
ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

Ofertă  pentru înscrierea copiilor la  grădinița Școlii Gimnaziale ”Calistrat 

Hogaș” Roman 

         Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman vă prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2018-

2019 pentru ca dumneavoastră-părinți/tutori să puteți alege în cunoștință de cauză, cea mai bună soluție 

educațională  pentru copii. 

           Diversitatea  activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare vor valorifica și dezvolta talentele și 

interesele specifice copiilor și vor contribui esențial la formarea lor ca personalități echilibrate și 

armonioase, capabile să trăiască într-o lume modernă. 

           Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman promovează egalitatea de șanse, combaterea 

discriminărilor de orice natură, stimularea comunicării și socializării dintre copii. 

           Învățământul preșcolar/ grădiniță organizat în grupe cu program normal - 8.00-12.00; 

3 grupe de grădiniță  

 Grupa mică - 25 de locuri disponibile pentru înscrierea copiilor 

 Grupa mijlocie 

 Grupa mare 
Pentru ÎNSCRIEREA copiilor la grupa mică sunt necesare: copie xerox după certificatul de 

naștere al copilului, copie xerox după cartea de identitate a părintelui/părinților. 

Perioada de depunere a cererilor: 15 martie-10 iunie 2018  
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