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BINE AŢI VENIT 
ÎN ŞCOALA 
NOASTRĂ! 

 

Asociaţia de Părinţi din Şcoala Gimnazială 

Nr.10 ,,Marin Preda,, funcţionează din anul 

şcolar 2011.  

Toţi părinţii pot să devină membri. Asociaţia 

are o pagină specială pe situl şcolii. Sponso-

rizările, fondul de 2%, sunt centralizate, veri-

ficate , coordonate de preşedintele şi con-

tabilul Asociaţiei.  

Realizări: sistemul de supraveghere video, 

modernizarea grupurilor sanitare, promo-

varea şcolii, suport Ziua Şcolii, radio şcolar, 

situl şcolii, ş.a.m.d. 

Cu noi  

pentru viitorul vostru!  

,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce 

domneşte într-însa.,,  

Regele Ferdinand I al României (1865 - 1927) 

Mulţumim pentru suport Asociaţiei 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. 

1964-2014 
50 de ani de performanţă în 

învăţământ 



- şcoala are trei nivele cu 15 săli de clase; 

- sunt folosite la orele de specialitate cele 2 

laboratoare de fizică/chimie (etajul I) şi de  

informatică (etajul II); 

- la parter este amplasat un amfiteatru multimedia ; 

- orice noutate, eveniment, concurs, rezultat este 

prezentat pe situl sau pagina de facebook a şcolii 

(detalii despre uniforma şcolară, imnul şi drapelul 

şcolii, Regulamentul de Ordine Internă, informaţii 

cadre didactice, elevi, proiecte, activităţi educative 

şcolare şi extraşcolare,  parteneriate, colaborări, 

materiale diverse, newsleter ş.a.m.d.); 

-oferim consiliere şi/sau ajutor prin intermediul  

profesorul psihopedagog, medicului şcolar, 

asistentei medicale etc.  (cabinetele sunt la etajul II);  

- de regulă, transferul elevilor se realizează în 

perioada intersemestrială (acordul unităţii unde 

pleacă elevul şi avizul unităţii de unde vine elevul); 

Informaţii generale 
Program şcolar 

              Clasele I-IV 8.00 – 12.00/12.45 
Durata lectiei: 45 minute  

Durata recreatiei: 10 minute  

8.00 – 8.45 prima ora  8.45 – 8.55 recreația  

8.55 – 9.40 a doua ora  9.40 – 10.00 recreatia mare 

10.00 – 10.45 a treia ora  10.45 – 10.55 recreația  

10.55 – 11.40 a patra ora  11.40 – 11.50 recreatie 

11.50 – 12.35 a cincea ora de curs   

 

Clasele V-VIII 13.00 – 19.00 
Durata lectiei: 50 minute  

Durata recreatiei: 10 minute 

13.00 – 13.50 prima ora  13.50 – 14.00 recreatie 

14.00 – 14.50 a doua ora  14.50 – 15.00 recreatie 

15.00 – 15.50 a treia ora  15.50 – 16.05 recreatia mare 

16.05 – 16.55 a patra ora  16.55 – 17.05 recreatie  

17.05 – 17.55 a cincea ora  17.55 – 18.05 recreatie 

18.05 – 18.55 a sasea ora  

 

- documentele pentru înscrierea, transferul elevilor se 

găsesc la secretariat sau pe situl şcolii; 

- orele de educaţie fizică şi sport se desfăşoară în sala de 

sport (în curtea şcolii); 

- elevii au obligaţia să poarte echipamentul sportiv în cadrul 

orelor  de educaţie fizică şi uniforma în  timpul celorlalte 

activităţilor didactice;  

- cancelaria şi cabinetul metodic al învăţătorilor sunt la 

parterul unităţii; 

- la etajul I şi II (total 3 săli) îşi desfăşoară cursurile elevii 

şcolii franceze; 

- grupurile sanitare sunt la parter si etajul I; 

- elevii nu părăsesc şcoala în timpul programului şcolar; 

- dacă părinţii elevilor solicită sau dacă există o situaţie 

deosebită, elevii pot părăsi şcoala prezentând paznicului un 

bilet de ieşire semnat; 

- nu uitaţi: camerele video din curtea şcolii şi de pe holuri 

funcţionează permanent; 

- orice incident este anunţat profesorului de serviciu, 

învăţătorului/dirigintelui şi, în ultimul caz, directorului 

şcolii; 

- cadrele didactice nu solicită bunuri sau servicii personale 

elevilor şi părinţilor ; 

- funcţionează programul ,,Şcoală după Şcoală,, (Mă joc, 

învăț și cresc de nota 10!) pentru învăţământul primar; 
Situl nostru! 

Director - prof.  Simion Constantin Romulus;  
Consilier educativ -  prof.  Roşu Adeluţa; 

Alte programe: 
Secretariat: zilnic 8.00-16.00; 

Cabinet medical:  zilnic 8.00-16.00(excepţie vineri 

12.00-19.00);  
Cabinet psihopedagog :  luni 8.00-13.00, marţi 

12.00-16.00, joi 8.00-12.00, vineri GPN8.00– 11.00 

Contabilitate: zilnic 8.00-16.00; 

Logopedie:10.00-13.00; 


