
 

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 2020 -2021: 4   

Număr elevi: 110                 

 

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 2019/2020: 1103 elevi, 56 de cadre didactice cu inalta calificare, 13 

personal didactic auxiliar si nedidactic. Se adauga cele 3 structuri, gradinitele     

PN 2, Gradinita Nr.5 PP și Raza de Soare cu 130 prescolari, 14 cadre didactice si 

14 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 gradinita si ciclul primar, 7.00 – 18.00 grdinitele cu PP, respectiv 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea 
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http://www.scoala1buftea.ro/


12/13-18.50 ciclul gimnazial. Trei dintre clasele gimnaziale au profil sportiv 

Rugby-tag, iar 2 au profil intensiv engleza.  

Clasele pregatitoare sunt amenajate la parterul cladirii, fiind dotate cu material 

didactic si mobilier corespunzatoare varstei si cerintelor educationale. Au grupuri 

sanitare proprii.  

Informații pentru părinți: Deviza noastra rămâne "O scoala fara frustrari".   

Conditiile desfasurarii procesului instructiv-educativ sunt optime. Unitatea este 

prevazuta cu sistem de supraveghere audio-video, cu sistem de alarmă şi buton 

de panică, are sala de sport cu vestiare si grupuri sanitare, teren de sport cu 

mocheta sintetica, biblioteca insumand peste 16.000 de volume, conectare la 

internet, cabinet multifuncţional,  cabinet de logopedie si cabinet de consiliere 

psihopedagogica.  

Elevii scolii sunt antrenati in activitatile din cadrul Centrului de sustinere a 

performantei care se deruleaza im weekend si in vacante, in cercurile de: icoane 

pe sticla, pictura, teatru, muzica vocala si instrumentala (chitara).  

Scoala a capatat renume gratie rezultatelor elevilor si profesionalismului 

cadrelor didactice. 

In fiecare an scoala a fost reprezentata la concursuri si olimpiade faze 

nationale (ex: fizica, chimie, engleza, franceza, rugby-tag, geografie, limba si 

comunicare) obtinand rezultate care atesta nivelul foarte bun de pregatire al 

elevilor, dorinta lor de afirmare. 

 Unitatea are site si pagina de facebook.  

 

Proiecte 2020 – 2021: 

- Functionarea cabinetului medical; 

- Implementarea activitatilor de voluntariat in parteneriat cu parintii 

- Dotarea cu mijloace moderne de studiu; 

- Initierea extinderii spatiului scolar prin Programul Operational Regional/Consiliul 

Local (cu laboratoare si sala de sport). 


