
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

      Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu face parte din 

unităţile de învăţământ din  Bumbești-Jiu şi are rolul de a 

educa elevii din acest oraș, de a-i îndruma şi pregătii 

pentru viaţă. 

Şcoala e situată pe strada Grigore Alexandru Ghica Nr. 2.  

 
Şcoala are în componenţă clase,  astfel: 

 Ciclul primar  cu clasele pregătitoare,  I-IV; 

 Ciclul gimnazial cu clasele V-VIII. 

Are ca structuri: 
- 

- Școala Primară Tetila 

- Școala Primară Lăzărești 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Bumbești-Jiu 

- Grădinițele din satele: Curtișoara, Tetila,  
 
ARGUMENT 

 Activitatile extrascolare prezinta unele trasaturi ce se refera la 
continutul si tematica activitatilor, la durata lor,  la strategiile 

didactice utilizate, precum si la formele de organizare a muncii. 

Continutul placut, interesant si atractiv al diverselor tipuri si 
forme de activitati desfasurate in scoala, precum si ambianta 
oferita, determina participarea tot mai numeroasa a copiilor 

dornici sa-si manifeste aptitudiniile si imaginatia creatoare in 
diferite domenii de activitate si sa-si puna in practica propriile 

lor initiative si proiecte sub indrumarea profesorilor.  

 

 

 

 

PLANURI CADRU ÎN VIGOARE PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

 
- Ordinul MEN 3371 din 12.03.2013 pentru 

clasele pregătitoare, clasele I -IV 
 

- OMENCS 3590_5 apr 2016_Plan-cadru de 
învatamant pentru gimnaziu  
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            Motto: 

   “Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, 

    nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 
                           

        
 
 

 
 
 

     



 

 

 RESURSE MATERIALE:  

          În şcoala noastră se găsesc  

- 20 de săli de clasă,  

- 1 cabinet de informatică dotat cu 30 

calculatoare, 

-  1 sală de sport,  

- 19  grupuri sanitare în interiorul instituţiei, 

-  1 cabinet de fizică-chime,  

- 1  cabinet de biologie, 

-  1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 

-  1 cabinet logopedic, 

-  1 CDI,  

- 1 cabinet medical 

-  materiale didactice diverse. 

În prezent şcoala este dotată cu centrală termică 

proprie şi a fost utilată modern, pentru ca mediul 

educaţional în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi 

cadrele didactice din această şcoală să fie cât mai 

propice pentru un învăţământ de calitate, să fie cât mai 

atrăgător pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru cadrele 

didactice. 

RESURSA UMANA 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în 

această şcoală sunt calificate şi majoritatea titulare, 

pasionaţi pentru munca pe care o prestează, dăruiţi 

şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor 

cadre didactice fac şcoala mai primitoare, mai 

atrăgătoare, mai luminoasă. 

Contact: scbumb@yahoo.com 
              Tel/fax: 0253463456  

 

           OFERTA SCOLII PRIVIND                                                                
           DISCIPLINELE OPTIONALE                                                
PENTRU ANUL SCOLAR 2022/2023 

  
Limba si comunicare:   
Literatura pentru copii   
Limbi moderne   
Folclorul copiilor 
Lectura si abilitatile de viată, ,etc 
 
Matematica si stiinte ale naturii:   
Matematica distractiva   
Curiozitati din lumea naturii   
Micul inventator   
Educația pentru sănătate   
Stiinta- intre real si imaginar   
Călători și călătorii, etc   
 
Om si societate:   
Democratia petru copii   
Educatia pentru drepturile omului   
Istorie si geografie locala   
Traditii si obiceiuri locale,etc  
  
Arte:   
Muzica vocala   
Grafica si pictura   
Dans   
Teatru, artă dramatică, 
Introducre în arta dramatică,  etc 
   
Sport:   
Ansambluri și Jocuri sportive   
Gimnastica si aerobica,etc   
 
Tehnologii:   
Tehnologia informației și comunicatiei  
Micul gospodar   
Utilizarea aparaturii electrice si electonice,etc  
  
Consiliere si orientare:   
Rezolvarea conflictelor   
Cum circulam ?   
Igiena personala   
Tehnici de lectura   

Educatie pentru securitatea personala,etc 

 
Relații pe www.scoalabumbestijiu.ro   

 

VIZIUNE 

            Dorim   să devenim un mediu dinamic, 
științific, pragmatic, care să asigure accesul la 
educație, oferind șanse egale de dezvoltare 
personală fiecărui elev 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, 
care să contribuie la formarea unei personalităţi 
autonome şi creative, la formarea unor copii 
sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care 
să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la 
orice situaţie în viaţă. 
• Asigurarea calităţii în educaţie, oferirea de şanse 
egale şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul 
vieţii tuturor participanţilor. 
 
  

 
OPORTUNITĂȚI: 
 

- 56  locuri la clasa pregătitoare 

- 72  locuri la clasa a V-a 

- 100  locuri in gradinițe cu program normal 

- 60 locuri în grădinițe cu program prelungit 

mailto:scbumb@yahoo.com
http://www.scoalabumbestijiu.ro/

