
 

Adresa: Sos. Vanatori nr. 314    

Telefon: 021.361.74.64 

Fax: 021.361.73.54 

mail: scoala1petrachioaia@yahoo.com   

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru 

anul școlar 2020 -2021:   

1 clasă – 25 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate strazile din localitatea Petrachioaia. 

Descrierea unității școlare: Scoala Gimnaziala nr.1 Petrachioaia functioneaza 

in doua schimburi. Clasa pregatitoare functioneaza in schimbul I. Unitatea 

scolara dispune de mijloace de invatamant necesare desfasurarii procesului 

instructiv – educativ. Elevii beneficiza de transport cu microbuzul scolar. 

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. 

Informaţii pentru părinţi: Dispunem de sala de clasa cu destinatie unica 

pentru clasa pregatitoare, dotata cu un calculator si mobilier corespunzator. 

Elevii pot utiliza sala de sport in orele de educatie fizica si in cele de muzica si 

miscare. Clasa pregatitoare va fi preluata de un profesor pentru invatamantul 

primar. In anul scolar 2020-2021 am estimat ca se va inscrie un numar de 25 

elevi la clasa pregatitoare.  

 

 

 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Petrăchioaia 

mailto:scoala1petrachioaia@yahoo.com


 

 

Adresa: Sos. Sinesti nr. 13 

Telefon: 021.361.74.64 

Fax: 021.361.73.54 

mail: scoala1petrachioaia@yahoo.com   

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul 

școlar 2020 -2021:  0,25 clasă – 5 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate strazile din satul Maineasca. 

Descrierea unității școlare: Scoala Primara cu invatamant simultan, arondata 

la Scoala Gimnaziala nr.1 Petrachioaia, functioneaza intr-o cladire modernizata 

care dispune de o singura sala destinata procesului de invatamant primar. 

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. 

Informaţii pentru părinţi: In anul scolar 2020-2021 am estimat ca se va 

inscrie un numar de 5 elevi la clasa pregatitoare. Este dotata cu mobilier 

corespunzator si mijloace de invatamant. 

 

 

 

 

  

Şcoala Primară nr. 1 Măineasca 

mailto:scoala1petrachioaia@yahoo.com


 

 

Adresa: Str. Crisului nr. 193 

Telefon: 021.361.74.64 

Fax: 021.361.73.54 

mail: scoala1petrachioaia@yahoo.com   

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul 

școlar 2020 -2021:  0,5 clasă – 10 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate strazile din satul Surlari. 

Descrierea unității școlare: Scoala Primara cu invatamant simultan, arondata 

la Scoala Gimnaziala nr.1 Petrachioaia, functioneaza intr-o cladire modernizata 

care dispune de doua sali de clasa destinate procesului de invatamant primar. 

Scoala detine 5 calculatore care pot fi utilizate in procesul de invatamant. 

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. 

Informaţii pentru părinţi: In anul scolar 2020-2021 am estimat ca se va 

inscrie un numar de 10 elevi la clasa pregatitoare. Este dotata cu mobilier 

corespunzator si mijloace de invatamant. 

 

 

 

 

Şcoala Primară nr. 2 Surlari 

mailto:scoala1petrachioaia@yahoo.com


 

Adresa: Sos. Gagu nr. 69 

Telefon: 021.361.74.64 

Fax: 021.361.73.54 

mail: scoala1petrachioaia@yahoo.com   

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru anul 

școlar 2020 -2021:  0,25 clasă – 5 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Toate strazile din satul Vanatori. 

Descrierea unității școlare: Scoala Primara cu invatamant simultan, arondata 

la Scoala Gimnaziala nr.1 Petrachioaia, functioneaza intr-o cladire modernizata 

care dispune de o singura sala destinata procesului de invatamant primar. Scoala 

dispune de 5 calculatoare care pot fi utilizate in procesul de invatamant. 

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. 

Informaţii pentru părinţi: In anul scolar 2020-2021 am estimat ca se vor 

inscrie un numar de 5 elevi la clasa pregatitoare. Este dotata cu mobilier 

corespunzator si mijloace de invatamant. 

 

Şcoala Primară nr. 3 Vânători 

mailto:scoala1petrachioaia@yahoo.com

