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       1. Descrierea unităţii de învăţământ 

a) Date de 

contact 

 

Adresa: Str. Crizantemelor Nr.20,  Sighisoara, Mures,               

cod: 545400, Telefon / fax – 0265775438                                                   

E-mail: zaharia.boiu@yahoo.com , 

Website: http://zahariaboiu.info 

b) 

Prezentarea 

şcolii 

 

Cea mai nouă şcoală din municipiu, inaugurată în anul 1996 

Şcoala beneficiază de dotări moderne, spaţii luminoase, bine intreţinute, sală de 

sport omologată pentru competiţii internaţionale  
Cabinet medical propriu, cu medic si asistenta 

Cabinet de asistenta psihopedagogica si logopedie 

Autorizaţie sanitară de functionare, PSI si SSM  
Cadre didactice cu vocaţie, cu înaltă calificare (peste 95% au gradul I), competente, 

voluntare si în continuă perfecţionare   
Clasificare Internaţională si Certificat ECO – SCHOOLS din 2010 pana in prezent 

si detinatoare de STEAG VERDE 

Unitatea este acreditată ARACIP din anul 2012 pana in prezent (vezi 

http://aracip.edu.ro ) 
 
Singura şcoală din zonă cu clase sportive vocaţionale, care combină profilurile 

handbal – atletism cu studierea limbii engleze şi cu informatica  
Şcoala are Asociaţia sportivă „Zaharia Boiu” si Asociaţia de părinţi „Zaharia 

Boiu Sighişoara”  
Studierea intensivă a limbilor moderne: engleză, franceză  

Toate clasele au în programă Informatica si au acces la internet pentru lectii si 

diverse proiecte 

Cursuri opţionale atractive si diverse cercuri cu elevii  
Program complementar „Scoala dupa Scoala” (la solicitarea părinţilor) 

Cultură organizaţională dezvoltată: uniforma şi imnul şcolii  
 
Rezultate remarcabile obţinute de elevii şcolii noastre la examene, 

olimpiade, concursuri, competiţii, proiecte – campioni judeteni, naţionali  

OFERTA  EDUCATIONALA 
pentru 

 

CLASA  PREGATITOARE 
 

MINISTERUL  EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

mailto:zaharia.boiu@yahoo.com
http://www.zahariaboiu.info/
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În şcoală funcţionează Centrul „Creştem Împreună”, impelmentat de 

organizaţia Salvaţi Copiii Romania, pentru copiii cu părinţi plecaţi în 

străinătate  
Şcoala gazduieşte clase pentru copii cu handicap, de la SAM REGHIN  
Colaborări cu diverse Organizaţii şi ONG – uri: Salvaţi Copiii Romania, 

Clubul Rotary, Clubul Lions, Sighişoara Durabilă, CCDG, Mihai Eminescu 

Trust, etc. 

c) 

Informaţii 

utile despre 

oferta pentru 

înscrierea în 

învăţământul 

primar 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019 

cuprinde pentru inscriere:  

• 2 clase pregatitoare sectia romana  
Program SDS „Şcoală după şcoală”) – la cerere  

Masa de prânz – la cererea parintilor 

o Odihnă activă, relaxare, activităţi de consiliere psihopedagogică, 

activitaţi de socializare  
o Limbi moderne – limba engleză, limba franceză 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2.  C i r c u m s c r i p ţ i a   ş c o l a r ă   

Cartier Tarnava II, 

Cartierul Primaverii, 

Sighişoara, 

 Mureş 

Aleea Garoafelor 

Aleea Margaretelor 

Aleea Panseluţelor 

Baratilor 

Brânduşelor 

Bujorului 

Crizantemelor 

Daliilor 

Inului 

Lacramioarei 

Lalelelor 

Magnoliei 

Mihai Viteazu 

Miron Neagu 

Narciselor 

Rozelor 

Trandafirilor 

Viorelelor 



 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul 

primar pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 
http://www.edums.ro/183%2002%202018.pdf 

 

 

4. Informaţii utile pentru părinţi  
a. Cadru ambiental – stimulativ pentru desfaşurarea activităţilor instructiv  

– educative 

b. Sală de educaţie fizică, cabinete de: matematică, fizică – chimie, 

biologie, istorie, geografie, limbi străine, muzică, religie, desen  
c. Spaţiu de joacă, terenuri de sport foarte mari  
d. Cabinet de informatică cu acces la internet (AEL)  
e. Cabinet de asistenţă psihopedagogică ( psihologul si logopedul şcolii)  
f. Cabinet medical ( medicul şcolii şi asistentă)  
g. Centrală termică proprie  
h.  Sală de sport  
i.  Bibliotecă foarte dotată  
j. Proiecte şcolare foarte atractive, atât interne cât si internaţionale, care 

pun în valoare abilităţile si competenţele elevilor şi îi ajută la dezvoltarea 

lor personală.  
k. Climat de securitate şi siguranţă, şcoala este dotată cu sistem de alarmă 

antiefracţie şi supraveghere video externă. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. MARIANA TAMAS 
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