
 
   Scoala Primara ST. NIKLAS    

                          Str. Aleea Veronica, Nr. 4, Tamasi, Corbeanca, Ilfov    

              Tel. fix/Fax :0314223451; Tel. mobil: 0721148225  

   Email: stniklasprimaryschool@gmail.com 

Număr clase pregatitoare pentru anul şcolar 2020-2021:  1 clasa pregatitoare 

Descrierea unităţii şcolare:  

Şcoala Primara  ST. NIKLAS Tamași, Corbeanca este o instituţie de învăţământ particulară, autorizata pentru nivelul de 

învăţământ primar prin OMECTS nr. 5769/12.11.2015. 

 

 Şcoala este dotata cu un spatiu de aprox 2000 mp, unde veti gasi:  

• 5 sali de clasa luminoase si spatioase (45mp), personalizate pentru fiecare clasa in parte; 

• sala de sport acoperita si incalzita; 

• biblioteca si laborator de informatica, dotate cu materiale educationale; 

• bucatarie proprie cu personal specializat si meniul conceput de catre medicul pediatru si nutritionist; 

• sala de mese spatioasa (60mp) pentru a putea savura in liniste mancare proaspat pregatita; 

• cabinet medical si cabinet logopedic si personal specializat la dispozitia copiilor; 

• loc de joaca dedicat, in aer liber  ( trasee catarare cu grade diferite de dificultate, tobogane, leagane, tiroliana etc) si 

teren de sport pentru miscare zilnica in aer liber (include teren de tenis, cu zgura naturala) – 1000mp. 

Clasa pregătitoare îşi desfăşoară activitatea într-o săla de clasă mobilata şi adaptata nivelului de varstă al copiilor. 

    

Programul standard de functionare al Scolii noastre este in intervalul orar 8.00 - 18.30. 

Include 4 mese zilnice si un orar echilibrat, care cuprinde invatare, joaca, miscare, odihna si foarte mult timp petrecut in aerul 

curat din apropierea padurii. 

Punem accent pe abilitatile care tin de inteligenta emotionala (gestionarea emotiilor, invatarea din propriile greseli, atentia si 

rabdarea, puterea de concentrare), cat si pe cele cognitive ( gandirea logica si creativa, rezolvarea problemelor, luarea 

deciziilor etc) si sociale ( cooperare, spirit de echipa, acceptarea regulilor, comunicare eficienta). 

 

In cadrul pachetului standard intra o serie de cluburi si ateliere: jocuri Mind Lab de stimulare a gandirii logice, limba engleza 

Cambridge YLE, programe de dezvoltare a aptitudinilor artistice, stiinta distractiva, multisport/ arte martiale si o serie de 

ateliere care prezinta interes pentru copii. 

Pretuim rolul activitatilor extracurriculare in dezvoltarea abilitatilor de viata ale copiilor, de aceea organizam in mod regulat 

activitati extracurriculare in afara spatiului scolii. 

 

Scoala noastra este ALTFEL, ea inseamna: elevi curiosi si fericiti, care vin cu drag la scoala, informatii utile predate prin 

metode atractive (preluand, adaptand si imbogatind continuturile Curriculumului national astfel incat sa incurajam copiii sa 

creeze conexiuni intre informatii si aplicarea lor in viata reala), profesori care predau cu pasiune, competitie sanatoasa, fair-

play, evaluare corecta, multa miscare in aer liber, totul intr-un mediu prietenos! 


