
 Motto: 

„Dacă un copil trăieşte într-un 
spirit de corectitudine, 

Învaţă să fie drept. 

Dacă un copil trăieşte în 
acceptare şi prietenie, 

Învaţă să iubească lumea.” 

(Dorothi Law Nolte) 

„Școala pentru toţi copiii”  

Strada Călugăreni 4, 410415 Oradea 

Telefon: 0359-410503 

E-mail: contact@scoala16oradea.ro 

Web: http://www.scoala16oradea.ro 



Şcoala Gimnazială Nr. 16 Oradea 

oferă servicii educaţionale 

de foarte bună calitate 

tuturor copiilor din zonă şi nu numai 

Iată câteva argumente pentru a vă 

înscrie copilul la şcoala noastră: 

 Învăţarea limbii engleze din clasa 

pregătitoare 

 Pregătire pentru examenele Cambridge 

 Program ”Școală după școală” (After 

School) 

 Activităţi extracurriculare diverse: 

sport, desen, pictură, chitară, şah etc. 

 Siguranţa deplină a elevilor: pază 

permanentă şi supraveghere video 

 Cadre didactice foarte bine pregătite 

profesional 

 Bază sportivă în dezvoltare 

 Curăţenie exemplară 

Planul de şcolarizare  

pentru anul şcolar 2022/2023 

Clasa pregătitoare 

 88 locuri cu predare în limba română (4 

clase) 

 22 locuri cu predare în limba maghiară 

(o clasă) 

 

Sală de clasă pregătitoare 

Documente necesare pentru înscriere în 

clasa pregătitoare: 

 Dosar plic 

 Cerere-tip de înscriere 

 Copie și original după actul de 
identitate al părintelui/tutorelui legal 

 Copie și original al certificatului de 
naştere al copilului; 

 Sentința de divorț din care să rezulte 
încredințarea minorului și domiciliul 
acestuia (dacă e cazul) 

 Declarația-tip pe propria răspundere, cu 
privire la veridicitatea informațiilor 
completate în cerere 

 Recomandarea de înscriere în clasa 
pregătitoare (pentru copiii care 
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 
septembrie – 31 decembrie 2022 
inclusiv) 

 Alte documente care să ateste 
îndeplinirea criteriilor generale şi/sau 
specifice (pentru copiii din alte 
circumscripții) 

Criteriile generale: 

 Are un anumit tip de handicap 

 Este orfan de unul sau ambii părinți 

 Provine de la casa se copii/centru de 
plasament/plasament familial 

 Are un frate sau o soră înmatriculată la 
unitatea de învățământ dorită 

 Accesul la informaţie este facilitat de  
bibliotecă  

Cabinetul de informatică 


