Documente necesare la înscriere
- fotocopie a actului de identitate al părintelui
care completează cererea de înscriere;

- fotocopie a certificatului de naştere al copilului;
- pentru copiii care împlinesc 6 ani începând cu 1

-

septembrie 2020, copie a documentului care
atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării
psihosomatice a copilului;
adeverința medicală;

- fișa de vaccinări;
- pentru părinții divorțați, o copie a hotărârii
judecătorești definitive din care rezultă

Colegiul Naţional
„Liviu Rebreanu” Bistrița
face înscrieri pentru clasa
pregătitoare
în anul școlar 2020– 2021,
în perioada 4 – 23 martie 2020,
de luni până vineri,
între orele 8:00-18:00
la secretariatul unității școlare.

autoritatea părintească și locuința minorului.

28 FEBRUARIE 2020
ZIUA PORŢILOR
DESCHISE
la ŞCOALA PRIMARĂ a
COLEGIULUI NAŢIONAL
,,LIVIU REBREANU”

Te invităm
să ne vizitezi!

100 de ani de învăţământ
COLEGIUL NAŢIONAL

Longevitate
Implicare
Valoare
Inovaţie
Unicitate
Responsabilitate
Experienţă
Bunăvoinţă
Recunoaştere
Eficienţă
Apreciere
Necesitate
Unitate
„Tot ceea ce n-avem la naştere și ne va
trebui când vom fi mari, ne este dat prin
educaţie.”

J.J.Rousseau

Colegiul Naţional
„Liviu Rebreanu” Bistrița

Oferta noastră:
- profesori de valoare, cu o experiență
bogată;
- clădire nouă, cu dotări moderne;

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2020-2021,

CLASA PREGĂTITOARE
Secţia română:·3 clase

- echipamente IT în fiecare sală de clasă;
- program after school;
- săli de sport moderne;
- teren de sport cu gazon și pistă de alergare;

- 2 clase învățământ tradiţional

- bibliotecă;

- 1 clasă alternativa Step by Step

- centru de documentare și cercetare;

Secţia germană:·1 clasă învățământ
tradiţional

-asistenţă logopedică şi consiliere
psihologică;
- servirea mesei la cantina școlii;
- asistenţă medicală;

Cadre didactice titulare:
- profesor Camelia Tămăşan
(înv. tradiţional)
- profesor Claudia Urs
(înv. tradiţional)
- profesor Elena Rusu
(step by step)
- profesor Gabriela Tănăsescu
(secţia germană)

- personal de pază şi protecţie;
- promovarea elevilor talentați prin
participare la concursuri;
- ateliere de creaţie, artă şi excelenţă;
- cercuri de pregătire suplimentară.

Te aştept, micule boboc,
la noi la „Liviu”!!!
Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”- Bistriţa
Tel./Fax: 0363/100.438
E-mail: rebreanu@cnlr.ro
www.cnlr.ro

