
 
 

 
OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR  

2018 – 2019 

Motto: 

“ȘCOALA ESTE LIBERTATEA DE A MERGE AJUTAT ȘI INDRUMAT” 

 

Şcoala Gimnazială  „Sever Pop” Poiana Ilvei urmăreşte să răspundă intereselor 
sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii 
optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului. 

  

Obiectivele noastre sunt: 

• Școlarizarea tuturor elevilor din comunitate. 
• Educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale. 
• Crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii 

democratice. 
• Formarea unor  indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa. 
• Dobândirea  reală de către toţi copiii a deprinderilor cognitive, artistice, 

practice. 

Şcoala  Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei şcolarizează copii  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 este : 

• 2  grupe de  grădiniță cu program normal 
• 1 clasă pregătitoare; 
• 4 clase I-III; 
• 3 clase  V-VIII; 

 

 

 

Baza materială 
Şcoala Gimnazală 

,,SEVER POP” POIANA 
Ilvei 

Săli de clasă 9 

Cancelarie 1 

Birouri 1 

Laborator 
informatică 1 

Sala sport 
improvizată 1 

Magazie 2 

Bibliotecă 1 

Teren sport 1 

Gr. sanitar 4 

Centrale termice 1 

 

 

 

 



 

 

Oferta şcolii noastre este: 

• Cadre didactice titulare  
• Asigurarea calităţii actului educaţional  
• Cadre didactice ancorate în realitatea educaţională 
• Comunicare permanentă cu părinţii elevilor 

  

Activităţi opţionale: 

Clasa a V-a:  

● Limba franceză 

Clasa a VI-a:  

  ●Limba franceză  

Clasa a VII-a: 

  ● Informatică 

Clasa a VIII-a : 

  ● Matematică 

      

                                     

Limbile straine care se studiaza in scoala: 

• limba engleza   
• limba franceza 

  

Pregatire suplimentară: 

• Program de pregatire pentru olimpiade si concursuri 
• Program de remediere scolară 



• Program de pregatire pentru Evaluarea Naţională 

 

 

Activităţi extracurriculare 

• Excursii,  
• Spectacole de teatru,  
• Serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare, istorice 
• Concursuri sportive 

 

 

             Şcoala Gimnazială ,,Sever Pop” Poiana Ilvei are o ofertă educaţională 
diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi 
promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. 

            O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta 
talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca 
personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă 
şi polivalentă. 

                                                                   Director, 

                                                                               Prof. Benţa Valeria 
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