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Oferta educaţională 
 

 
 
 

Şcoala excelent poziţionată, luminoasă şi foarte curată (în vecinătatea 

Policlinicii de stomatologie –Calea Bucureşti nr. 93), conţine 20 săli de clasă 

(zugrăvite în fiecare an, parchet lăcuit, bănci noi sau reabilitate, numeroase 

flori), 3 laboratore utilate modern-chimie-fizică, informatică cu 34 de 

calculatuare, biologie, o bibliotecă cu 15000 volume, aparate de proiecţie, DVD, 

televizor etc, 2 tipuri de internet. Clădirea școlii este construită în anul 1964 dar 

este permanent renovată și întreținută astfel că unitatea noastră oferă condiții 

excelente elevilor. În curte se găseste un mini parc amenajat cu băncuțe locuri 

de joacă etc. Clădirea are două etaje, grupuri sanitare noi, apă caldă menajeră- 

panouri solare, geamuri termopan cu o izolare perfectă etc. Orele de sport se 

realizează pe terenul cu gazon artificial, în sala de gimnastică sau pe celelalte 

terenuri conformate pentru handbal sau baschet. 
 

Este bine de ştiut că grupurile sanitare sunt reabilitate şi sunt dotate şi 

cu apă caldă menajeră prin intermediul panourilor solare. 
 

Unitatea noastră se ocupă de siguranţa elevilor ei: are în dotare camere de 

supraveghere pentru holuri şi curtea şcolii, intrarea şi ieşirea elevilor 

restricţionată, profesorii intră pe bază de cartelă, părinţii sunt primiţi la ore 

fixe, are 3 paznici şi profesori de serviciu pe fiecare etaj. 
 

Curtea şcolii este reabilitată complet-alei asfaltate cu băncuţe, pomi şi 

flori, pietriş în locurile de parcare şi în locul de joacă al copiilor, teren de fotbal 

cu gazon artificial, teren asfaltat de baschet şi handbal. 
 

Unitatea noastră școlară este organizată împreună cu C.N.”Frații Buzești”, 

C.N. ”Elena Cuza” și Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” în Consorțiul ”Tradiție și 

excelență în educație”, cu aceste unități școlare există strânse colaborări de tip 

educațional. 
 

Oferim educaţie de calitate fiind în primele 3 unităţi şcolare din judeţ, 

avem peste 1600 de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare. 
 

Elevii noştri participă la numeroase activităţi extracurriculare care le 

dezvoltă inventivitatea, îi ajută să socializeze cu alţi copii şi le îmbunătăţeşte 

spiritul civic. 



Informaţiile despre noi sunt actualizate permant şi se găsesc pe site-ul 

unității școlare: www.gheorghetiteica.ro 
 

Alte oportunităţi oferite de Şcoală Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”: 
 

 Programul „Şcoală de după şcoală”, constă în efectuarea temelor zilnice şi 

a celor suplimentare, actvităţi recreative-vizionarea de filme la biblioteca 

şcolii, plimbări şi jocuri în aer, liber, servirea mesei de prânz în regim de 

catering; 

 Cercuri: lb. engleză și germană, informatică, pictură, baschet, handbal; 

 Ore de balet, dans modern, fotbal conform unei oferte date de furnizor 

particular; 

 Petreceri onomastice  - aranjare sală, chiria pe spaţiile folosite, asistenţă 

specializată care antrenează copii în diverse activităţi distractive-dans, 

jocuri etc, curăţenia spaţiului folosit. 

 Suntem singura şcoală din judeţ care acordă burse elevilor cu 

rezultate deosebite la învăţătură! 
 

http://www.gheorghetiteica.ro/


Imagini din școala noastră 



Imagini de la activitățile noastre cu elevii



 

Unitatea școlară are în acest an școlar un număr de aproximativ 929, 

cu număr de clase de 33 clase organizate astfel: 20 clase ciclul 

primar -583 elevi și 13 clase ciclul gimnazial-346 elevi. La clasa 

pregătitoare învață în acest an școlar 83 elevi organizați în 3 clase. 
 
 
 
 
 

Înscrierea la clasa pregătitoare 

în anul școlar 2015-2016 
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