
Telefon:/Fax 0269 211 817, 0372531776   
Telefon informații înscrieri clasa pregătitoare: 
0729037723  
E-mail: sc_reginamariasb@yahoo.com 
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Ziua Porților Deschise 
13 aprilie 2022 
orele 10.00-12.00 

Școala Gimnazială "Regina Maria" din Sibiu 
are aprobate în planul de școlarizare pentru 
anul școlar 2022-2023 un număr de 3 clase de 
debut pentru învățământul primar, putând fi 
înscriși un număr de 66 elevi. 

 

Înscrierea și validarea inscrierii  se face la 

sediul de pe str. Zaharia Boiu nr.1 în 

perioada :   

11 aprilie – 10 mai 2022 -etapa I-a 

31 mai - 7 iunie 2022 - etapa a II-a 

în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-joi) și 8.00-

17.00 (vineri). 

Cererea-tip de înscriere se poate completa 

online, transmite prin e-mail, prin poștă sau 

se poate depune la secretariatul unității 

împreună cu restul documentelor solicitate. 

Validarea cererii-tip este obligatorie și se 

face la unitatea de învățământ la care 

părintele solicită înscrierea. 

Programări pentru înscriere se pot face 

telefonic sau la adresa de e-mail: 

sc_reginamariasb@yahoo.com. 

Înscrierea se face și fără programare, în 

ordinea sosirii. Au prioritate persoanele 

programate. 

Pentru orice alte detalii suplimentare nu 

ezitați să ne contactați: 0269/211817 , 

0729037723 sau 0372531776 (luni-joi 8.00-

18.00 și vineri 8.00-17.00) 

Număr Tel Verde : 0800816269  

(luni-joi 8.00-16.30 și vineri 8.00-14.00) 
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Școala Gimnazială "Regina Maria"Sibiu 

Mult succes în anul școlar 
2022/2023! 

Școala Gimnazială "Regina Maria"Sibiu 

Școala Gimnazială "Regina Maria"Sibiu 

"Un gând frumos poate fi ca o 

biserică în care omul își 

oglindește sufletul".  

Regina Maria 



Anul școlar 2022/2023 începe 

în 5 septembrie 2022.  

Programul școlar debutează la 

ora 8.00. 

Ora de curs are 45 de minute, 

activitățile de predare-învățare-

evaluare acoperă 30-35 de 

minute, restul de timp fiind 

destinat activităților liber alese, 

recreative.  

Programul Scoala după Școală 

oferă oportunități de învățare 

formală și non-formală, pentru 

consolidarea competențelor, 

învățare remedială și accelerare 

a învățării prin activități educa-

tive, recreative și de timp liber. 

Elevii primesc feed-
back individual, 
aprecieri, recoman-
dări, recompense 

(emoticoane, 
medalii, diplome) 

 

Din Raportul de Evaluare  

(completat de către 
cadrele didactice la 
sfârșitul anului școlar) 

părinții: 

-vor înțelege care sunt 
disciplinele unde este 

nevoie de sprijin supli-
mentar pentru o mai 
bună dezvoltare a co-
pilului. 

Pe parcursul anului 
școlar se realizează 

Portofoliul individual 
al elevului, care va 
cuprinde toate ma-
terialele lucrate de 

aceștia.  Str.Zaharia Boiu Nr.1 

Tel./fax: 0269/211817,0372531776  
E-mail: sc_reginamariasb@yahoo.com 

Portofoliul individual 
al elevului 

Activități "cu gust" 

ȘcoalaGimnazială"Regina Maria"Sibiu 

Anul școlar 2022/2023 

La debut Afiș 

Nu se acordă note sau 
calificative! 

Sală de clasă pregătitoare 

Activități tematice 

Mijloace de învățământ moderne 

Dulăpioare 

Portofolii Recompense 

Mereu împreună! 

-vor cunoaște  
punctele forte ale 
propriului copil 

Școala Gimnazială „Regina Maria”  


