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OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

An școlar 2022-2023

ŞCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAŢIONALĂ SPECTRUM
CLUJ-NAPOCA

Grădiniţă şi Şcoală Gimnazială

Informaţii generale
Lumina  Instituții  de  Învățământ  are  8  școli  și  peste  20  de  ani  experiență  în  domeniul

educațional din România, remarcându-se prin rezultatele deosebite: peste 200 de medalii obţinute la
concursurile şi olimpiadele internaționale şi peste 300 de premii obţinute la olimpiadele naţionale.
În 2010, Lumina Instituții de Învățământ a deschis 4 școli, la nivel de grădiniţă şi şcoală primară, în
orașele  Iași,  Cluj-Napoca,  București  și  Ploiești,  cu  numele  ȘCOALA  PRIMARĂ
INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM. 
Lumina Instituţii de Învăţământ plănuieşte să extindă Școala Gimnazială Internațională Spectrum
din Cluj-Napoca în următorii ani, cu învăţământ liceal. 

Şcoala Internaţională Spectrum pune accent pe învăţarea centrată pe elev şi pe dezvoltarea
acestuia prin activităţi specifice categoriei de vârstă, motiv pentru care ne-am situat, în anii școlari
precedenți,  în top 5 la Evaluarea Națională pentru clasele a VIII-a din județul Cluj.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAŢIONALĂ SPECTRUM
(Grădiniţă şi Şcoală Gimnazială)

 Curriculum naţional;
 Grădiniţă acreditată;
 Ciclu primar acreditat;
 Școală gimnazială acreditată; 
 Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 20, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un

mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
 Engleză intensiv în grădiniță, ciclul primar şi gimnazial (3-5 ore/activități pe săptămână).
 Educatoarele,  învăţătoarele  şi  profesorii  sunt  calificaţi,  participând  în  fiecare  an  la  cursuri  de

perfecţionare, formare şi dezvoltare personală, organizate de LUMINA Instituții de Învățământ sau
CCD Cluj;

 Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor
către  părinţii  fiecărui  copil/  elev  prin  intermediul  platformelor CANVAS  și  MYEDUCARE,
catalogul virtual; 

 Sistem de motivare pozitivă a elevilor;
 Pregătire intensivă cu elevii pentru olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale; (după orele de

curs);
 Activităţi extraşcolare: excursii, picnicuri, vizite la muzee, tabere etc.;
 Ore de club  (după orele  de curs)  unde elevii  pot  opta  pentru  un club  în  funcţie  de dorinţele  şi

aptitudinile  lor în medii  nonformale (ex: teatru,  tenis de masă,  șah, dans modern, fotbal,  pictură,
chitară, IQ Lab, Mindfulness etc.);

 Servirea mesei (în regim de catering);

mailto:info@cluj.spectrum.ro


Școala Gimnazială Internațională Spectrum
Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur, nr.22-24

cluj.spectrum.ro e-mail: info@cluj.spectrum.ro
tel: 0264/ 438 351  fax: 0264/ 438 361

Pentru buna dezvoltare atât fizică, cât şi emoţională, elevii beneficiază de asistenţă medicală și
psihologică; 

Școala Gimnazială Internațională Spectrum din Cluj-Napoca școlarizează copii de la 2 ani 6 luni 
la 15 ani pentru:

 Ciclul preșcolar: grupa mică, mijlocie, mare;
 Ciclul primar: clasele pregătitoare, I, II, III și IV;
 Ciclul gimnazial: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a;

Pentru  anul  școlar  2022-2023,  conform  planului  de  școlarizare  aprobat  de  consiliul  de
administrație al școlii, noi ne propunem: 

 1 grupă mică, 1 grupă mijlocie și 1 grupă mare cu câte 20 de locuri;
 2 clase pregătitoare, 2 clase I-a, 2 clase a II-a, 1 clase a III-a, 1 clasă a IV-a, fiecare cu câte 20

de locuri;
 1 clase a V-a, 2 clase a VI-a, 1 clasă a VII-a, 1 clasă a VIII-a, fiecare cu câte 20 de locuri;

Pentru grupele/ clasele care nu sunt la început de an școlar, dispunem de locuri libere care se
ocupă  prin  transfer,  conform informațiilor  pe  care  le  veți  primi  de  la  departamentul  secretariat
(locurile sunt limitate)

OFERTA CURRICULARĂ:

Școala Gimnazială Internațională Spectrum din Cluj-Napoca urmărește ca în fiecare an școlar
să folosească la randament  maxim resursele  umane și  materiale,  oferind o alternativă  modernă a
Curriculumului Național Românesc.

 Existența unui curriculum nucleu aplicat în mod creativ și diferențiat, în funcție de nevoile
fiecăruia;

 Programele CDȘ sunt elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor;
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, olimpiade și concursuri;
 Desfășurarea unor activități extracurriculare atractive;

Oferta școlii noastre este una diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de
învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică. 

Pentru anul școlar 2022-2023 ne propunem următoarea ofertă de opționale:

I. Opționale integrate la nivelul ariei curriculare/ a mai multor arii curriculare:

DENUMIREA OPȚIOALULUI CUI SE ADRESEAZĂ?

1. Limba germană -elevi din ciclul gimnazial (1-2 ore/ săptămână)
-elevi din ciclul primar (2 ore / săptămână)

II. Opționale din oferta școlii:

DENUMIREA OPȚIOALULUI CUI SE ADRESEAZĂ?

1. Limba engleză -elevi din ciclul preșcolar; (5 activități/ săptămână)
-elevi  din  ciclul  primar  și  gimnazial  (5  ore/
săptămână)
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2. Oră de studiu -elevi din ciclul primar (2-5 ore/ săptămână)

3. Limba germană -elevi din ciclul primar (începând cu clasa I, 2 ore/
săptămână);

4. Informatică (Competențe digitale) -elevi  din  ciclul  primar  (începând  cu  clasa
pregătitoare, 1 oră/ săptămână);

5. Limba engleză intensiv/ Cambridge -elevi  din  ciclul  primar  și  gimnazial;  (1  oră/
săptămână)

  

PROGRAM:
Grădiniţă 08:00 – 08.30 primirea copiilor/ ALA

08:30 – 09:00 mic dejun
09:00 – 11:45 activităţi educative
11:45 – 12:30 activități de recreere în curte
12:45 – 13:00 masa de prânz
13:00 – 15:00 program de somn
15:00 – 15:10 gustare
15:10 – 18:00 cluburi/ jocuri liber alese

Şcoală 08:30 – 12:20 cursuri
12:20 – 12:45 pauză de masă
12:45 – 14:20 cursuri
14:30 – 17:00 after school/ cluburi (opţional)

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
1. Vizita  la  grădiniţă/şcoală  –  este  necesar  să  se  facă  în  prealabil  o  programare  prin  telefon

(0264.438351); pot fi oferite toate informaţiile necesare printr-o întâlnire cu directorul/ managerul\
departamentul de marketing al şcolii sau de la secretariat.

2. Efectuarea de către copil a probei, care durează între două-cinci zile;
3. Completarea formularului de înscriere – după efectuarea vizitei, părinţii vor completa un formular de

înscriere pentru a putea fi luaţi în evidenţa locurilor pentru anul şcolar în curs/ viitor;
4. Completarea dosarului de înscriere cu următoarele acte:

- copie după certificatul de naştere al copilului și al părinților;
- copii după cărţile de identitate ale părinţilor; 
- copie după certificatul de căsătorie al părinților;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să demonstreze că elevul este apt pentru 
- şcolarizare;
- documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei

pregătitoare (acolo unde este cazul);
- foaie matricolă (dacă este cazul)
- fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări; 
- 3 fotografii pentru carnetul de elev;

5. Semnarea contractului - la data semnării contractului se va achita taxa de înscriere şi prima rată din
 taxa de şcolarizare.

             -  fiecărui copil îi este creat un cont Gmail pe domeniul școlii, cont cu care se va putea loga și pe celelalte 
 platforme folosite de unitatea școlară.               

mailto:info@cluj.spectrum.ro


Școala Gimnazială Internațională Spectrum
Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur, nr.22-24

cluj.spectrum.ro e-mail: info@cluj.spectrum.ro
tel: 0264/ 438 351  fax: 0264/ 438 361

DOTĂRI
 Investiţiile adăugate în timpul anilor şcolari au făcut ca Şcoala şi Grădiniţa Spectrum să poată

oferi spaţiile, materialele didactice şi aparatura specifice oricărui tip de activitate:
- Cabinet medical;
- Laboratoare moderne;
- Sală multifuncțională (căști VR, cameră video 360, Smart Lab)

Clasele sunt prevăzute cu mobilier ergonomic, adecvat diferitelor categorii de vârstă, în culori
vesele, uşor de asamblat în funcţie de tipul de activitate. Clasele dispun de spaţii de depozitare, unde
elevii pot lăsa materialele didactice şi obiectele personale. 

Pentru grădiniţă dispunem de un loc de joacă în exterior. 
Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este de 20, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor

într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil.

ECHIPA
Elevii  au parte de o echipă de specialişti,  cadre didactice energice,  cu afecţiune deosebită

pentru copii. Educatoarele, învăţătoarele şi profesorii sunt calificaţi, participând de două ori pe an la
cursuri  de  perfecţionare,  formare  şi  dezvoltare  personală,  organizate  de  LUMINA  Instituții  de
Învățământ, dar și la alte cursuri de formare continuă oferite de CCD Cluj.

COMUNICAREA CU PĂRINŢII
Un rol important în dezvoltarea şi educarea copiilor îl au în aceeaşi măsură familia şi şcoala.

Progresul este mai rapid în momentul în care părinţii şi şcoala colaborează în favoarea copiilor. În
acest scop, Grădiniţa şi Şcoala Gimnazială Internaţională Spectrum foloseşte o diversitate de metode
de comunicare cu părinţii.

1. Comunicarea promptă, zilnică a rezultatelor evaluărilor şi a observaţiilor profesorilor către
părinţii fiecărui elev, prin e-mail, prin intermediul catalogului virtual;

2. Şedinţele cu părinţii –se organizează periodic;
3. Site-ul şcolii – noutăţi, ştiri, evenimente, informaţii;
4. Secretariatul şcolii – poate oferi informaţii între orele 08:00 – 17:00;
5. Întâlniri cu cadrele didactice – ora la dispoziţia părintelui stabilită de către fiecare educator/

învăţător/ diriginte împreună cu părinţii;
6. Rapoartele semestriale;
7. Scrisori de informare;

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE/ EXTRACURRICULARE
Elevii şi preşcolarii au nevoie de acţiuni care să le extindă universul de cunoaştere, să le ofere

prilejul de a se bucura învăţând. Aşadar, procesul educaţional „îmbracă” şi formele nevoii naturale a
copiilor  de a se dezvolta  simultan  pe plan intelectual,  sportiv şi  artistic  sau,  pur şi  simplu,  de a
aprofunda  o  anumită  materie  sau  anumite  cunoştinţe.  Pentru  a  realiza  acest  obiectiv,  Şcoala  şi
Grădiniţa Spectrum a înfiinţat cluburi cu activităţi extracurriculare: teatru, tenis de masă, șah, dans
modern, fotbal, pictură, bune maniere, experimente, chitară etc. 

SĂNĂTATE
Pentru buna dezvoltare atât fizică, cât şi emoţională, elevii beneficiază de un control periodic

efectuat de către un medic specialist.
De  asemenea,  asistenta  medicală  din  cadrul  şcolii  efectuează  control  periodic  la  clase  şi

acordă asistenţă medicală în orice problemă, utilizând cele mai adecvate, eficiente şi rapide remedii
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într-un cadru cât mai plăcut şi atractiv. Copiii sunt mereu încurajaţi să spună atunci când există o
problemă care îi deranjează, fiind trataţi cu blândeţe şi eficienţă.

MENIU
Meniul este în fiecare zi ales, în aşa fel încât să conţină toate vitaminele şi proteinele necesare

efortului zilnic pe care îl depun. Prânzul este întotdeauna format din 3 feluri: supă, felul doi şi desert,
o mâncare sănătoasă şi consistentă, care îi ajută pe elevi să dea un randament maxim. 

SIGURANȚĂ:

 profesori  de serviciu atât  în curte cât și pe holurile școlii  în permanență în timpul
pauzelor;

 camere de supraveghere atât în interior cât și în exterior;
 contract cu firmă de pază care asigură paza și protecția pe tot parcursul programului

(7:00-18:00);

AFTER SCHOOL
În cadrul programului de after school elevii beneficiază de efectuarea supravegheată a temelor

pentru acasă, activități de consolidare a cunoștințelor, activităţi de club, pregătire suplimentară pentru
elevii capabili de performanță, în vederea participării la diferite concursuri şcolare. 

CONTACT:

 Școala Gimnazială Internațională Spectrum-Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur, nr. 22-24
 Adresa web: cluj.spectrum.ro 
 E-mail: info@cluj.spectrum.ro
 tel: 0264-438 351 / tel. mobil: +40 751628831
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