
 

 

 

 

 

Adresa: Str. Şcolii nr. 6   

Telefon: 021.361.40.24 

Fax: 0372002690 

mail: scoalabadescu@gmail.com  

web: www.scoalaioanbadescu.ro  

Facebook: Ioan Bădescu (Scoala Gimnazială) 

Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2020 -2021:  3 clase – 81 locuri 

 

Străzi arondate unității școlare: Strada Afinelor, Strada Agapiei, Strada Alexandru Conduratu, Strada 

Amurgului, Strada Ancuței, Strada Apusului, Strada Astrelor, Strada Bateriei, Strada Biruinței, Strada Bradului, 

Strada Căzănești, Strada Câmpului, Strada Cireșilor, Strada Cristian, Strada Dispensarului, Strada Drumul 

Fermei, Strada Dudului, Strada Dr. Soroiu Stroici Elena, Strada Echinocțiului, Strada Eclipsei, Strada Fagului, 

Strada Fecioarei, Strada Fermei, Strada Garian Alexandru – blocurile T6-1, T6-2, T6-3, G1, G2, Strada Gloriei,  

Strada Ionel Raiciu, Strada  Kiev, Strada Laurentiu Raiciu, Strada Maica Tereza, Strada Mirăslău Nr. 9 până la 

54 și blocurile T2-1,T3-1, Strada Occidentului, Strada Pantazică Gabriel, Strada Pavel Ceamur, Strada Oituz, 

Strada Aleea Oltului, Sos. Oltenitei (numere pare) 6- 204; 230- 376 și blocurile T1-1,T1-2,T1-3, M1), Strada 

Pavlicheni, Strada Plugari, Strada Popești – Vest, Strada Sf. Agnes, Strada Sf. Leonardo Murialdo, Strada 

Școlii, Strada Solstițiului, Strada Timiș, Strada Timocului, Strada Tractoriștilor, Strada Lt. Mj. Av. Tănase 

Banciu, Strada Triumfului, Strada Veseliei, Strada Viilor, Strada Intrarea Viilor, Strada Zalău. 

Descrierea unității școlare: Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu" este situată în centrul oraşului Popeşti 

Leordeni, în imediata vecinătate a Primăriei, având două puncte de lucru, pe strada Şcolii, nr. 6 (unde învață 

elevii ciclului gimnazial) și pe strada Leordeni, nr. 3/5 ( unde învață elevii ciclului primar). Localul şcolii este 

bine îngrijit şi frumos decorat de elevii şi profesorii care lucrează împreună pentru crearea unui mediu plăcut şi 

stimulativ. Mai mult decât atât, în ultimii ani, fiecare clasă a fost dotată cu table albe, o tablă smartboard, 

videoproiector și laptop pentru fiecare sală de clasă și mobilier ergonomic nou, pentru un învățământ modern de 

calitate.  

Clasa Pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în Școala modulară situată în centrul oraşului Popeşti Leordeni, în 

imediata vecinătate a Primariei, cu intrare din strada Leordeni nr. 3/5 , într-un ambient propice dezvoltării 
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fiecărui copil, cu un mobilier nou adecvat vârstei, cu aceleași facilități și într-un spațiu potrivit trecerii de la 

grădiniță spre ”școala mare”.  

Colectivul de învățători și profesori este format din cadre didactice foarte bine pregătite între care există o 

strânsă colaborare atât pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, cât şi în organizarea activităţilor extracurriculare 

şi extraşcolare. Ca o dovadă a bunei colaborări între cadrele didactice și familie, elevii școlii noastre obțin 

constant rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare, făcându-se remarcați atât în activitățile 

științifice, cât și în cele creative și artistice. 

Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu" este locul în care fiecare copil este îndrumat să crească fizic, spiritual şi 

moral împreună cu ceilalţi, să-şi dezvolte capacităţile, aptitudinile şi sentimentele într-un climat prietenos, să fie 

activ în cadrul comunității noastre și să devină ambasador ai acesteia în spațiul european. 

Informaţii pentru părinţi: Noi dorim să creăm din fiecare copil cel mai bun om şi cetăţean european: 

respectuos faţă de ceilalţi şi faţă de sine, civilizat, demn, învăţat să preţuiască diversitatea și să se construiască 

pe sine pentru un viitor mai bun.  

Activităţile şcolare se desfăşoară în cadrul unor lecţii antrenante şi cursuri opţionale diversificate: Micii artiști, 

ABC-ul bunelor maniere, Cum să învăț,  Educaţie pentru sănătate, Educaţie rutieră, Educaţie europeană, 

Matematica distractivă, Natura, prietena mea, Laboratorul naturii, English is fun, Drama, Caleidoscop 

Matematic, Primul ajutor în caz de urgență medicală,  Ești cool și dacă vorbești corect, It is cool to be British, 

British Culture and Civilization, Educația pentru sănătate, Lectura şi abilităţile de viaţă.  

 

Un alt specific al şcolii noastre îl reprezintă studierea limbii engleze  L1 în sistem intensiv începând cu clasa a 

V a și implementarea sistemului claselor digitale la toate disciplinile școlare.   

 

Suntem inițiatorii a trei proiecte: ReCreația- Proiect creativ-literar C.A.I.R. conform OMEN 5597/2019, poziția 

1085/2020 (pentru elevii noștri din ciclul preșcolar), STAR Kids- Proiect regional interdisciplinar, poziția 

1100/2020 (pentru elevii noștri din ciclul gimnazial) și Proiectul Internațional Improving Digital Proficiency 

2019-2021, Erasmus+, 2019-1-SK01-KA229-060796_1 pentru elevii noștri din ciclul gimnazial, având 

parteneri școli din Italia, Portugalia, Slovacia șii Turcia.  

 

Incepând cu anul școlar 2011, desfășurăm parteneriatul încheiat cu Asociația de Părinți a Școlii Gimnazilale 

‚Ioan Bădescu’. În cadrul activităţilor extraşcolare, enumerăm proiecte interdisciplinare, serbări şcolare, 

expoziţii tematice, excursii şi tabere, vizite la muzee, ateliere de creaţie şi cerc de lectură şi scriere creativă, 

ateliere de învățare a unei limbi de circulație internațională. 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 


