
Adresa: Slt. Petre Ionel nr. 147  

Telefon: 021.350.13.31 

Fax: 021.351.22.20 

mail: scoala1branesti@yahoo.com 

web: http://www.scoala1branesti.ro/ 

Număr clase pregătitoare pentru anul școlar 

2020 - 2021:   

    2 clase – 55 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Strada 9 Mai: integral; Intrarea Eroilor: integral; Strada lulia 

Hasdeu: integral; Strada Orhideelor (Strada 16 Februarie):   integral; Strada Rovine: integral;Strada  SIt. 

Petre lonel (Strada 23 August):  numere impare nr. 79-165D;  numere pare nr. 52 -134E; Strada Vlasiei 

integral; Strada Bajenari: integral; Strada  Craitei: integral; Strada  Garofitei: integral; Strada Horia: 

integral;Strada Ilfov (Strada Muncii):  integral; Strada Liliacului:  integral; Intrarea  Micsunelelor:  

integral;Strada Mihail Emineseu (Intrarea  Mihail  Eminescu): integral; Strada Nufarului:  integral;Intrarea  

Pictor Nicolae Grigorescu  (D):  integral; Strada Pictor Nicolae  Grigorescu:  integral; Strada  SIt. Petre lonel 

(Strada 23 August):  numere impare nr.167-301; numere pare nr. 136-260; Strada Soarelui: 

integral;Intrarea  Teilor: integral; Strada Trandafirului:  integral; Strada Tuberozei:  integral;Strada Tudor 

Vladimirescu: integral; Strada Victoriei:  integral; Strada Violetelor:  integral; integral  Strada Nucului, Strada 

Avram Iancu: integral; Strada Closca:  integral; Strada Decebal:  integral; Strada Razboieni:  integral; 

Strada  Stejarului:  integral; Strada  Stoiciu (Strada  Marasesti):  integral;Strada Traian: integral;integral  

Strada Pacii integral  Strada  Solidaritatii; 

Strada Artarului:  integral; Strada  Crisana:  integral; Strada  George Cosbuc:  integral; Strada  

Independentei:   integral; Strada Infrătirii: integral; Strada Ion Luca Caragiale:  integral; Intrarea  Luceafărul  

(Strada Marasti):  integral; Strada Luceafarului:  integral; Strada Marasesti:  integral; Strada  Matei  

Basarab:  integral; Strada  Mihai Viteazu:  integral; Strada Oituz: integral; Strada Oltului:  integral; Strada 

Viilor:  integral; 

 

Descrierea unității școlare: Școala Gimnazială nr.1 Brănești  

- populație școlară clasele cp-IV : 266 de elevi; clasele V-VIII - 201 de elevi; 

- nr. de clase -10 clase ciclul primar și 8 clase ciclul gimnazial; 

- personal didactic calificat; 

- Baza materială : 10 săli de clase funcționale, 

un laborator de științe, laborator de informatică 

cu internet având 20 de calculatoare, bibliotecă, 

cabinet logopedie – psihologie, sală de sport de 

peste 200 m2, dotată corespunzător, două 

terenuri de sport cu gazon artificial (fotbal, 

handbal, baschet, volei). Unitatea dispune de 

microbuz școlar care facilitează accesul elevilor 

la unitatea școlară. 

Informații pentru părinți: Sălile destinate 

claselor pregătitoare sunt dotate cu mobilier 

specific, dulăpioare individuale, mochetă, laptop 

și videoproiector, materiale didactice variate. 

Noua sală de sport poate să ofere parcurgerea 

unor sporturi diverse, printre care enumeram: 

baschet, handbal, volei, taekwondo, cursuri de dans. Școala noastră oferă elevilor un curriculum 

echilibrat, imbinand eficient curriculum national cu cel local. Scoala este implicata in proiecte 

Școala Gimnazială nr. 1 Brănești 

http://www.scoala1branesti.ro/


naționale și internaționale . De asemenea a încheiat numeroase parteneriate cu institutii publice, 

private și ONG-uri, în școală desfășurându-se multe activități școlare și extrașcolare.  

 

Adresa: Str. Posada nr. 3A  

Telefon: 021.352.26.03 

Fax: 021.351.22.20 

mail: scoala1branesti@yahoo.com 

web: : http://www.scoala1branesti.ro 

 

Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020 - 2021 :   

1 clasă – 10 locuri 

Străzi arondate unității școlare:  

Satul Islaz – toate străzile; 

Descrierea unității școlare: Școala primară nr.1 Islaz 

- funcționează cu un numar de 55 elevi  de ciclul primar în  5 săli de clasă; 

- Personal didactic calificat; 

 

Informații pentru părinți: Sălile 

destinate claselor pregătitoare sunt 

dotate cu mobilier specific, 

dulăpioare individuale, mochetă, 

calculator și imprimantă.  

Teren de sport (handbal, baschet, volei). 

Școala are o oferta educațională 

variată centrată pe interesul elevilor 

și al părinților. Cadrele didactice sunt 

implicate în activități școlare și 

extrașcolare, proiecte și programe 

educative. 

 

 

Școala Primară nr. 1 Islaz 

http://www.scoala1branesti.ro/

