
 
Resurse curriculare: 

 
Studiul extins al unor discipline și opţionale 

atractive pentru elevi și părinți.  

 

Limbă modernă : limba engleză.   

 

Activităţi extracurriculare: parteneriate, 

proiecte și programe educaționale, excursii, vizite 

la muzee, case memoriale, târguri educaționale, 

spectacole de teatru,film, serbări cu ocazia 

diferitelor evenimente cultural-literare, istorice 

Activități în programul ,,Școala după Școală” 

-servirea mesei( tip catering) 

- efectuarea temelor 

-activități în completare 

-activități recreative 

Interval orar: 11:30 - 15:30 

Alte informații cu privire la SDS: 

- grupele se vor constitui din elevi aparținând 

aceluiași nivel de clasă 

- nr. minim de elevi pentru constituirea unei 

grupe 10, nr. maxim 15 

- cererile se depun în septembrie, dacă programul 

va fi aprobat 

 

Semn distinctiv: bluză/cămașă/ tricou alb și 

vestă roșie 

 

 

 

Resurse materiale:  

 39 săli de clasă repartizate în 2 corpuri(29 

în corpul A și 10 în corpul B), dotate cu 

videoproiectoare, sistem audio, conectate la 

internet, cu mobilier adecvat claselor 

pregătitoare, mobilier nou pentru clasele I-

IV și dulapuri individuale pentru fiecare 

elev 

 1 laborator de chimie, 

 1 laborator biologie,  

 2 cabinete de informaticǎ, cu tablă 

interactivǎ,  

 1 cabinet consilier psihopedagog,  

 2 cabinete medicale, 

 1 cabinet stomatologic,  

 bibliotecă cu 16720 volume 

 săli de sport 

 grupuri sanitare separate și adaptate vârstei 

 aparatură de supraveghere video 

(sistem de camere video cu circuit închis) 

 sistem de alarmare în caz de incendiu și de 

efracție 

Resurse umane: 

 35 învățători/institutori/prof.înv.primar 

 48 profesori 

 

 

 

 

Cu noi  

pentru viitorul vostru!  
 

 

 

 
 

DIRECTOR, 

prof. Stan Virginia Marilena 

 

DIRECTORI ADJUNCȚI, 

prof. Petrișor Adelina 

înv. Macovei Ștefania Alina 

 

CONTACT: 
 
CORP A :Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 55 

CORP B : Str. Ion Țuculescu, nr. 42 ,sector 3, 

București 

tel. / fax: 021.324.86.76 

e-mail: scoala75@yahoo.com 

web: http://scoala75.invatamantsector3.ro 

 

www.scoala75.invatamantsector3.ro 
  

 
 

mailto:scoala75@yahoo.com


OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU  
CLASA PREGĂTITOARE  

ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 
 

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE :  
 Prima etapă de înscriere : 11.04.2022 - 10.05.2022 
 A doua etapă de înscriere: 31.05.2022-07.06.2022 

Depunerea si validarea cererilor tip de înscriere se 

face în intervalul orar: 8,00- 18,00 (luni-joi) și 8,00- 

17,00(vineri), în urma unei programări telefonice. 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1. Cererea – tip de înscriere  

2. Fotocopia actelor de identitate al părinților  

3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului în 2 

exemplare 

4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, 

pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada  

1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv  

5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile 

generale și/sau specifice de departajare, după caz  

6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la 

veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în 

cazul completării sau transmiterii online a cererii  

7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din 

care rezultă modul în care se exercită autoritatea 

părintească şi unde a fost stabilită locuinţa 

minorului, în cazul părinţilor divorţaţi. 

 Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul 

de către secretariatul unității de învățământ, pe 

baza documentelor originale. 

 

NUMĂRUL DE CLASE PREGĂTITOARE: 
–  7 clase, 154 locuri 

 

 

 
 

 

 

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ (străzi arondate) 

 Aleea Fruntas Constantin Tudor Sector 3 

 Str. Bucovina Nr 2-4, 3-11 Sector 3 

 Str. Pictor Gh Tattarascu Nr 2-4 Sector 3 

 Str. Campia Libertatii 1-47, Nr 2-62 Sector 3 

 Str. Pictor Gheorghe Petrascu Sector 3 

 Str. Gruiul Argesului Sector 3 

 Str. Papadiei Sector 3 

 Str. Rasovita Sector 3 

 Str. Rosianu Sector 3 

 Str. Sold. Popa Florea Sector 3 

 Str. Tarancutei Sector 3 

 Str. Intrecerii Sector 3 

 Str. Capitan Nicolae Licaret Sector 3 

 Intrarea Patinoarului Sector 3 

 Str. Fildesului Sector 3 

 Str. Doicesti Sector 3 

 Str. Sapte Drumuri Sector 3 

 Str. Soldat Alexandru Magatti Sector 3 

 Intrarea Sectorului Sector 3 

 Intrarea Gheorghe Tudorache Sector 3 

 Str. Rodul Pamantului Sector 3 

 Str. Profesor Doctor Stefan Nicolau Sector 3 

 Str. Cutezatorilor Sector 3 

 Str. Nazuintei Sector 3 

 Str. Prieteniei Sector 3 

 Str. Ion Tuculescu Nr 25-37, Nr 38-42 Sector 3 

 Str. Plutei Sector 3 

 Str. Buga Sector 3 

 Intrarea Sabitei Sector 3 

 Intrarea Sergent Gheorghe Virtej Sector 3 

 Intrarea Tropicelor Sector 3 

 Intrarea Arsura Sector 3 

 Intrarea Sergent Ion Barbu Sector 3 

 Intrarea Budeasa Sector 3 

 Str. Vaslei Sector 3 

 Str. Baba Novac Nr 1-25(Nr. Impare) Sector 3 

 

 

 

Ce este clasa pregătitoare ? 
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de 

acomodare a copilului cu noul mediu de învățare 

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  

– anul în care copiii se dezvoltă emoțional și 

intelectual pentru un demers școlar de succes 

 

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare? 
– Comunicare în limba română 

– Matematică şi explorarea mediului 

– Dezvoltare personală 

– Arte vizuale și abilități practice 

– Muzică și mișcare 

– Educație fizică 

– Religie 

– Limba engleză 
 

 
REPARTIZAREA ELEVILOR PE CLASE : 

- Ordonarea alfabetică a tuturor elevilor înscriși, 

realizându-se 2 liste organizate pe criteriul de gen  

- Distribuirea elevilor pe clase în ordine alfabetică, 

prin aplicarea algoritmului pentru fiecare dintre cele 

2 liste  

 - Distribuirea echilibrată a gemenilor/tripleților și a 

elevilor cu CES  

- Stabilirea cadrelor didactice de predare la clasa 

pregătitoare, prin tragere la sorți 

În cazul unor situații bine întemeiate, există 

posibilitatea realizării unui schimb de locuri între 

elevi, care se va realiza numai cu acordul ambilor 

părinți, în baza unor cereri care vor fi supuse 

analizării și aprobării de către Consiliul de 

Administrație al școlii. 

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi 

înainte de toate a învăţa." 

 

                                           (Nicolae Iorga) 
 


