
 

Adresa: Str. Domnița Bălașa nr.13   

Telefon: 0374.090.370 

Fax: 0374.090.440 

mail: scoalanr3ppl@yahoo.com 

web: www.scoala3-popesti-leordeni.ro 

Facebook: Scoala Gimnaziala Leordeni  

Număr clase pregătitoare pentru anul 

școlar 2020 -2021:  1 clasă – 25 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Str. Breaza 1 

până la 54, Str. Cicoarei 1 până la 49, Str. Constantin 

Văcărescu 1 până la 58 , Str. Domnița Bălașa 1 până la 111, Str. Fortului 1 până la 20, 

Str. Leordeni 96 până la 275, Str. Orizontului 1 până la 100, Str. Pogoanelor 1 până la 

81A, Str. Posada 1 până la 48, Str. Plopului 1 până la 43, Str. Răsăritului 1 până la 95A, 

Str. Sabarului 1 pana la 92, Str. Speranței 1 până la 96, Str. Splaiul Unirii 7 până la 11, 

Str. Timpului 1 până la 81, Str. Viitorului 1 până la 62, Str. Vânători 1 până la 48 , Str. 

Intr. Gura Puțului 1 până la 8, Cartierul Confort City, Cartierul Trend.  

Descrierea unității școlare: Clasa pregătitoare funcționează în incinta Școlii 

Gimnaziale Nr. 3, astfel elevii acestei clase intra în contact cu școlarii. Sala în care își 

desfășoară activitatea clasa pregătitoare este spațioasă,  toate materialele didactice pot 

fi utlizate, este dotată cu laptop, tabla interactivă.  

Informații pentru părinți: Clasa va fi preluată de doamna învățătoare Bîra Ioana 

Macrina, învățător titular al unității noastre. Școala beneficiază de consiliere psihologică 

si logopedică, mobilierul este nou și adecvat vârstei elevilor, cadrele didactice sunt 

calificate, în timpul anului școlar se organizează activități școlare și extrașcolare cu 

prilejul unor evenimente cum ar fi: 1 Decembrie - ziua naționala a României, Crăciunul, 

1 Martie, 1 iunie- ziua copilului, excursii, vizite. Școala are un parteneriat activ cu 

Direcția de învățământ, cultură si sănătate a orașului Popești Leordeni, care a organizat 

excursii tematice, competiții sportive și activități cu tematică, cum ar fi “Vine Moș 

Crăciun”, „Târgul Mărțișorului”, „Ziua orașului Popești Leordeni”. 
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Activitățile școlare se desfășoară în cadrul unor lecții antrenante și cursuri opționale 

diversificate: ”ABC-ul bunelor maniere”, ”Matematica distractivă”, ”Trăistuța cu povești”, 

”În lumea cărților”, ”Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”, 

”Educația pentru sănătate”, ”Lectura și abilitățile de viață”.  

 


