
 

Şedinţă cu părinţii - 7 sept. 2022       
 

  Un nou an școlar, cu rezultate excelente! 

Calendarul anului școlar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educației pe data de 31 martie 2022, prin ordinul 

3.505, iar organizarea acestuia este pe module, fiind eliminată denumirea de „semestre” și împărțirea anului școlar 

introdusă din anul 1998. Sunt 5 module, despărțite de 5 vacanțe. 

 Structura anului şcolar 2022-2023 prevede că prima zi de cursuri este pe 5 septembrie 2022, fiind prima dată în 

istoria recentă a școlii românești când debutul este atât de devreme, în prima lună de toamnă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

27 – 31 martie 2022 se va derula Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

22 – 26 mai 2022 se va derula Programul „Școala verde“- ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORARUL CLASEI a IV-a A 

 

ORA/ZIUA LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 

8:00–8:45 Ed. civică Geografie Științe Lb. română Muzică 

8:55–9:40 Istorie Lb. română Lb. română Lb. engleză Ed. fizică 

9:55–10:40 Lb. română Matematică Matematică Matematică Lb. română 

10:50–11:35 AVAP Lb. engleză Lb. franceză Joc și mișcare Matematică 

11:45–12:30 Religie Lb. română Ed. fizică Matematică  

 

 Cerinţe pe discipline de studiu:  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
- un caiet studențesc dictando de 48 file (copertat, etichetat), pe care vor scrie numai în clasă, cu creionul; 
- un caiet studențesc dictando de 80-120 file, cu arc și găuri pentru îndosariat, pe care vor scrie temele, cu stiloul; 
- vor scrie cu stiloul, nu cu pixul; 
- pentru sublinieri, completări... au voie să scrie cu pixuri de culoare verde; 
- când greșesc, vor scrie corect în continuare; 
- picul poate fi folosit foarte rar, dar mai bine deloc;  
- temele de portofoliu vor fi efectuate pe foi A4, se vor înfolia și vor fi puse într-n dosar special; 
- auxiliare: - culegerea pentru compuneri cumpărată la sfârșitul anului școlar; 
            - culegerea „Descoperim împreună lb. română“_ _  
- pentru lectură vor avea nevoie de un caiet dictando pe care vor nota titlul cărții, autorul și nr. de pag. citit săptămânal și bineînțeles, 
semnătura unuia dintre părinți; 
- la un moment dat vor avea lecturi impuse la care vor face fișe de lectură. 
 
MATEMATICĂ 
- un caiet studențesc de matematică de 48 file (copertat, etichetat), pe care vor scrie numai în clasă, cu creionul; 
- un caiet studențesc de matematică de 80-120 file, cu arc și găuri pentru îndosariat, pe care vor scrie temele, cu stiloul; 
- vor scrie cu stiloul, nu cu pixul; 
- pentru sublinieri, completări... au voie să scrie cu pixuri de culoare verde; 
- când greșesc, vor scrie corect în continuare; 
- picul să fie folosit foarte rar;  



 

- temele de portofoliu vor fi efectuate pe foi A4, se vor înfolia și vor fi puse într-un dosar special; 
- auxiliare: - culegerea cumpărată la sfârșitul anului școlar; 
            - culegerea pentru copii isteți   
 
ȘTIINȚE 
- caiet special  
 
ISTORIE 
- caiet special  
 
GEOGRAFIE 
- caiet special  
- atlas, fiecare ce are acasă;  
 
MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
- caiet de muzică (copertat, etichetat); 
 
EDUCAȚIE CIVICĂ 
- caiet special  
 
EDUCAȚIE FIZICĂ 
- echipament : -trening și tricou alb, atât băieții, cât și fetele; 
       -adidaşi, tenişi sau balerini;  
- când au ed. fizică nu vor veni în uniformă, ci în echipament; 
- la începutul fiecărui an şcolar se va aduce adeverinţă de la medicul de familie în care să fie precizat că elevul este APT pentru 
participarea la orele de educaţie fizică. 
 
 
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
- pensule de diferite mărimi (dacă este posibil din păr de veveriţă); 
- bloc mic, format A4 dotat cu sugativă; 
- acuarele, tempera; 
- folie de plastic de pus pe bancă (muşama); 
- pahar incasabil; 
- paletă din plastic (nu faianţă, geam ...) pentru amestecul culorilor; 
- prosopel (cârpă) pentru şters pensulele şi mâinile; 
- burete mic pentru fondul unor planşe; 
- prosopel (cârpă) de şters pe mâini; 



 

- lipici (tubuleț); 
- ... 
 
 
JOC ȘI MIȘCARE 
- idem ed. fizică; 
 
RELIGIE 
- un caiet dictando de 48 file (copertat, etichetat); 
 
LIMBA ENGLEZĂ 
- alt manual, deoarece nivelul este ridicat  
 
 
LIMBA FRANCAZĂ- opțional 
- un auxiliar de  
- caiet dictando de 48 file 
 
       Ţinuta elevilor: 
- uniforma să fie impecabilă în permanenţă; 

- băieţii tunşi; 
- fetiţele cu părul prins în codițe; 
- încălţăminte curată;  
- în zilele în care nu au ed. fizică vor veni în UNIFORMĂ (cămașă albă ca neaua, neapărat!); 
- comandă insigne – 7,50 lei, prin școală sau 10 lei, dacă le luați dumnevoastră. 
 

Trusă sanitară: 
- batiste de unică folosinţă, batiste umede (fiecare copil); 
- săpun lichid, prosoape de hârtie şi hârtie igienică la dulapul clasei. 

 

Mâncare: 

- pregătită de acasă (fructe, sendvişuri ...), nu cumpărată de la chioşcul din curtea şcolii;   
- atenție la sticluța cu apă! 

 
 



 

Disciplină (în ore, dar şi în pauze): 

- punctualitatea elevilor (pe cât posibil să se evite întârzierile); 
- în cazul unor probleme familiale, mă veți înștiința telefonic, apoi veți aduce cererea de învoire, scrisă; 
- când sunt probleme de sănătate se va aduce scutire medicală! 

 

Dotarea sălii de clasă: 

- coli pentru xerox de calitate; 

- markere și rezerve; 
- bureţi pentru tablă;  
- pungi de gunoi (mov, cu mânere) de 50 litri; 
- hârtie igienică şi prosoape de hârtie; 

- săpun lichid; 

- soluție și lavete pentru șters băncile; 

- TRUSĂ MEDICALĂ DE PRIM AJUTOR (medicamente, plasturi, spirt medicinal etc. într-un dulăpior special). 
 
 
 

 Alegerea comitetului de părinţi: 

- preşedinte: Manolescu-Pandelea Anca    

- membru: Bănică Luiza 

- membru: Mica Janina 

- membru: Badea Camelia  

- membru: Sandu Romina 
 

Probleme diverse semnalate de învăţător:  
- toate caietele să fie de bună calitate, (când le cumpărați să aveți grijă să fie și liniate în stânga paginii!); 
- mare grijă la completarea primei pagini a fiecărui caiet (citat..., Caiet de … al elevului/elevei..., clasa a IV-a A, Școala Gimnazială 
Traian, an școlar 2022-2023); 
- manualele sunt returnabile, deci nu vor scrie pe ele; 
- toate manualele în format elecrtonic se află pe site-ul manualedigitale.ro; 
- portofoliile elevilor vor fi prezentate la clasă, apoi păstrate în dosare, acasă;  
- temele la română și mate vor fi efectuate pe file de caiet studențesc 



 

                      
- câte 3 elevi vor efectua serviciul pe clasă, după ordinea din catalog, pentru a nu fi discuții!!! 
- consultaţii cu părinţii: în fiecare zi de miercuri, de la 11:00 la 12:00, după orele de curs sau telefonic, oricând este nevoie;   
- completarea FIȘEI PERSONALE (până luni, 19 septembrie) pentru exactitatea datelor din catalog; 
- reîncărcare cartuș imprimantă + CIP;  
- vizionare de spectacole de teatru, filme; 
- EXCURSII; 
- PARTENERIATE; 
- SPONSORIZĂRI (pentru perdele, mobilier...); 
- abonament la revista GMJ  
- FONDUL ȘCOLII hotărât de Asociația de părinți?! 
- Banchet de sfârșit de an școlar 
 
 Vor fi aspru sancționați atunci când fac greșeli!!! 
 

Celor care ne-au fost mereu aproape și ne-au sprijinit necondiționat în bunul mers al 
procesului instructiv-educativ le mulțumesc din suflet! 

 


