
 

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 16   

Telefon: 021.255.20.51 

Fax: 021.255.37.65 

mail: scoala1dobroesti@yahoo.com  

Număr clase pregătitoare pentru  

anul școlar 2020-2021:   

1clasă – 25 locuri 

Ziua porților deschise: 04 martie 2020 

 

Străzi arondate unității școlare: Str. N. Bălcescu, str.Cuza-Vodă, intr. Cuza-

Voda, Bd.1848, Drumul Dobroești-Fundeni (1-17 și 2-38), str. V. Alecsandri, str. 

Progresului, str. Sold. Dumitru Gheorghe, str. Sold. Iancu Petre, str. Cloșca, str. 

Crișan, str. Horia, Drumul Dobroești, str. Orizontului, Aleea Gradinii, str. 

Dreptății, str. Sold. Dascalu Gheorghe, str. Mesteacanului, str.Mărgăritarului, str. 

Nucului, Intr. Nucului, str. Oituz, str. G. Coșbuc, str. Iasomiei, str. Plopului, str. 

Macului, str. Albăstrelelor, str. Papurei, Intr. Eroilor, str. Prof. Dr. V. Dumitrescu, 

str. Salcâmului, str. Liliacului, str. Gh. Doja, str. 22 Decembrie 1989, str. Ana 

Ipătescu, intr. Ana Ipătescu, str. Socului, str. Salciei, str. Lămâitei, str. Stejarului 

(numere pare), str. General Gh. Magheru, str. Dobrogeanu Gherea, str. Trifoiului 

(incepând cu nr.10), str. Sold. Condu Stelian, str. T. Vladimirescu, str. Drumul 

Fermei (nr.1-47 și nr. 2-22), str. Sold. Giurcă Constantin, str. Avram Iancu, str. 

Mărăști, str. Trandafirilor, str. Unirii, str. Aninului. 

Descrierea unității școlare: Școala Gimnazială nr 1 Dobroești urmărește ca 

fiecare elev să fie in comunitate ”Omul potrivit la locul potrivit”. În acest sens, 

școala este un mediu pozitiv de învățare pentru toți membrii (copii, elevi, părinţi, 

cadre didactice), bazat pe încredere, responsabilitate şi competenţe, deschis spre 

schimbare, care să ofere şanse echitabile dezvoltării personale şi profesionale și 

oportunităţi moderne pregătirii pentru alegerea propriului viitor.  

Școala Gimnazială nr. 1 Dobroeşti 

mailto:scoala1dobroesti@yahoo.com


Unitatea de învățământ dispune de spatii școlare amenajate corespunzător: 8 săli 

de clasă dotate cu mobilier nou și aparatură audio-video, laboratoare (biologie şi 

fizică-chimie), cabinet de informatică, bibliotecă, teren de sport modernizat, 

cabinet medical, cabinet de asistență psihopedagogică. 

Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută, astfel încât 

procesul didactic să respecte particularitățile de vârstă, interesele și aptitudinile 

elevilor. Personalul didactic încadrat în unitatea școlară este calificat, cu 

experiență didactică deosebită, deschis pentru perfecționare și sporirea calității 

activității instructiv - educative.  

Cursurile se desfășoară în două schimburi, funcționând 7 clase la nivelul primar si 

6 clase la nivelul gimnazial.  

 

Informaţii pentru părinţi: Clasa pregătitoare își desfășoară activitatea în 

incinta școlii, intre orele 8-12. Sălile de clasă sunt dotate corespunzător cu 

mobilier adecvat vârstei elevilor, precum și cu materiale didactice atractive si 

moderne (planșe didactice, jocuri de construcție, hărți, alfabetare, materiale 

sportive, jucării ș.a), aparatură audio-video și de proiecție.  

Unitatea de învățământ dispune de un microbuz școlar cu 16 locuri pentru 

transportul elevilor. 

 

 

 


