
Adresa: Str. Aleea Scolii Nr.1

Telefon: 021.350.54.54

Fax: 021.350.54.54

mail: sc1buftea@yahoo.com

web: www.scoala1buftea.ro

Număr clase pregatitoare
pentru anul școlar 2014 -2015:

4

Străzi arondate unității școlare: Zona
Studio cu toate strazile arondate; Str. Maresal Antonescu (fosta 23 August) de la
nr. 79-249 la nr. 100-178; Int. Bucuresti Targoviste; Sos. Bucuresti-Targoviste
de la nr. 206-294 la nr. 101-147 si blocurile 27 si 32; Int. Palatului; Int.
Platanului; Str. Bujorului; Str. Ghiocelului; Str. Industriei; Str. Freziei; Str.
Merisori; Str. Metalurgiei; Str. Muguri de Brad; Str. Padurii; Str. Fermei (nr.
Pare); Str. Vasile Voiculescu (Labirintului); Str. Liliacului; Str. Garii; Str.
Luminisului; Str. Orhideelor; Str. Poieni; Intr. Noua; Str. Stadionului; Str.
Santierului.

Descrierea unității școlare: Scoala Gimnaziala Nr. 1 este situata in cartierul
Studio. In spatiile scolare amenajate corespunzator isi desfasoara activitatea  in
anul scolar 2012/2013: 120 de prescolari, 816 elevi, 52 cadre didactice, 13
personal didactic auxiliar si nedidactic. Procesul de invatamant este organizat pe
trei niveluri: prescolar, primar si gimnazial, cu desfasurarea temporara 8-
11.45/12.45 gradinite si ciclul primar, respectiv 12/13-18.50 ciclul gimnazial.Trei
dintre clase au profil sportiv. Clasele pregatitoare sunt amenajate la parterul
cladirii, sunt dotate cu material didactic si mobilier corespunzatoare varstei si
cerintelor educationale. Au grup sanitar propriu. Ca optional clasele studiaza la
alegere engleza. Se deruleaza si in acest an programul „After School” pentru
elevii din ciclul primar organizat prin Asociatia parintilor Scolii Nr.1 Buftea
"Impreuna". In anul scolar  2013-2014 scoala este partenera cu Primaria in
proiectul "Siguranta si confort in unitatile Scolii Nr.1 Buftea”.

Școala Gimnazială nr. 1 Buftea



Informații pentru părinți: Deviza noastra este "O scoala fara frustrari".
Conditiile desfasurarii procesului instructiv-educativ sunt optime. Unitatea este
prevazuta cu sistem de supraveghere video, are sala de sport cu vestiare si
grupuri sanitare, teren de sport cu mocheta sintetica, biblioteca insumand peste
14000 de volume cu calculatoare conectate la internet, laboratoare de chimie,
fizica, biologie, cabinet multifunctional, cabinet de logopedie si cabinet de
consiliere psihopedagogica. Este in curs de amenajare cabinetul de limba
romana. In timp scoala a capatat renume gratie rezultatelor elevilor la diferite
concursuri,  profesionalismului cadrelor didactice. Unitatea are site, pagina de
facebook si tv on-line. Pentru alte informatii va rugam sa accesati
www.scoala1buftea.ro



Adresa: Str. Independenţei nr. 52

Telefon: 021.351.50.65

Fax: 021.351.50.65

mail: Sc_3_buftea@yahoo.com

web: www.scoala1buftea.ro

Număr clase pregatitoare pentru
anul școlar 2014 -2015: 1

Străzi arondate unității școlare:
Cartierul Flămânzeni cu străzile arondate.

Descrierea unității școlare: Şcoală Gimnazială Nr. 3 este situată in cartierul
Flămânzeni. În spaţiile şcolare amenajate corespunzător îşi desfăşoară
activitatea  în anul şcolar 2013/2014:  45 de preşcolari, 145 elevi, 21 cadre
didactice, 5 personal didactic auxiliar si nedidactic. Şcoala funcţionează într-un
sigur schimb, cu o clasă pe nivel de învăţământ , cu desfăşurarea temporară
8-17.30 grădiniţa ( program prelungit),  8-11.45/12.45 ciclul primar, respectiv
8 /12.50/ 13.50 /14.50 ciclul gimnazial. Clasa pregătitoare este amenajată la
parterul clădirii, este dotată cu material didactic şi mobilier corespunzător vârstei
şi cerinţelor educaţionale. Are grup sanitar propriu. Ca opţional clasa studiază la
alegere engleza sau franceza. În prezent în şcoală se derulează programul
„A doua şansă” program care se adresează elevilor care nu au putut să-şi
finalizeze ciclu primar sau gimnazial. Există posibilitatea  de înfiinţare a
programului " After School" pentru ciclul primar în cazul în care sunt solicitări.
Pentru anul şcolar  2013-2014 şcoala are parteneriate cu  Primăria, jandarmeria,
poliţia locală, cabinetul medical şi biserica.

Informaţii pentru părinți: Moto-ul nostru este „Încearcă să nu fii un succes , ci
să fii o valoare!”. Condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ sunt
optime. Unitatea dispune de personal didactic calificat la toate disciplinele de
învăţământ. Există laborator de informatică conectat la internet , laborator de
chimie, fizică , biologie, bibliotecă, sală de lectură, cabinet de consiliere
psihopedagogică, sală de sport şi teren de sport semiamenajat. Este in curs de
amenajare cabinetul medical. Profesionalismului cadrelor didactice poate fi

Școala Gimnazială nr. 3 Buftea



probat cu rezultatele elevilor la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare.
Unitatea are pagina de facebook. Şcoala dispune de microbuz şcolar, elevii
putând fi transportaţi de la domiciliu la şcoală la solicitarea părinţilor. Pentru alte
informaţii va rugam sa accesaţi Sc_3_buftea@yahoo.com



Adresa: Str. Agricultori nr. 116

Telefon: 021.351.66.96

Fax: 021.351.66.96

mail: Sc_3_buftea@yahoo.com

web: www.scoala1buftea.ro

Număr clase pregătitoare pentru
anul şcolar 2014 -2015: 1

Străzi arondate unităţii şcolare:
Cartierul Buciumeni cu străzile arondate plus str. Bucureşti-Târgovişte de la nr.
223 la nr. 2 ( după pod).

Descrierea unităţii şcolare: Şcoală Gimnazială Nr. 4 este situată în cartierul
Buciumeni. În anul şcolar 2013/2014 îşi desfăşoară activitatea:  48 de preşcolari,
194  elevi, 18 cadre didactice, 5 personal nedidactic. Şcoala funcţionează în două
schimburi, cu o clasă pe nivel de învăţământ, cu desfăşurarea temporară
8-13 grădiniţa,  8-11.45/12.45 ciclul primar, respectiv 10 /15.50/ 16.50 /17.50
ciclul gimnazial. Clasa pregătitoare va fi amenajată la parterul clădirii, va fi
dotată cu material didactic şi mobilier corespunzător vârstei şi cerinţelor
educaţionale.  Va avea grup sanitar propriu. Ca opţional elevii vor putea  studia
la alegere engleza sau franceza. În prezent în şcoală se derulează programul
„ Hai şcoală”, program finanţat de UNICEF. Există posibilitatea  de înfiinţare a
programului " After School" pentru ciclul primar , la Şcoala Gimnazială nr.3, în
cazul în care sunt solicitări. Pentru anul şcolar  2013-2014 şcoala are
parteneriate cu  Primăria, jandarmeria, poliţia locală, cabinetul medical şi
biserica.

Informaţii pentru părinţi: Moto-ul nostru este „ O educaţie socială bine facută
poate, întotdeauna, să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea folositoare
pe care o conţine ”.Condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ sunt
optime. Unitatea dispune de personal didactic calificat la toate disciplinele de
învăţământ. Există laborator de informatică conectat la internet, bibliotecă, sală
de lectură, teren de sport semiamenajat. Şcoala dispune de microbuz şcolar,

Școala Gimnazială nr. 4 Buftea



elevii putând fi transportaţi de la domiciliu la şcoală la solicitarea părinţilor
Unitatea are pagina de facebook. Pentru alte informaţii va rugam sa accesaţi
Sc_3_buftea@yahoo.com.


