INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEȚEAN BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„„LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „LIVIU REBREANU”
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Oferta educațională este constituită din următoarele elemente:
1. Planul de școlarizare
Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi și numărul de clase organizate în fiecare an
școlar de Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești și structurile aferente, conform rețelei
școlare aprobate.
La Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”:
- 2 grupe de grădiniță (mică și mare)
- 13 clase înv. primar ( 3 clase pregătitoare, 3 clase I, 2 clase a II-a, 2 clase a III-a și 3 clase a IVa;
- 10 clase înv. gimnazial ( 3 clase a V-a, 3 clase a VI-a, 2 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a).
La Școala Gimnazială Nr. 4 (structură a Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești;
- 1 grupă de grădiniță combinată
- 3 clase înv. primar – 1 clasă pregătitoare și 2 clase în regim simultan (I cu a II-a și a III-a cu a
IV-a);
- 2 clase înv. gimnazial în regim simultan (a V-a cu a VI-a și a VII-a cu a VIII-a);.
La Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”:
- 2 grupe mici
- 2 grupe mijlocii
- 3 grupe mari
Planul de școlarizare se propune anual de Consiliul Profesoral și de Consiliul de Administrație și se
aprobă de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
2. Planurile-cadru de învățământ
Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii și numărul de ore pe săptămână alocat
pentru acestea.
Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităților de tip opțional
(curriculumul la decizia școlii).
Planurile-cadru de învățământ sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în
Învățământul Preuniversitar și sunt aprobate prin Ordin al ministrului educației și nu pot fi modificate
la nivelul unității de învățământ
3. Curriculum la decizia școlii (CDȘ)
Stabilește pentru fiecare clasă disciplinele/activitățile opționale realizate în fiecare an școlar,
conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învățământ.
Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, se
avizează de Consiliul Profesoral și se aprobă de Consiliul de Administrație.
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După aprobarea disciplinelor/activităților din CDȘ, în baza opțiunii elevilor și având în vedere resursele
existente, aceste discipline/activități devin obligatorii pentru elevi și profesori în anul școlar respectiv.
Prezența la ore și notele obținute la disciplinele/activitățile din cadrul curriculumului la decizia școlii se
consemnează în catalog și fac parte din situația școlară semestrială și anuală a elevului.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Clasa

Opționalul propus

Profesorul

Disciplina

Geoștiința
a V-a B
Geoștiința
a V-a C
English is fun … tastic
a VI-a A
Călătorind prin Europa
a VI-a B
English through
a VI-a C
Adevăr în legende
românești
a VII-a A Rainbow of english
a VII-a B English is fun … tastic
a VIII-a A Redactare de texte
Matematică aplicată
a VIII-a B Redactare de texte
Matematică aplicată

Stoicescu Mihaela
Stoicescu Mihaela
Aștefănoaie Nicoleta
Stoicescu Mihaela
Florea Teodora
Stamate Geta Liliana

geografie
geografie
limba engleză
geografie
limba engleză
istorie

Florea Teodora
Aștefănoaie Nicoleta
Mazilu Nicoleta
Gloambeș Mihai-Lucian
Mazilu Nicoleta
Gloambeș Mihai-Lucian

limba engleză
limba engleză
limba și literatura română
matematică
limba și literatura română
matematică

V-VI

Florea Teodora
Florea Teodora

limba engleză
limba engleză

a V-a A

VII-VIII

English through
Rainbow of english

Suplimentar acestor elemente prevăzute de legislația în vigoare, Școala Gimnazială „Liviu
Rebreanu” oferă elevilor săi și:
Activități extracurriculare
Reprezintă activități academice, sportive și artistice care se organizează la nivelul unității de
învățământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar față de disciplinele din planurile-cadru de
învățământ și din curriculumul la decizia școlii.
Activitățile extracurriculare se organizează în spațiile școlare din unitatea de învățământ, de
regulă în afara orarului principal.
Se propun de Comisia pentru Curriculum din Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, se
avizează de Consiliul Profesoral și se aprobă de Consiliul de Administrație.
După aprobarea activităților extracurriculare, în baza opțiunii elevilor și având în vedere
resursele existente, aceste activități devin obligatorii pentru elevi și profesori în anul școlar respectiv.
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Prezența la ore și rezultatele evaluărilor la activitățile extracurriculare se consemnează în documentele
cadrului didactic care susține activitatea respectivă și nu se trec în catalog.
Situația prezenței la activitățile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste
activități este luată în considerare la stabilirea notei la purtare, în același regim cu prezența la celelalte
ore.
Rezultatele obținute în urma participării la activitățile extracurriculare se menționează și se
recompensează la nivelul clasei și, în funcție de calitatea rezultatelor, la nivelul unității de învățământ
Activități extrașcolare
Reprezintă activitățile educative, de orientare școlară și profesională, culturale, artistice,
sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” de regulă în afara
unității de învățământ și în afara orarului.
Activitățile extrașcolare se stabilesc și se organizează de diriginți și de echipe/comisii cu
responsabilități specifice, cu aprobarea direcțiunii
Participarea elevilor la activitățile extrașcolare este benevolă și, în funcție de specificul activității, poate
fi rezultatul unui proces de selecție aplicat de organizatori.
La fel ca în timpul tuturor activităților organizate de Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”
Comănești, elevii trebuie să respecte și pe parcursul activităților extrașcolare regulile unui
comportament civilizat și decent.
Pentru anumite activități extrașcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligați să
respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranța lor și a colegilor lor și pentru a asigura succesul
activității.
Prezența și rezultatele elevilor la activitățile extrașcolare se consemnează de organizatori și nu
se trec în catalog.
Rezultatele obținute în urma participării la activitățile extrașcolare se menționează și se
recompensează la nivelul clasei și, în funcție de calitatea rezultatelor, la nivelul unității de învățământ.

Director adjunct,
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