
 

Adresa: Şos. Gruiu - Snagov nr. 136 

Telefon: 012.350.80.10 

Fax: 012.350.80.10 

mail: scoala_1gruiu@yahoo.com      

web:da scoala1gruiu.ro 

Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020 -2021:   

1 clasă – 22 locuri 

Străzi arondate unității școlare: str Gruiu Snagov, str Garii, Ungureni, 

Marginei, Voda Cuza,Ogrăzii, Lacului, Rămurele, Dimitrie Cantemir, Lunca 

Gârliţei. 

Descrierea unității școlare: Clasa pregătitoare va funcţiona in fosta unitate 

Şcoala cu clasele I IV nr.7 Şanţu Floreşti actuala Grădiniţa nr.4 locaţie unde 

frecventează şi o grupă de preşcolari, există dotarea corespunzătoare a clasei. 

Informaţii pentru părinţi:, Clasa pregătitoare va funcţiona in fosta unitate 

Şcoala cu clasele I IV nr.7 Şanţu  Floreşti, 19 este numărul de elevi preconizaţi, 

învăţătorul care va prelua clasa d.nl NICULAE GHEORGHE 

Secretariatul funcţionează intre orele 8.00-16.00 

Unitatea funcționează într-un singur schimb. Transportul elevilor este asigurat 

permanent de microbuzul școlar, număr înmatriculare IF 02 PCG, ANTON ION/ IF 

11 PCG, RISTACHE FLORIN 

Sala  de clasă are în dotare mobilier adecvat , materiale și mijloace didactice care 

asigură desfășurarea procesului instructiv educativ în bune condiții. 

 

 

 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Gruiu 

 

mailto:scoala_1gruiu@yahoo.com


 

  

Adresa: Str. Mănăstirea Căldărușani nr.46 

Telefon: 021.350.05.54 

Fax: nu 

mail: nu 

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020-2021:   

1 clasă – 21 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Str. Malu Roşu, Mănăstirea Căldăruşani, 

Matei Basarab, Corniş, Lujerului, Bojdani, Lipia Nuci, Trandafirilor. 

Descrierea unității școlare: Clasa pregătitoare va funcţiona in  incinta scolii, 

dotarea este corespunzătoare. 

Funcţionează in doua schimburi: înv. primar 8.00-12.00; înv. gimnazial 13.00-

18.00. Şcoala are personal didactic calificat; clasa pregătitoare funcţionează 

incinta şcolii. 

Informaţii pentru părinţi: clasa pregătitoare va funcţiona in incinta şcolii 

având  un număr preconizat  de 17 elevi , învăţătoarea care va prelua clasa fiind  

dna MIHAI ECATERINA. 

Secretariatul funcţionează între orele 8.00-16.00 

Unitatea funcționează in două schimburi: înv. primar 8.00-12.00; înv. gimnazial 

13.00-18.00.. Transportul elevilor este asigurat permanent de microbuzul școlar, 

număr înmatriculare IF 02 PCG/ANTON ION. 

Sala  de clasă are în dotare mobilier adecvat, materiale și mijloace didactice care 

asigură desfășurarea procesului instructiv educativ în bune condiții. 

Școala Gimnazială nr. 2 Lipia 



 

 

 

Adresa: Str. Antim Ivireanul nr.53 

Telefon: 021.352.17.50 

Fax: 021.352.17.50 

mail: nu 

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020 -2021:   

1 clasă – 29 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Str. Pescari, Rămurele, Baza Sportiva, Antim 

Ivireanul, Mănăstirea Vlad Ţepeş, Drumul Coadelor, Curţii, Şos. Siliştea Ciolpani, 

Linia Mica. 

Descrierea unității școlare: clasa pregătitoare va funcţiona in incinta şcolii , 

dotarea este corespunzătoare. 

Funcţionează in doua schimburi: înv. primar 8.00-12.00; înv. gimnazial 13.00-

18.00. Şcoala are personal didactic calificat; clasa pregătitoare funcţionează in 

incinta şcolii. 

Informaţii pentru părinţi: clasa pregătitoare va funcţiona în incinta şcolii 

având un număr preconizat de 15 elevi.  Post vacant. 

 Secretariatul funcţionează între orele 8.00-16.00 

Unitatea funcționează doua schimburi: înv. primar 8.00-12.00; înv. gimnazial 

13.00-18,00.  

Școala Gimnazială nr. 3  

Siliştea Snagovului 



Transportul elevilor este asigurat permanent de microbuzul școlar IF 11 

PCG/RISTACHE FLORIN. 

Sala  de clasă are în dotare mobilier adecvat, materiale și mijloace didactice care 

asigură desfășurarea procesului instructiv educativ în bune condiții. 

 


