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OFERTA EDUCAŢIONALĂ
A ŞCOLII GIMNAZIALE
COŞOVENI - DOLJ
MOTTO:
“Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici;
nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”
( J.W.Goethe )
Şcoala Gimnazială Coşoveni este o unitate cu personalitate juridică
şi are rolul de a educa elevii din această comună, de a-i îndruma şi pregăti
pentru viaţă.

Deviza şcolii este:

Şcoala Gimnazială Coşoveni este situată pe strada Şcolii nr.6,
comuna Coşoveni, judeţul Dolj şi se află la o distanţă de 15 km de
municipiul Craiova.

Şcoala şcolarizează preşcolari şi şcolari astfel:
 Ciclul preprimar = cu 3 grupe de preşcolari, respectiv grupa
mică – mijlocie şi grupa mare situată pe strada Sf. Nicolae şi
o grupă combinată situată pe Str Mică.
 Ciclul primar = cu o clasă pregătitoare şi 7 clase I – IV;
 Ciclul gimnazial = cu 6 clase V – VIII;
Unitatea are 2 structuri respectiv Grădiniţa cu program normal nr.
1 şi Grădiniţa cu program normal nr. 2.
Imobilul Şcolii gimnaziale Coşoveni este o cladire modernizată şi
dotată cu materialele necesare procesului educaţional .
În cadrul şcolii funcţionează şi un cabinet de informatică dotat cu
10 calculatoare unde cursurile sunt susţinute de un profesor calificat iar
elevii pot afla tainele informaticii.
Scoala este formată din 9 săli de clasă, un laborator de biologie, o
bibliotecă, o sală de sport toate spaţioase şi bine dotate ce sunt încălzite pe
timpul rece de o centrală termică pe gaze naturale.

Cele 27 de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în această
şcoală sunt calificate şi majoritatea sunt titularii şcolii, pasionaţi de munca
pe care o prestează, dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul
acestor cadre didactice fac şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare şi mai
luminoasă.

Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala le oferă elevilor şi un
curriculum la decizia şcolii, ore prestate de cadre didactice pregătite din
punct de vedere profesional şi nu numai. Astfel, în programele de opţional
există :
 În lumea poveştilor;
 Educaţie pentru sănătate;
 Literatura pentru copii;

OPŢIUNILE
ŞCOLII:

STRATEGICE

ALE

 Asigurarea unui program corespunzător
de educaţie şi formare pentru elevi;
 Stimularea creativităţii tuturor factorilor
implicaţi în elaborarea proiectului
curricular şi extracurricular;
 Formarea continuă a personalului din
unitate.
Contact: Şcoala Gimnazială Coşoveni
E-mail:scoala_cosoveni@yahoo.com
Tel/Fax; 0251/457.210

