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ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA-BRADULUI 

 

  
 Descrierea unității de învățământ 

Școala Gimnazială Slobozia Bradului este o unitate cu personalitate juridică (PJ) ce are arondate în anul școlar 
2015-2016 cinci structuri școlare respectiv, Grădinița cu Program Normal Coroteni , Grădinița cu Program 
Normal Cornetu,Gradinita cu Program Normal Slobozia Bradului, Școala Gimnazială Coroteni și Școala Primară 
Cornetu. 
 

 

 ,,Școala  Gimnazială  Slobozia  Bradului  este  a  

tuturor  celor  care  vor  să  învețe!” 
 

               

,,Școala incluzivă Slobozia Bradului sprijină  
dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând 
accentul pe dobândirea  de competenţe care să asigure 
servicii educative şi să  satisfacă nevoile comunităţii pentru 
educaţia permanentă.”  
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  În anul școlar 2015-2016 Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului funcţioneazǎ cu trei cicluri de învǎţǎmânt : 
preșcolar, primar şi gimnazial. Învǎţǎmântul preșcolar,  primar şi gimnazial îşi desfǎşoarǎ activitatea conform 
orarului şcolii : între orele 8.00 – 11.45  învăţământ primar şi între orele 12.00 – 18.00 învăţământ gimnazial. 
Structura Şcoala Primară Cornetu  funcţionează cu învăţământ primar după un orar cuprins între orele7.30 -
18.15 ,în trei schimburi. 
      Școala oferă oportunități cu privire la desfășurarea unor CDȘ-uri interesante   și a unor activități 
extracurriculare atractive. Școala Gimnazială Slobozia Bradului   are în dotare două laboratoare de informatică 
și  un Centru de Documentare și Informare (CDI). Structurile  școlare, Școala Gimnazială Coroteni și Școala 
Primară  Cornetu sunt  dotate  cu  câte un laborator de  informatică. 
         Elevii din cadrul  Școlilor Gimnaziale Slobozia Bradului și Coroteni  beneficiază de transport cu un microbuz 
școlar  si inca unul ce urmeaza a fi dat spre folosinta. 
 

Resurse materiale  

 Săli de grupă:    6 
 Săli de clasă:    24 
 Cabinete:           4 (informatică), 1(psihologie) 
 Teren de sport:  1 
 Bibliotecă – Centru de documentare şi informare 
 

 Resurse umane 

 Cadre didactice:                 6 educatoare, 32 învăţători, 21 profesori 
 Grupe de grădiniţă:             6 cu 145 de copii 
 Clase de studiu:                32 clase 0-IV  978cu  elevi 

                                               16 clase V-VIII cu 442 elevi 

 Personal de conducere:      1 director 
 Personal auxiliar:               1 secretar, 0,50 bibliotecar, 1 contabil 
 Personal nedidactic:           6 (4 îngrijitori, 1 muncitor  întreținere, 1 fochist) 

Şcoala noastră  propune o ofertă educaţională diversificată, care încurajează 

competiţia  şi  favorizează  înnoirea, în acord cu nevoile individuale şi de 

formare  şi cu schimbările care au loc în societate. 

Şcoala oferă elevilor:  

 ●posibilitatea studierii în limba română  
●studierea limbii rromani si a istoriei şi tradiţieirrome; 
●studierea limbilor străine (engleză şi  franceză);  
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Grădiniţă  

Grupa mare                           

,,Lumea poveştilor”      

,,Intr-o lume de poveste, tot ce vrei posibil este!“                          

Primar 

Grupa pregătitoare 

Educatie pentru societate 

                       Clasa I                                                      Clasa a II-a 

          Educaţie pentru sănătate                                           Educaţie pentru sănătate 

 

                   Clasa a III-a                                              Clasa a IV-a                    

                Educaţie pentru sănătate                                       Educaţie pentru sănătate    

   Gimnaziu   

                    Clasele V-VIII -   Tehnologie asistata de calculator                                                             

                                           

 

               



 

oferă copiilor posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut, de a-şi forma o cultură generală 

vastă, de a cunoaşte bine judeţul  în care trăiesc şi frumuseţile patriei noastre.  

Câteva exemple 

 Excursii la munte şi la mare  (Braşov, București, Galați, Sinaia, Vulcanii Noroioși, etc) 
 Vizite la Târgul de Ofertă Educaţională 
 Vizite la Muzeul Unirii din Focşani 
 Drumeţii la pădurile din localitatea Slobozia  Bradului 
 Drumeţii la Schitul Rogoz din localitatea Slobozia  Bradului 
 Serbări de Crăciun, 1 şi 8 Martie, Paşti, 8 aprilie – Ziua Rromilor,1 iunie, de încheiere a anului şcolar 
 Zilele şcolii Slobozia  Bradului - 24 Ianuarie 2014 
 Concursuri pe teme de literatură, istorie 
 Concursuri sportive 

 

Parteneriate ale grădiniţei şi şcolii cu:   

 Primăria Slobozia  Bradului 
   Poliţia  Slobozia  Bradului 
 Dispensarul  Medical  Slobozia  Bradului 
 Biserica Slobozia  Bradului 
 Scoala Gimnazială Slobozia  Bradului 
 C.C.D Focşani 

 

  Performanţe:    

    2015 – Turcitu  Nataniel  a  obținut  mențiune  la  faza  Națională  la  Olimpiada  de  Limba RRomani 

    2015 – echipa de rugby  fete și  de  fotbal  fete de  la  cls. V-VIII a obţinut locul I la diverse  concursuri   

    2015-  Echipa de fotbal de la cls.V-VIII a obţinut locul I, II și  III la diverse  concursuri    

   2015  - Echipa  de  dansuri  țigănești  a  participat  la  numeroase  spectacole,  evenimente  locale,  

județene, naționale 

  

       

 

 



●participăm la activităţi extracurriculare diverse, cu elevii: excursii şi drumeţii, dansuri traditionale, programe artistice 

organizate cu prilejul diverselor evenimente etc.; 

 

 

 

●programe de recuperare pentru elevii cu probleme . 

●Pentru elevii cu dificultati de invatare, scoala  asigura program de pregatire suplimentara  sub indrumarea profesorului 

itinerant si a psihologului scolar. 

 

 

 



 Şcoala oferă părinților: 

●programe realizate în colaborare; 

 

● transparență deplină și participare la actul decizional.  

Puntea de legatura intre scoala si comunitate este asigurata  de mediatorul scolar. 

 

    Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii sau la tel. 0237 259077.  

 

Director, Director adjunct, 

Prof. COSTACHE  VOICA                                                      Prof.  POPESCU   CĂTĂLINA 


