ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,DEMETRIU RADU” RĂDEŞTI
1.Descrierea unităţii de învăţământ
a) Date de contact:
Adresa: Str. Principală, nr.22, cod poştal - 517470
Telefon/fax: 0258-879305
e-mail: sc.radesti@mail.albanet.ro
Şcoala noastră este situată în localitatea Rădeşti, comuna Rădeşti, judeţul Alba, în
Depresiunea Colinară a Transilvaniei, pe Culoarul Alba Iulia - Turda, pe malul
stâng al râului Mureş. Cel mai apropiat oraş este municipiul Aiud, situat la 4 km pe
drumul şi podul nou de peste Mureş şi la 10 km pe ruta Sâncrai – Ciumbrud.
Şcoala Gimnazială,,Demetriu Radu” Rădeşti este unitate şcolară cu personalitate
juridică, care are următoarele structuri arondate:
•Grădiniţa cu Program Normal Rădeşti;
•Şcoala Primară Leorinţ;
• Grădiniţa cu Program Normal Leorinţ.
Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară în intervalul 8:10-14:10:
- clasele primare funcţionează cu program normal 8:10-12:10 sau 13:10 după caz;
- clasele gimnaziale funcţionează între orele 8:10-14:10.
Şcoala Primară Leorinţ funcţionează numai cu învăţământ primar– secţia
maghiară, care îşi desfăşoară activitatea între orele 8:00 – 13:00.
Pentru anul şcolar 2013-2014 nu avem clasa pregătitoare la această unitate
şcolară.

Programul clasei pregătitoare şi al clasei I se va desfăşura în săli de clasă
amenajate în incinta Şcolii Gimnaziale,,Demetriu Radu” Rădeşti, având mobilier
adecvat vârstei, cadre didactice calificate, dotări conform cerinţelor clasei, grup
sanitar în incinta clădirii.
b) Informaţii utile despre oferta pentru înscrierea în învăţământul primar:
Baza materială:
• două corpuri de clădire (corpul A şi B) destinate activităţilor zilnice de predare –
învăţare-evaluare;
• sală de sport;
• sală de informatică;
• laborator de chimie şi fizică;
• Centrul de Documentare şi Informare.
- 1 clasă în regim de simultan (pregătitoare + clasa a-III-a) - profesor
învăţământ primar: Milea Cornelia
- 1 clasă I – profesor învăţământ primar: Irimie Nicoleta
2. Circumscripţia şcolară ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DEMETRIU RADU”
RĂDEŞTI
Str. Principală, nr.22, localitatea Rădeşti, comuna Rădeşti, jud.Alba
Telefon/fax: 0258-879305
e-mail: sc.radesti@mail.albanet.ro
ŞCOALA PRIMARĂ LEORINŢ
Str. Principală, nr.25, localitatea Leorinţ, comuna Rădeşti, jud.Alba
3. Metodologia si calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar
2013-2014
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/

Metodologia va fi aprobată prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale până
la data de 31.03.2013. Metodologia va fi publicată pe site-ul www.edu.ro,
secţiunea Înscrierea în învăţământul primar 2013.
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anulşcolar 2013-2014
Calendarul înscrierii va fi anunţat până la data de 31.03.2013
4. Informații pentru părinți
Informaţii utile pentru părinţi se găsesc pe site-ul Ministerul Educaţiei
Naţionale www.edu.ro, secţiunea ,,Înscrierea în învăţământul primar 2013” ,,Informaţii pentru părinţi”
Informaţii utile pentru părinţi se găsescpe site-ul Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Alba www.isj.albanet.ro, secţiunea,,Înscrierea în
învăţământul primar 2013”
- Tel Verde judeţean
Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţia părinţilor şi
cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0 800 816 258 pentru informaţii
referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2013-2014, a copiilor în clasa
pregătitoare, respectiv în clasa I. Linia va fi disponibilă în cepând cu data de
01.04.2013 de luni până vineri, între orele 9:00 si 16:00.
- Imagini sala de clasă:

