OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 71 - BUCUREȘTI
Motto:
“Educația este ceea ce supraviețiuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat”
(Burrhus Frederic Skinner)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 București 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.
DATE CONTACT:
- DIRECTOR: prof. MELIȚĂ MIHAI – GREȚIAN
- SITE ȘCOALĂ: www.scoala71.ro
- TELEFON: 0213141395
- FAX: 0213141395
- EMAIL: sc71iovanducici@yahoo.com
OBIECTIVE:
- şcolarizarea tuturor elevilor din circumscripție 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;
- pregătirea elevilor dispuşi să se instruiască toată viaţa;
- dobândirea de către toți elevii a deprinderilor: cognitive şi practice;
BAZA MATERIALĂ:
-

14 săli de clasă
2 laboratoare: informatică
1 bibliotecă şcolară
grădiniță
1 cabinet medical
1 cabinet consiliere
1 sală festivitate
1 sală sport

RESURSE:
- cadre didactice calificate;
- asigurarea calităţii actului educaţional;
- cadre didactice ancorate în realitatea educaţională;
- comunicare permanentă cu părinţii elevilor.

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE:
Clasa a II-a:
● ȘAHUL,
Clasa a V-a:
● PRIETENUL MEU CALCULATORUL
 MICUL ECOLOGIST
Clasa a VI-a:
● PRIETENUL MEU CALCULATORUL
Clasa a VII-a:
 MICUL ECOLOGIST
Clasa a VIII-a :
● PRIETENUL MEU CALCULATORUL
Limbile străine care se studiază în școală:
- limba engleza
- limba franceza
PLAN ȘCOLARIZARE 2016 – 2017:
- grădiniță : 3 grupe
- învățământ primar : 5 clase zi
- învățământ primar : 2 clase program „A Doua Șansă”
- învățământ gimnazial: 4 clase zi;
- învățământ gimnazial: 4 clase frecvență redusă;

PREGATIRE SUPLIMENTARA:
- Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri
- Program de remediere școlară
- Program de pregatire pentru evaluarea națională
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
- excursii,
- vizite la muzee
- spectacole de teatru
- serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare, istorice
- cercul de șah

