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OFERTA ŞCOLARĂ 
  

2014-2015 
 

Scoala Gimnaziala ,,Marin Preda" Pitesti 

implineste 50 de ani de existenta! 

Ii asteptam pe toti cei ce sunt si au fost elevi, 

dascăli ai acestei scoli sa fie alături de noi în 

04.04.2014.Va asteptam cu drag!  

Director,  

Prof. Romulus Constantin SIMION 
 

Toţi părinţii pot să devină membri. Asociaţia 

are o pagină specială pe situl şcolii. Sponsori-
zările, fondul de 2%, sunt centralizate, verifi-

cate, coordonate de preşedintele şi contabilul 

Asociaţiei.  

Realizări: sistemul de su-

praveghere video, moderni-

zarea grupurilor sanitare, 

promovarea şcolii, suport 

Ziua Şcolii, radio şcolar, 

situl şcolii, ş.a.m.d. 

1964-2014 
50 de ani de performanţă în 

învăţământ 

Cu noi  

pentru viitorul vostru!  

Asociaţia de Părinţi din Şcoala 
Gimnazială ,,Marin Preda,, 

,,Das Wissen anzieht. Ausgehend von 1964.   

Knowledge attracts. Since 1964. 

La connaissance attire. Depuis 1964.  

Cunoașterea atrage. Începând cu 1964.  

,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce 

domneşte într-însa.,,  

Regele Ferdinand I al României (1865 - 1927) 

Parteneri direcţi:  

Școala Franceză L’ Ecole Francaise MLF Renault, 

Reprezentanți ai comunității locale, Asociația de 

părinți ,,Școala Nr. 10 Marin Preda Pitești,,, Asociația 

Sportivă Solaris 2009. 



- trei nivele 

cu 15 săli de clasă modernizate; 

- 2 laboratoare (fizică/chimie, 

informatică); 

- sala amfiteatru multimedia; 

- bibliotecă; 

- cabinet de asistență psiho-

pedagogică; 

- cabinet medical;  

- sală de sport spaţioasă, cu toalete/

duşuri, vestiare şi aparatură 

sportivă; 

- Grădiniţa P.N. “Paradisul 

Copiilor” cu 3 grupe, curte 

pentru joacă, împrejmuită;  

- sistem de supraveghere video în interior şi exterior; 

- serviciu permanent de pază ce 

oferă securitate elevilor; 

- radio şcolar pentru educaţie 

muzicală 

şi o ambianţă plăcută. 

  

Resurse materiale 

Program şcolar 
              Clasele I-IV 8.00 – 12.00/12.40  

Clasele V-VIII 13.00 – 19.00 

Programul ,,Şcoală după şcoală,, 12.00 – 17.00  

Îndrăzneşte să știi!      

- 680 de elevi organizaţi în 26 colective şcolare din 

învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial; 

-  39 de cadre didactice, din care 95% titulare; 

- 100% cadre didactice specializate, din care 79% au 

gradul didactic I, 16% au gradul didactic II, 4% au gradul 

didactic definitiv şi 1% debutanţi; 

- 28% cadre didactice cu studii postuniversitare (master, 

studii aprofundate, a doua licenţă), 93% sunt autori de 

carţi și articole de specialitate;  

- 6 cadre didatice sunt profesori metodişti ai Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Argeş, 2 formatori la nivel naţional, 

2 predau în Centrele de Excelenţă; 

- Dascăli absolvenţi ai cursurilor de formare organizate 

de: A.N.P.C.D.E.F.P. (Comenius, Vizite de studiu), Progra-

mul Tineret in Actiune, Univ.,,Babeş-Bolyai,,Cluj, Univ. 

Politehnică București, SNSPA, Univ.,,Valahia,,Târgoviște, 

Goethe Institut, Univ. ,,C.Brâncuși,, Târgu-Jiu, Univ. 

,,Constantin Brâncoveanu,,, Univ. Piteşti, C.C.D.Argeș, 

D.P.P.D.Pitești, C.C.D.Suceava, S.I.V.E.C.O., 

C.F.C.București, P.O.S.D.R.U., Institutul de Științe ale 

Educației, British Council, Mac Millan România, S.C. 

European Project ş.a.m.d.; 

- medic şcolar, asistent medical, medic stomatolog, 

logoped, psihopedagog; 

• personal didactic auxiliar (5) şi nedidactic (7). 

O reală ofertă de opţionale C.D.Ș. cu diverse tipuri: 

extindere, cu programă naţională sau programă creată 

la nivelul şcolii.  

- Optionale propuse în anul 2014-2015: Informatica, 

Extindere Limba Germana, Engleza prin muzica si joc, 

Matematica distractiva, Caligrafie, Dezvoltare 

personala, Extindere geografie, Atelier de teatru, 

Educaţie moral-civică, Reading &Writing, Educaţie 

interculturală, Introducere in jurnalism, ,,Noi si mediul 

inconjurator,,; 

- Elevii școlii participă la numeroase grupe de 

activităţi: Consiliul elevilor, cercul de redacție al 

revistei școlii, cercuri de chitară, teatru, radio scolar, 

echipele de handbal, fotbal, baschet ş.a.m.d.; 

- Elevii beneficiază de asistență medicală, consilere 

psihopedagogică, asistență logopedică; 

- Pentru învăţământul primar există 

programul ,,Şcoală după şcoală,,.(Mă joc, învăț și 

cresc de nota 10!) cu 3 pachete educaționale propuse 

părinţilor şi elevilor. 

Resurse umane Resurse curriculare 

Fii competitiv!    

Îndrăzneşte să vrei!   

Îndrazneşte sa fii !

Îndrazneşte sa spui!  


