
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OFERTA CURRICULARĂ 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Oferta curriculară urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament maxim resursele 

umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților, prin: 

 existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; 

 programe C.D.Ș. elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor; 

 aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ – formativ; 

 pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

 desfășurarea unor activități extracurriculare atractive; 

 

Oferta de opționale pentru anul școlar 2021-2022: 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 

 GRUPA MARE A – educatoare Țâțaru Cristina, Sandu Simona – „A.B.C.-UL BUNELOR 

MANIERE” 

 GRUPA MARE B – educatoare Ciolan Elena-Maria, Pușcuță Iuliana – „NATURA, 

PRIETENA MEA!” 

 GRUPA MARE C – educatoare Chirica Nadia, Chenciu Diana – „A.B.C.-UL BUNELOR 

MANIERE” 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: 

 CLASA I B – prof. înv. primar Iosub Lenuța, Marin Ana-Maria – „PENIȚA FERMECATĂ” 

 CLASELE PREGĂTITOARE – a IV-a – consilier școlar, prof. psih. Susanu Tatiana – 

„DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE” 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 

 Clasa aV-a A – prof. Leibu Angela - „JOCURI GEOGRAFICE” 

 Clasa aV-a B – prof. Leibu Angela - „JOCURI GEOGRAFICE” 

 Clasa aVI-a A – prof. Leibu Angela - „PORTURILE LUMII” 

 Clasa aVI-a B – prof. Leibu Angela - „PORTURILE LUMII” 



 Clasa aVII-a A – prof. Leibu Angela - „ENIGMELE TERREI” 

 Clasa aVII-a B – prof. Leibu Angela - „ENIGMELE TERREI” 

 Clasa aVIII-a A – prof. Burghelea Claudia – „FIGURI DE DOMNITORI ROMÂNI” 
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