
 

Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 27 

Telefon: 021.352.10.44 

Fax: 021.352.10.44 

mail: scoalaganeasa@yahoo.com    

web: nu 

Număr clase pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021:  

- 0,33 clase – 3 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din localitatea Găneasa.  

Descrierea unității școlare: La Școala Gimnazială nr.1 Găneasa, clasa 

pregătitoare dispune de cadru didactic calificat care a participat la cursurile de 

perfecționare. 

Informaţii pentru părinţi: Școala Gimnazială nr.1 Găneasa beneficiază de 

dotări cu mobilier școlar adaptat vârstei și de materiale didactice conform 

cerințelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială nr. 1 Găneasa 

mailto:scoalaganeasa@yahoo.com


 

  

Adresa: Str.Kontzebuie nr. 4 

Telefon: 021.352.10.44 

Fax: 021.352.10.44 

mail: scoalaganeasa@yahoo.com    

web: nu 

Număr clase pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021:  

- 0.20 clase – 3 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din satul Moara Domnească.  

Descrierea unitătii școlare: Școala Primară nr.1 Moara Domnească, clasa 

pregătitoare va funcționa în regim de simultan cu clasa I, a II-a, a III-a,a IV-a 

cadru didactic calificat. 

Informaţii pentru părinţi: Clasa pregatitoare va funcționa în bune condiții, 

având cadru didactic calificat și dotari cu mobilier scolar adecvat vârstei și 

materiale didactice conform cerințelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Primară nr. 1 Moara Domnească 

mailto:scoalaganeasa@yahoo.com


 

 

 

 

Adresa: Str. Mănăstirii nr. 2A 

Telefon: 021.352.10.44 

Fax: 021.352.10.44 

mail: scoalaganeasa@yahoo.com ; scoalacozieni@yahoo.com    

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul scolar 2020 – 2021:  

- 0.50 clase – 8 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile arondate unitatea de 

învățământ fiind singura din satul Cozieni.  

Descrierea unității școlare: La Școala Primară nr. 2 Cozieni clasa pregătitoare 

dispune de cadru didactic calificat care a participat la cursurile de perfecționare. 

Informaţii pentru părinţi: Școala Primară nr. 2 Cozieni este unitate arondată 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Găneasa, clasa pregătitoare dispunând de mobilier școlar 

adecvat vârstei și de materiale didactice conform cerințelor. 

 

 

 

 

 

Școala Primară nr. 2 Cozieni 

mailto:scoalaganeasa@yahoo.com
mailto:scoalacozieni@yahoo.com


 

 

 

 

Adresa: Str. Revoluției nr. 67 

Telefon: 021.352.10.44 

Fax: 021.352.10.44 

mail: scoalaganeasa@yahoo.com    

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul scolar 2020 – 2021:  

- 1 clasa – 17 locuri 

Străzi arondate unitătii școlare: Toate străzile arondate, unitatea școlară fiind 

singura de pe raza satului Piteasca.  

Descrierea unitătii scolare: La Școala Gimnazială nr.2 Piteasca, clasa 

pregătitoare dispune de cadru didactic calificat care a participat la cursurile de 

perfecționare. 

Informaţii pentru părinţi: Școala Gimnazială nr.2 Piteasca beneficiază de 

dotări cu mobilier școlar adaptat vârstei și de materiale didactice conform 

cerințelor. 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială nr. 2 Piteasca 

mailto:scoalaganeasa@yahoo.com


  

Adresa: Sos. București-Urziceni nr.22 

Telefon: 021.352.10.44 

Fax: 021.352.10.44 

mail: scoalaganeasa@yahoo.com ; scoalasindrilita@yahoo.com    

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul scolar 2020 – 2021:  

- 1 clasa – 15 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile arondate, unitatea școlară fiind 

singura de pe raza satului Șindrilița.  

Descrierea unității școlare: Școala Gimnazială nr. 3 Șindrilița dispune de un 

cadru didactic care a participat la cursurile de perfecționare desfășurate pentru 

pregătirea cadrelor didactice care vor funcționa la clasa pregătitoare.  

Informaţii pentru părinţi: Școala Gimnazială nr.3 Șindrilița beneficiază de 

dotări cu mobilier școlar adecvat vârstei copiilor și de materiale didactice conform 

cerințelor . 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială nr. 3 Şindriliţa 

mailto:scoalaganeasa@yahoo.com
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