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Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020 -2021:  2 clase – 55 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Șos. Fundeni., Intrarea Canarului, Intrarea Randunicii, Str. 

Ghirlandei, Str. Spicului, Str. Stufului, Str. Caporal Ene, Str. Scolii, Str. Teiului, Str. Sergent Tablan 

Dumitru, Str. Sfredelului, Str. Lt. Moga, Str. Magnetului, Str. Zorilor, Intrarea Zorilor, Str. Doinei, 

Intrarea Doinei, Str. sold. Ghe. Nicolae, Str. Melodiei, Str. Meterezului, Str. Cantecului, Str. 

Campului, Str. Victoriei, Str. Ciresului, Intrarea Ciresului, Str. Marului, Str. Parului, Str. Piersicului, 

Str. Caisului, Str. Prunului, Str.Stejarului - numere impare,  Str. Trifoiului nr. de la 2 la 8, Drumul  

Garii, Str. Dragonul Rosu, Drumul Fermei de la nr 24 si de la nr. 49, Str. Balantei, Str. Energiei, Str. 

Morii, Str. Baltii, str.Ghioceilor, Str. Crinilor, Str. Bujorilor, Str. Nuferilor, Str. Copacul cu Flori ,Str. 

Craitelor, Str. Lalelelor, Str. Orhideelor, Str. Magnoliilor, Str. Narciselor, Str. Panselelor, Str. Gara 

Pantelimon, Aleea Lacului, Str. Agricultorilor.,str.Serei,Drumul Dobroesti-Fundeni de la nr.26 si 21. 

Descrierea unității școlare:  

              Scoala Gimnazială nr.2 Fundeni-Dobroesti  este o şcoală în care elevii sunt motivaţi şi 

susţinuţi să îşi descopere și să își valorizeze  competenţa, performanţa, inteligenţa socială, curajul 

acţiunii civice, responsabilitatea şi spiritul de echipă.  

Astfel, noi asigurăm condiţiile optime pentru realizarea unei educaţii de calitate, punând accent pe 

crearea unui mediu stimulativ,  în care fiecare elev să se simtă important şi să se implice   activ în 

propria formare. 

  

           Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni - Dobroești,  dispune de spatii scolare dotate corespunzator: 8 

săli de clasă, 2 laboratoare moderne, laborator informatica dotat cu calculatoare și video-proiector, 

biblioteca si o sală de sport ultra modernă. 

Școala Gimnazială nr. 2 Fundeni-

Dobroeşti 



 Cursurile se vor desfasoara in doua schimburi. Clasa pregatitoare isi desfasoara programul in incinta 

scolii intre orele 8-12. 

Informaţii pentru părinţi: Scoala Gimnaziala nr. 2 Fundeni - Dobroesti dispune de spatii scolare 

dotate corespunzator: 1 sala multifuncțională dotata cu mobilier , aparatură audio-video, 2 laboratoare 

(biologie şi fizică-chimie), cabinet de informatică, bibliotecă, sală de mese, cabinet medical, 

amfiteatru, teren de sport ,8 sali de clasa. Cursurile se desfasoara in doua schimburi. Salile de clasa 

sunt  dotate cu mobilier adecvat varstei elevilor precum si  cu materiale didactice atractive si moderne, 

aparatura audio-video si de proiectie.  

            Personalul didactic încadrat în unitatea școlară este calificat, cu experiență didactică.  

           Oferta educationala a scolii este generoasă si atent concepută, astfel încât procesul de 

învățământ să respecte atât particularitatile de vârstă ale elevilor, cât și interesele si aptitudinile 

acestora.  

           În cadrul școlii se desfășoară o serie de programe și proiecte educative, derulate în parteneriat 

cu instituțiile locale (primărie, biserică), cu Centrul județean pentru conservarea culturii tradiționale 

din  jud. Ilfov, cu Casa Corpului Didactic, cu editura CD Press, cu Fundația Dreptul la Educație și cu 

alte instituții culturale si ONG-uri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


