
 

 

 

 

 

 

➢ Școala Gimnazială Nr.4, situată pe Calea lui 

Traian Nr.97, reprezintă cea mai sudică școală 

gimnazială de pe teritoriul Municipiului Rm. 

Vâlcea, asigurând școlarizarea elevilor din 

zonele Calea lui Traian Sud, 1 Mai, Copăcelu, 

Căzănești, Petrișor, Inătești și Morilor. 

 
MISIUNE ŞI VIZIUNE 

 
Şcoala Gimnazială Nr.4  din Municipiul 

Rm. Vâlcea  constituie locul sigur în care elevii își 
pot afirma și dezvolta personalitatea, părinții își 
găsesc un partener disponibil și competent în 
educație, iar profesorii construiesc un mediu 
optim pe nevoile și stilurile de învățare ale elevilor 
și pentru accesibilizarea cunoașterii. 

Școala Gimnazială Nr.4 Rm. Vâlcea 
reprezintă un mediu provocator și stimulativ, pliat 
pe aspirațiile familiilor. 

Școala Gimnazială Nr.4 Rm. Vâlcea asigură 
un mediu educațional eficient, care să permită 
punerea în valoare a aptitudinilor fiecărui elev. 

Școala respectă și valorifică diferențele, 
promovând toleranța și echitatea în educație. 

Prin PROFESIONALISM și 
DEDICAȚIE, întregul personal al unității își 
propune să contribuie la asigurarea succesului 
elevilor noștri, astfel încât  Școala Gimnazială 
Nr.4 Rm. Vâlcea să fie, în continuare, locul 
unde elevii primesc „ştiinţa” necesară pentru a 
reuşi. 

Ofertă educaţională 
An şcolar: 2022-2023 

 

 
 

 
 

 
 

Strada Calea lui Traian Nr. 97, Râmnicu Vâlcea 

 

Telefon: 0350416709 

Web: scoala4rmvalcea.ro 

 

TREPTELE  DEVENIRII 
ŞCOLII  GIMNAZIALE  NR.4  PLAN DE ŞCOLARIZARE 

An şcolar 2022-2023 

Învăţământ primar: 

 
 Clasa pregătitoare: 3 clase 

 Clasa a I-a: 3 clase 

 Clasa a II-a: 3 clase 

  Clasa a III-a: 3 clase 

  Clasa a IV-a: 3 clase 

Învăţământ gimnazial: 
 Clasa a V-a: 3 clase 

 Clasa a VI-a: 3 clase 

 Clasa a VII-a: 3 clase 

 Clasa a VIII-a: 3 clase 

PROGRAM 

 
Programul şcolii noastre este: 

 
Clasa pregătitoare: 8-12; 

Clasele I-IV: 8-12; 
Clasele V-VIII: 8-14; 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pentru înscrierea la clasele pregătitoare puteți contacta 

următoarele cadre didactice: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 Vă așteptăm cu drag 

 

RESURSE  UMANE 

* 15 invățătoare și  32 de profesori calificați, dintre care 4 

profesori metodiști, 4 mentori și 9 experți în management 

școlar; un consilier școlar, un mediator, un logoped; 

* personal didactic auxiliar (bibliotecară, laborantă,  

inginer de sistem, 2 secretare, contabil, administrator de 

patrimoniu); 

* personal nedidactic (2 paznici, 3 muncitori de 

întreținere);  

 

RESURSE  MATERIALE 

• 22 săli de clasă 

• Cabinete de geografie, biologie, educație 

tehnologică,limba franceză, religie, informatică 

• laboratoare de chimie și de fizică 

• sală și teren de sport 

• bibliotecă cu peste 6000 de volume 

• sală de festivități 

 

 

 

 

 

 
 

 

CINE  SE POATE ÎNSCRIE LA CLASA PREGĂTITOARE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

✓ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 

2022, inclusiv; 

✓ La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 

ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022; 

✓ Evaluarea dezvoltării psihosomatice, care atestă pregătirea 

pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare,  se 

efectuează de către CJRAE, doar în situația copiilor care nu 

au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII 

ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

 Cerere – tip de înscriere (se completează la școală); 

✓ Original și copie după actele de identitate ale 

părinților/tutorilor legali (părinții divorțați depun la 

înscriere și hotărârea judecătoarească definitivă din care 

rezultă modul cum se exercită autoritatea părintească și 

unde a fost stabilită locuința minorului); 

✓ Original și copie după certificatul de naștere al copilului; 

 

 

 

 
 

NOI VĂ OFERIM 

OPORTUNITĂȚILE DE A AVEA: 

PROGRAM AFTER  SCHOOL MEDIATOR ȘCOLAR 

PROFESOR DE SPRIJIN CABINET LOGOPEDIC 

CABINET  DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Înv. PĂRĂUȘANU CRISTIANA  

Înv. LĂCRARU-VĂRZARU 

CRISTINA 

Înv. LĂUTARU ELENA 

Vă așteptăm cu drag! 


