
                                                                                                                      
 

  
- “AnneNoor 2 & 5B” - 

 
Vă aflați în situația de a decide supravegherea copilului dumneavoastră după 

terminarea orelor școlare și asigurarea unei mese calde la prânz? 

Efectuarea temelor constituie un motiv de stres? 

Doriți să îi oferiți supraveghere și instruire însă timpul vă este strict limitat? 

 

 

 

 

 

Programul After School ,,AnneNoor ” se adresează copiilor înscriși în clasele primare la 

Școala Gimnazială ”Vasile Pârvan” Bârlad oferind următoarele servicii 

• Programul ,,AnneNoor 2/5B” se desfășoară în continuarea programului școlar şi va fi 
organizat de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 17:00, pentru învățământul primar 
(G1-G2), astfel: 

- 12.00–15.00  masă de prânz la ora 13.00,  program de recreere şi joc; 

- 15.00 – 17.00  efectuarea temelor, gustare la ora 16.00, activități instructiv – educative;  
părinții vor opta pentru diferite pachete educaționale, funcție de nevoile elevilor; 

• Pentru nivel G2- elevi din clasele I–IV, sponsorizarea este de 25 lei/ zi pentru participarea 
în intervalul orar 12.00 – 17.00 sau 12 lei/zi școlară pentru participarea în intervalul orar 
14.30 – 17.00, sau 15 lei/zi școlară pentru participarea în intervalul 12.00 – 14.30. Contribuția 
zilnică reprezintă o sponsorizare minimă pentru fiecare copil participant și poate fi asigurată 
de orice persoană care dorește să sponsorizeze un anumit beneficiar.  

• Pentru nivel G1- elevi din clasele P, sponsorizarea este de 20 lei/ zi pentru participarea în 
intervalul orar 12.00 – 17.00 sau 7 lei/zi școlară pentru participarea în intervalul orar 14.30 – 
17.00, sau 15 lei/zi școlară pentru participarea în intervalul 12.00 – 14.30. Contribuția zilnică 
reprezintă o sponsorizare minimă pentru fiecare copil participant și poate fi asigurată de orice 
persoană care dorește să sponsorizeze un anumit beneficiar.  

• în cadrul programului sunt asigurate costurile generate de logistică, contabilitate, plata 
asistentului social, decontarea cheltuielilor rezultate din activitatea cadrelor didactice 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE PÂRVAN”  ȘI 

ASOCIAȚIA CHILDSLIFE 

VĂ OFERĂ O ALTERNATIVĂ 
 



voluntare care lucrează în intervalul orar 12.00 – 17.00, articole igienico-sanitare, rechizite 
școlare pt activități interne- respectiv: cărţi de colorat, creioane colorate, hârtie de scris, 
caiete de colorat, etc.; matrial didactic, activităţi extraşcolare, jucării, jocuri, cadouri cu 
prilejul sărbătorilor tradiționale -  toate acestea fiind sintetizate într-un cost pe beneficiar 
prevăzut în bugetul programului funcție de  participare. 
 
ACTE NECESARE  

➢ Cerere tip din partea familiei/ reprezentantului legal; 

➢ pentru copil: - copie xerox după certificatul de naştere ; 

➢ pentru părinţi: - copii xerox după actele de identitate și  de stare civilă ; 
Programul After School ,,AnneNoor ” se desfășoară  

de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 17:00
 

 AnneNoor 2 - pentru 
învățământul primar: 

- 12.00 – 15.00  masă de prânz și 
program de recreere şi joc; 
- 15.00 – 17.00  efectuarea 
temelor, gustare la ora 16.00, 
activități instructiv – educative;   

 
 AnneNoor 5B pentru clasa 

pregătitoare  
 

-12.00 – 17.00  masă de prânz, 
program de recreere şi joc, 
activități instructiv – educative; 

Programul oferă: 

✓ organizarea timpului după terminarea programului şcolar;  

✓ supraveghere avizată a copilului până la terminarea programului de lucru a 

părinţilor; informări complete asupra evoluţiei şcolare a elevului; 

✓  la cerere consultanţă psiho – pedagogică părinţilor 

 

 

 

PARTENERI: 

 ASOCIAȚIA CHILDSLIFE BUCUREȘTI 

 CHILDSLIFE INTERNAȚIONAL OLANDA 

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, VASILE PÂRVAN" BÂRLAD 


