OFERTA ȘCOLII GIMNAZIALE
“Alexandru Ioan Cuza”DOROHOI

Adresa: B-dul Victoriei, nr. 108, Dorohoi

Școala noastră este una dintre școlile cu tradiție în municipiu,
fiind înființată în anul 1970. Din anul 2011 din structura școlii face
parte și Grădinița nr. 3 Dorohoi, ale cărei grupe intră ca nivel
preșcolar în cadrul școlii noastre începând cu acest an școlar. Începând cu toamna anului 2015 grupele funcționează în localul școlii
în spații special amenajate pentru preșcolari.

În cadrul proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 20162017 se vor înființa:
Pentru învățământul primar
-o clasă cu învățământ tradițional
-o clasă cu învățământ în alternativa STEP by STEP

Baza materială a școlii este formată dintr-un număr de 16 săli de clasă, două laboratoare, un cabinet de psihologie, bibliotecă, cabinet medical și teren de sport.
Elevii se află în permanență în deplină
siguranță, școala dispunând de supraveghere video și de pază pe timpul întregului
program. În anul 2015 s-a realizat o împrejmuire nouă care dă un plus de siguranță elevilor și personalului școlii.

Resursa umană – la ciclul primar toate
cadrele didactice au gradul didactic I,
corpul de învățători ai școlii fiind unul performant, recunoscut ca atare în comunitate. La ciclul gimnazial experiența majorității cadrelor didactice care au gradul didactic I, se îmbină armonios cu exuberanța și inovarea pe care o aduc cei mai
tineri colegi ai noștri. Educatoarele din
cadrul școlii asigură formarea în bune
condiții a viitorilor școlari.

În unitatea noastră se învăță în două
schimburi, după cum urmează :
-învățământul tradițional primar între
orele 800 - 1200 cu posibilitatea rămânerii
elevilor până la orele 1600, la solicitarea
părinților
-învățământul primar alternativ STEP by STEP între orele 8 00 - 1600
-învățământul gimnazial clasele V și VIII în program de dimineață și clasele
VI,VII în program după prânz, până la orele 18 00
Important! Elevii au posibilitatea de a servi masa în cadrul pauzei de prânz la patiseria PATTI – CHIPS, în care au acces direct fără a mai părăsi incinta școlii

Pentru învățământul preșcolar
- o grupă mare în alternativa STEP by STEP -25 locuri program – 8001600 cu posibilitatea somnului la prânz și asigurarea mesei la patiseria
PATTI –CHIPS
- o grupă mica-20 locuri program 800-1200
-2 grupe mijlocii cu câte 20 locuri fiecare,
una în program de dimineață 800-1200, alta
în program de după amiază 1300-1700
- 2 grupe mari cu câte 20 locuri program
800-1200
Specific unității noastre este păstrarea
tradițiilor și obiceiurilor populare astfel încât
în unitatea noastră s-au constituit::un ansamblu de fluierași MOȘTENITORII , 3 ansambluri de dansuri populare coordonate de
profesori pentru învățământul primar, un grup vocal.
Numeroși elevi ai școlii s-au transformat în adevărat rapsozi populari
care evoluează pe scene din județ sau din țară. Rezultatele acestora sunt excepționale și putem afirma că școala este o pepinieră de adevărate talente.
Rezultatele la învățătură ne recomandă ca unitate de elită din sfera
învățământului dorohoian, fapt demonstrat de rezultatele la evaluarile
naționale.

