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Ziua Porților Deschise 

 
MIERCURI, 7 martie 2018 

 orele 9:00 –18:00 

 

”Mâine voi fi ceea ce am ales 

astăzi să fiu.”  
(J. Joyce) 

Porțile noastre rămân deschise  

pe toată perioada înscrierilor  

(8—26 martie).  

Vă invităm să ne cunoașteți! 

Ș CO AL A 
G I MNAZI AL Ă NR.  116  

Organizatie 



 
O f e r ta  e du ca ț ion a l ă  

p e n t r u  a n ul  ș c o l ar  2018 - 2 019  Resurse umane  
și materiale 

Școala Gimnazială Nr. 116 dispune de 

o bază materială solidă pentru desfășurarea 

unor activități de calitate, incluzând săli mo-

derne, cu mobilier adecvat vârstei, cabinete 

medicale cu asistență generalistă, stomatologi-

că și psihologică.   

Elevii vor beneficia de spații de învăță-

mânt adecvate unor activități specifice: labora-

toare de fizică, chimie, biologie, cabinet de 

informatică dotat cu stații individuale și cone-

xiune wireless, precum și o sală de mese. 

Din anul școlar 2016-2017, elevii școlii 

noastre beneficiază de o sală de sport construi-

tă și dotată la standarde europene. 

Elevii școlii sunt în permanență implicați 
în proiecte și programe educaționale precum: 

 Proiectul internațional- Resursele, Junior 
Achievement România 

 Proiectul internațional-Eduglobal - Salvați 
copiii! 

 Proiectul Municipal Cluburile Europene 

 Proiectul Municipal de educație ecologică 
Sănătatea planetei, sănătatea mediului în 
care trăim 

 Proiectul Sanitarul în parteneriat cu Primă-
ria S3 și ISMB. 

Elevii provenind din medii sociale defavo-
rizate beneficiază de un centru de zi, cu asis-
tență pedagogică și o masă caldă pe zi. 

În vederea pregătirii pentru examenele 
naționale, în cadrul școlii noastre se organizea-
ză gratuit, săptămânal, sesiuni de pregătire su-
plimentară. 

Pro i e c te  ș i  p rogr a me  
s oc io - e d u ca ț i ona le  

În anul școlar 2018-2019, oferta de școla-

rizare cuprinde două clase pregătitoare cu un total 

de 50 de locuri, la care vor preda cadre didactice 

titulare, cu experiență, ale școlii noastre. 

Dincolo de programa școlară, elevii vor 

avea cursuri opționale la disciplinele limba româ-

nă, limba engleză, limba franceză, TIC, educație 

pentru sănătate și matematică, dar și cursuri opțio-

nale interdisciplinare. 

În programul educativ al școlii sunt prevă-

zute si activități extrașcolare concretizate în ex-

cursii și tabere școlare, concursuri sportive, atelie-

re de creație, vizionări de piese de teatru și filme. 

Școala Gimnazială Nr. 116 se înscrie în 

linia școlilor europene, beneficiind de un Club 

European în care elevii desfășoară activități inter-

culturale, promovând specificul național. 

 




