NR.1464 DIN 27.09.2017
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGDĂNEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
TEL. 0230/570613 COD POSTAL: 727035
E-mail:scoala1bogdanesti@yahoo.com

OFERTA EDUCATIONALA
A SCOLII GIMNAZIALE NR.1
BOGDĂNEȘTI
Scoala scolarizeaza prescolari si scolari astfel:








Ciclul preprimar - cu 5 grupe de prescolari,
Ciclul primar - cu clase PREGĂTITOARE – IV;
Ciclul gimnazial -cu clase V – VIII;
GPN NR.1 - 2 grupe de grădiniță
GPN. NR.2 – 2 grupe de grădiniță
GPN. NR.3 - 1 grupă de grădiniță
SCOALA NR.1 – 1 CLASĂ PREGĂTITOARE
- 1 CLASĂ I
- 1 CLASĂ A II-A
- 1 CLASĂ A III-A
- 2 CLASE A IV-A
- 1 CLASĂ A V-A
- 2 CLASE A VI-A
- 1 CLASĂ A VII-A
- 2 CLASE A VIII-A

 SCOALA NR.2 – 1 CLASĂ PREGĂTITOARE
- 1 CLASĂ I
- 2 CLASE A II-A
- 1 CLASĂ A III-A
- 1 CLASE A IV-A
- 1 CLASĂ A VI-A
- 2 CLASE A VII-A
- 1 CLASĂ A VIII-A

Scoala dispune de 5 corpuri, unul dintre ele nou construit, iar altul
reabilitat complet.
In cadrul scolii functioneaza si un cabinet de informatica dotat cu 10
calculatoare unde cursurile sunt sustinute de un professor calificat, iar
elevii pot afla tainele informaticii.
In prezent scoala face parte dintr-un program de reabilitare si
dotare in urma caruia va fi utilata modern pentru ca mediul educational in
care isi desfasoara activitatea elevii si cadrele didactice din aceasta scola sa
fie cat mai propice pentru un invatamant de calitate, sa fie cat mai
atragator pentru elevi si parinti, cat si pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice isi desfasoara activitatea in aceasta scoala sunt
calificate si majoritatea titulare, pasionati pentru munca pe care o
presteaza, daruiti scolii si elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre
didactice fac scoala mai primitoare, mai atragatoare, mai luminoasa.

Pe langa curriculum-ul national, scoala ofera elevilor si un
curriculum la decizia scolii, ore prestate de cadre didactice pregatite din
punct de vedere profesional. Astfel in programele de optional exista :







Limba engleza;
Informatica;
Cultură și civilizație locală;
Matematică;
Ed. Fizică;
Limba română.

