
 

Adresa: Str. Principala nr. 418   

Telefon: 021.369.88.28 

Fax: 021.369.88.28 

mail: scoala_nr1_copaceni@yahoo.com  

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru 

anul școlar 2020 -2021:   

1clasă – 25 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din comuna Copaceni. 

Descrierea unității școlare:  

         Clasa pregătitoare este liantul care face legătura dintre grădiniță și noua 

etapă în care intră copilul – clasele primare. Din acest motiv am ales ca 

poziționarea acesteia să fie în cadrul corpului de clădire D situat pe Strada 

Principală Nr. 509, alături de două grupe de grădiniță și situată lângă corpul de 

clădire C situat pe Strada Principală Nr. 505 – acolo unde învață, în două 

schimburi, clasele primare până la finalizarea noului corp de clădire în care vor 

învăța toate clasele primare. 

        La aceasta clasa preda un cadru didactic calificat,cu o vechime în 

învățământ de 23 ani și care a urmat cursurile de pregătire pentru clasa 

pregătitoare precum și cursurile de formare CRED. Elevii vor beneficia în cadrul 

procesului instructiv -educativ de materiale didactice achizitionate anterior în 

cadrul programului desfășurat de MECS și materiale didactice opționale procurate 

în timpul proiectului ,,Școlii și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii,,-PPTS,mijloace audio-video.  

      Clasa a fost modernizată cu sprijinul Primăriei achiziționându-se mochetă 

pentru toată sala ; laptop prin intermediul Asociației de părinți; retroproiector 

având deja de la instituția de învățământ. 
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      Mobilierul clasei este într-o stare foarte bună, confortabil iar spatiul este 

generos.  

      Interiorul clasei este zugrăvit și pictat cu scene din povești, atractive, 

specifice vârstei școlarului mic. 

       Cladirea destinată cursurilor are încălzire centrală ,grupuri sanitare 

interioare cu scaune de toalete adecvate vârstei copiilor. 

      Cladirea dispune de o curte interioară dotată cu un spațiu de joacă potrivit 

vârstei cu topogan, leagăn.       

        Activitățile extrașcolare ale clasei se combină atât cu activitățile desfășurate 

în cadrul ciclului primar dar sunt și activități ce se fac în colaborare cu grupe mari 

de la Grădinița Nr.2 . 

Informații pentru părinți:  

➢ Clasa pregătitoare își desfășoară cursurile în cadrul Grădiniței Nr.2 situată 

în strada Principală Nr 509. 

➢  Este  condusă de un cadru didactic cu o vechime de 23 ani în învățământ .  

➢ Mobilierul clasei se află într-o bună stare iar spațiul este generos. 

➢ Interiorul clasei este  pictat cu scene specifice vârstei școlarilor mici.  

➢  Clădirea destinată cursurilor are încalzire centrală ,grupuri sanitare 

interioare cu scaune adecvate vârstei copiilor.  

 


