
 

Adresa: Str. Păcii nr. 72 

Telefon: 021.436.16.00 

Fax: 0372.00.72.96 

mail: scoalanr1chiajna@yahoo.com      

web: www.scoalachiajna.ro   

Număr clase pregatitoare pentru 

anul şcolar 2020 -2021:   

 3 clase – 75 locuri 

Străzi arondate unităţii şcolare:  

- Toate strazile din satul Chiajna: Aleea Nucilor, Drumul Garii, intr. 

Doamna Chiajna, str. Eroului, intr. Eroului, str. N. Iorga, intr. N. Iorga, str. 

Pacii, intr. Pacii, str. 9 Mai, str. Arinilor, str. Cap. D. Pipercu, str. Catinei, 

str. Libertatii, str. Macesilor, str. Plopilor, str. Rachitei, str. Sf. Nicolae, str. 

Vlad Tepes, str. Stefan cel Mare, str. Zorelelor, str. Sos de Centura, str. 

Drumul la Chiajna, str. Italia, Str. Preot Sebe Costin, str. Industriilor, intr. 

Busuiocului, str. Luceafarului, str. Apeductului.  

- Toate strazile din satul Dudu: str. I.L.Caragiale, Intrarea I.L.Caragiale, 

str. Bisericii, str. Campului, str. Macovei Eftimie, str. Florilor, str. Inv. 

Sarbu Constantin, str. Lacului, str. Padurii, str. Primaverii,str. Puisor, str. 

Salcamilor, str. Stejarului, str. Teilor, str. Bradului, str. Toamnei, str. 

Panselelor, str. Lalelelor, str. Liliacului, str. Sperantei, str. Rasaritului, str. 

Viilor, intr. Bujorului, intr. Trandafirilor, intr. Irisului, Str. Orhideelor, Str. 

Amforei, Strada Tineretului, str. Iasomiei, str. Gentianei, str. Apeductului.  

Descrierea unităţii şcolare: Școala Gimnazială Alexandru Odobescu Chiajna 

dispune de spațiu adecvat desfășurării procesului de învățământ pentru clasa 

pregătitoare. Sălile de clasa sunt moderne, dotate conform standardelor 

europene cu mobilier școlar adecvat vârstei, materiale didactice corespunzătoare 

(tablă interactivă, calculatoare, video-proiector, televizor, DVD-player, etc.), sală 

de gimnastică modernă și teren de sport multifuncțional. Elevii beneficiază de 

transport gratuit.  

Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Chiajna 

mailto:scoalanr1chiajna@yahoo.com
http://www.scoalachiajna.ro/


Cadrele didactice sunt calificate, bine pregatite profesional, participând  frecvent 

la cursuri de perfectionare și de formare continuă.  

Informaţii pentru părinţi: Înscrierea copiilor la școala din circumscriptie este 

un lucru benefic pentru copil, deoarece înlătură oboseala și stresul acumulate 

atunci când elevul parcurge spre școala o distanță mare; elevul se dezvoltă 

armonios în propria comunitate. Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" 

Chiajna este deschisă tuturor celor dornici de educație, pentru ca educația este 

un drept al tuturor, nu un privilegiu pentru câțiva. Școala noastră vă oferă 

cursuri opționale de dans, pian, karate, cursuri predate de către profesori 

calificați cu pregătire în fiecare domeniu. 

Școala are o ofertă educațională variată centrată pe interesul elevilor și al 

părinților.  

Cadrele didactice sunt implicate în activități școlare și extrașcolare, proiecte și 

programe educative. 


