
 

Adresa: Str. Independenţei nr. 52   

Telefon: 021.351.50.65 

Fax: 021.351.50.65 

mail: Sc_3_buftea@yahoo.com    

web: www.scoala3buftea.ro 

Număr clase pregatitoare pentru 

anul școlar 2020 -2021:    

 1 clasă – 26 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Cartierul Flămânzeni cu străzile arondate.  

Descrierea unității școlare: Şcoală Gimnazială Nr. 3 este situată in cartierul 

Flămânzeni. În spaţiile şcolare amenajate corespunzător îşi desfăşoară  

activitatea  în anul şcolar 2019/2020:  55 de preşcolari, 239 elevi, 22 cadre 

didactice, 5 personal didactic auxiliar și nedidactic. Şcoala funcţionează într-un 

sigur schimb, cu o clasă pe nivel de învăţământ, cu desfăşurarea temporară      

8-17.30 grădiniţa ( program prelungit),  8-11.45/12.45 ciclul primar, respectiv   

8 /12.50/ 13.50 /14.50 ciclul gimnazial. Clasa pregătitoare este amenajată la 

parterul clădirii, este dotată cu material didactic şi mobilier corespunzător vârstei 

şi cerinţelor educaţionale. Are grup sanitar propriu. Ca opţional clasa studiază la 

alegere engleza sau franceza. A fost amenajat  un cabinet medical care va avea 

cadru medical În prezent în şcoală se derulează programul „A doua şansă” 

program care se adresează elevilor care nu au putut să-şi finalizeze ciclu primar 

sau gimnazial. Există posibilitatea  de înfiinţare a programului " After School" 

pentru ciclul primar  în cazul în care sunt solicitări. Pentru anul şcolar  2019-2020 

şcoala are parteneriate cu  Primăria, jandarmeria, poliţia locală, cabinetul 

medical şi biserica. 

Informaţii pentru părinți: Toate informaţiile privind înscrierea copiilor în clasa 

pregătitoare sunt afişate la avizierul Şcolii Gimnaziale Nr.3 Buftea şi al Grădiniţei 

Nr.3 Buftea. Moto-ul nostru este „Încearcă să nu fii un succes , ci să fii o 

valoare!”. Condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ sunt optime. 

Școala Gimnazială nr. 3 Buftea 

mailto:Sc_3_buftea@yahoo.com


Unitatea dispune de personal didactic calificat la toate disciplinele de învăţământ. 

Există laborator de informatică conectat la internet dotat cu tablă interactivă şi 

videoproiector, sălile de clase au foat dotate cu vidoproiector și ecran de 

proiecție, laborator de chimie, fizică, biologie, bibliotecă, sală de lectură, cabinet 

de consiliere psihopedagogică,  teren de sport semiamenajat. A fost amenajat 

cabinetul medical. Profesionalismului cadrelor didactice poate fi probat cu 

rezultatele elevilor la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare.  

În prezent, copiii sunt antrenați in activitatile cercurilor de: teatru, dansuri 

populare, chitara, informatică și gastronomie. 

În fiecare an școala a fost reprezentată la concursuri și olimpiade faze 

județene și regionale  (ex: educație tehnologică, lingvistică, limba  engleză, limbă 

și comunicare, teatru, dans, muzică). 

Şcoala dispune de microbuz şcolar, elevii putând fi transportaţi de la 

domiciliu la şcoală la solicitarea părinţilor. Unitatea are site, pagina de facebook 

Pentru alte informatii va rugam sa accesati www.scoala3buftea.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adresa: Str. Agricultori nr. 116   

Telefon: 021.351.66.96 

Fax: 021.351.66.96 

mail: Sc_3_buftea@yahoo.com    

web: www.scoala3buftea.ro 

Număr clase pregătitoare pentru 

anul şcolar 2020 -2021:    

 1 clasă – 25 locuri 

Străzi arondate unităţii şcolare: Cartierul Buciumeni cu străzile arondate plus 

str. Bucureşti-Târgovişte de la nr. 223 la nr. 2 ( după pod).  

Descrierea unităţii şcolare: Şcoală Gimnazială Nr. 4 este situată în cartierul 

Buciumeni. În anul şcolar 2019/2020 îşi desfăşoară activitatea:  51 de preşcolari, 

184  elevi, 19 cadre didactice, 5 personal nedidactic. Şcoala funcţionează în două 

schimburi, cu o clasă pe nivel de învăţământ,  cu desfăşurarea temporară         

8-13 grădiniţa,  8-11.45/12.45 ciclul primar, respectiv   10 /15.50/ 16.50 /17.50 

ciclul gimnazial. Clasa pregătitoare este amenajată la parterul clădirii,  dotată cu 

material didactic, videoproiector, ecran proiecție, şi mobilier corespunzător 

vârstei şi cerinţelor educaţionale.  Are  grup sanitar propriu. Ca opţional elevii vor 

putea  studia la alegere engleza sau franceza. A fost amenajat  un cabinet 

medical care va avea cadru medical. Există posibilitatea  de înfiinţare a 

programului " After School" pentru ciclul primar , la Şcoala Gimnazială nr.3, în 

cazul în care sunt solicitări. Pentru anul şcolar  2019-2020 şcoala are 

parteneriate cu  Primăria, jandarmeria, poliţia locală, cabinetul medical şi 

biserica. 

Informaţii pentru părinţi: Toate informaţiile privind înscrierea copiilor în clasa 

pregătitoare sunt afişate la avizierul Şcolii Gimnaziale Nr.4 Buftea şi al Grădiniţei 

Școala Gimnazială nr. 4 Buftea 

mailto:Sc_3_buftea@yahoo.com


Nr.4 Buftea Moto-ul nostru este „ O educaţie socială bine facută poate, 

întotdeauna, să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea folositoare pe care 

o conţine ”.Condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ sunt optime. 

Unitatea dispune de personal didactic calificat la toate disciplinele de învăţământ. 

Există laborator de informatică conectat la internet, bibliotecă, sală de lectură, 

sală de sport și teren de sport semiamenajat. A fost amenajat cabinetul medical.   

În prezent, copiii sunt antrenați in activitatile cercurilor de: teatru, dansuri 

populare. 

În fiecare an școala a fost reprezentată la concursuri și olimpiade faze 

județene (ex: educație tehnologică, teatru, dans). 

Şcoala dispune de microbuz şcolar, elevii putând fi transportaţi de la 

domiciliu la şcoală la solicitarea părinţilor. Unitatea are site, pagina de facebook 

Pentru alte informatii va rugam sa accesati www.scoala3buftea.ro 

 

 

 


