Scurt istoric …
Instituţie de prestigiu a învăţământului doljean si naţional,
Colegiul Naţional „Elena Cuza” a fost înfiinţat în 1833 având
numele „Pensionul de fete Lazaro-Otetelişanu” - prima Şcoală de
fete din ţară. Denumirea Şcolii se schimbă periodic :






în 1864
în 1883
în 1893
din 1901
din 1905

-

Şcoala Normală de fete din Oltenia
Institutul Pedagogic de fete
Şcoala Normală de învăţătoare
Şcoala Secundară de gradul I
Liceul de fete “Elena Cuza”

Dupa razboi aceasta institutie are mai multe denumiri: „Scoala
medie Nr.3”, „Liceul real-umanist”, ”Liceul de filologie-istorie”.
Din 1990 liceul si-a reluat denumirea de „Elena Cuza”, iar din
1998 aceasta unitate de învatamtânt primeste denumirea de
„Colegiul Naţional Elena Cuza”
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Oferta educaţională pentru
clasa pregătitoare
pentru anul şcolar 2018-2019
Colegiul Naţional Elena Cuza are aprobat,
pentru anul şcolar 2018 – 2019, un număr de 3
clase pregătitoare.
Pentru cei ce doresc, la cererea părinţilor,
Colegiul Naţional ,,Elena Cuza” organizează
activităţi de tip afterschool, punând accent pe
dezvoltarea personalităţii autonome a copilului şi
pe obţinerea succesului şcolar.
Copiii pot servi
masa de prânz în cantina modernizată a colegiului.
Pentru înscriere, părinţii trebuie să aibă asupra
lor următoarele documente:
• Copie după actele de identitate ale părinţilor.
• Copie certificat naştere copil.
• Dovadă vaccinări.
• Evaluarea psiho-somatică (dacă este cazul).
FOARTE IMPORTANT!
08 – 26 martie 2018
Completarea de către părinți, online sau la
unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ
la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în
intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
TelVerde județean
- Numărul de TelVerde pentru a obține informații
privind înscrierea în învățământul primar este
0 800 816 25

PROGRAMUL PORTILOR DESCHISE
07 MARTIE 2018
INTERVAL ORAR: 16:30-19:00
Primirea invitaţilor
Vizitarea claselor pregătitoare din incinta şcolii
Expoziţie de carte pentru copii în cadrul
Bibliotecii şcolii
Vizitarea celorlalte obiective din
şcoală:cantina,sala de sport,sala de festivităţi
Prezentare PPT: „Bine ai venit la școală!“
Întâlnire cu profesorii pentru învăţământ
primar care vor avea clasa pregătitoare în anul
şcolar 2017-2018 şi cu celelalte cadre didactice
pentru informarea cu privire la programele
educative desfăşurate în cadrul şcolii.

“ Educaţia este cel mai frumos dar pe
care îl poate dobândi omul.”
Platon

Baza materială
Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova se întinde pe o
suprafaţă de 8600 m2, fiind format din 5 clădiri cu 47 săli de clasă
moderne, dotate cu material didactic corespunzător. Întreaga bază
materială este utilizată integral şi eficient în folosul elevilor.
În clădirea centrală sunt grupate 19 săli de clasă pentru elevii de
liceu şi 9 cabinete şi laboratoare.
În corpul din faţa şcolii există 13 săli de clasă în care îşi
desfăşoară activitatea elevii din învăţământul primar (dimineaţa) şi
cei din învăţământul gimnazial (după amiaza). În acest corp au fost
amenajate două săli de clasă pentru învăţământul „Step by step”,
fiind dotate cu mobilier nou.
În incinta şcolară există un corp de clădire mai vechi, cu 2 săli
de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevi din învăţământul
gimnazial.

CLASA PREGĂTITOARE
Activităţi clasa pregătitoare

Sala de festivităţi

Clasa pregătitoare la cantina

Cancelaria
Cabinet psihopedagogic
Sală de sport
Activităţi de Crăciun

Biblioteca

Biblioteca

