
Adresa: Str. Libertatii nr. 130

Telefon: 021.467.00.83

Fax: 021.467.00.83

mail: scoalacatelu@yahoo.com

web: nu

Număr clase pregatitoare pentru anul
școlar 2014 -2015: 1

Străzi arondate unității școlare: Str.
Apusului, Str. Cimitirului, Str. Câmpului, str.
Drumul Între Tarlale, Str. Florilor, Str. Gării, Str. Independenţei, Str. Intrarea
Florilor, Str. Intrarea Şcolii, Str. Intrarea Uzinei, Str, Intrarea Viilor, Str. Libertăţii
(de la nr. 2 la nr. 160 şi de la nr. 15 la nr. 67), Str. Măgurei, Str. Marginei, Str.
Şcolii, Str. Uzinei, Str. Viilor, Str. Ogorului.

Descrierea unității școlare: In Scoala Gimnaziala nr. 2 Glina programul se
desfasoara in doua schimburi: nivelul primar si prescolar - schimbul 1 (8.00-
12.00), clasele gimnaziale - schimbul 2 (13.00- 18.00). Unitatea scolara dispune
de cadre didactice calificate titulare la toate nivelurile de invatamant. Scoala este
bine dotata, cu aparatura moderna, cu cabinet de informatica conectat la
internet, biblioteca scolara si sala de sport. Scoala este implicata in parteneriate
locale, judetene si in actiuni de voluntariat. Se organizeaza numeroase activitati
extrascolare si extracurriculare, concursuri artistice si sportive, activitati
culturale. Conducerea scolii este preocupata de imbunatatirea rezultatelor
scolare, reducerea absenteimului si abandonului scolar  si de perfectionarea
continua a cadrelor didactice avand in cheiat un parteneriat cu Fundatia
,,Inocenti”.

Informaţii pentru părinţi: Cadrul didactic care va prelua in anul scolar 2014-
2015 clasa pregatitoare este cadru didactic titular cu studii superioare, bine
pregatit profesional. Scoala Gimnaziala nr. 2 Glina, dispune de spatiu amenajat
corespunzator in vederea inscrierii in anul scolar 2014-2015 a unei clase

Şcoala Gimnazială nr. 2 Căţelu



pregatitoare care sa functioneze in conditii moderne iar activitatea didactica sa
fie atractiva si instructiva pentru copii.

Adresa: Str. Libertatii nr. 202

Telefon: 021.467.11.88

Fax: 021.467.00.83

mail: scoalabobesti@yahoo.com

web: nu

Număr clase pregatitoare pentru
anul școlar 2014 -2015: 1

Străzi arondate unității școlare:
Str. Cireşilor, Str. Intrarea Cireşilor, Str.
Intrarea Văii, Str. Văii, Str. Melodiei, Str. Fântânii, Str. Libertăţii 69 pana la nr.
145, Libertatii 160 pana  la 232, Str. Îngustă, Str. Abatorului.

Descrierea unității școlare: Scoala Gimnaziala nr. 3 Glina situata in str.
Libertatii nr. 202 Glina, este unitate arondata Scolii Gimnaziale nr. 2 Glina.
Scoala dispune de cadre didactice titulare si cadre didactice suplinitoare
calificate. Unitatea este bine dotata si dispune de biblioteca scolara, cabinet de
consiliere psihopedagogica, aparatura tehnica moderna, sala de calculatoare si
mobilier scolar modern in fiecare clasa. In unitate activitatea se desfasoara in
doua schimburi. Cadrele didactice au implicat scoala in parteneriate locale,
judetene si desfasoara activitati de voluntariat. Elevii sunt cooptati in activitati
culturale, artistice si concursuri sportive. Conducerea scolii este preocupata de
reducerea absenteismului si abandonului scolar si de imbunatatirea activitatii
didactice. In anul scolar viitor se va desfasura in cadrul scolii un program
,,Scoala dupa scoala" in care grupul tinta va fi format din 25 de elevi atat din
ciclul primar cat si ciclul gimnazial. Se are in vedere perfectionarea cadrelor
didactice si implicarea scolii in cat mai multe proiecte POS-DRU.

Şcoala Gimnazială nr. 3 Bobeşti



Informaţii pentru părinţi: Clasa pregatitoare va functiona in anul scolar 2014-
2015 in incinta scolii, in clasa dotata cu mobilier scolar modern corespunzator
activitatii didactice.


