
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cine suntem noi... 

 

Suntem dascăli inimoși care încearcă să colaboreze 
cu copii absolut minunați. Toți formăm sufletul școlii 
noastre și-i dăm viața în fiecare zi prin ceea ce facem! 
Aici vibrează fiecare inimă și facem  din fiecare zi o 
frumoasă provocare. În condițiile în care societatea 
românească e încă în schimbare și greutățile școlii 
românești încă nu s-au sfârșit, în ciuda salariilor mici si-
a lipsei materiale, când ușa școlii se deschide, intrăm în 
altă lume... o lume a comunicării, o lume a iubirii și-a 
respectului, o lume ce se bazează pe respect și valoare! 

  

Deviza: 

              Reușim împreună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de școlarizare pentru 

anul 2019-2020 

 

Învățământ preșcolar: 

Grupe  Număr grupe  Număr locuri 

Mică PP 2              60 

Mijlocie  PP 2                60 

Mare  PP 3               90 

   

 

Învățământ primar: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 

P  3  71 

I  2  59 

II  2  55 

III  2  53 

IV  2  63 

 

 

 

 



 

Învățământ gimnazial: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 

a V-a   2  50 

a VI-a  1  34 

a VII-a  2  48 

a VIII-a  2  46 

 

Școala noastră vă oferă 

                                          
                                        Oferta de discipline opţionale: 
 
 

Nr. 

crt. 

Clasa  Denumirea opționalului Profesor 

1 PA Călătorie în lume poveștilor  Dinu Claudia 

2 PB Călătorie în lume poveștilor Nicolae Georgiana 

3 PC  Călătorie în lume poveștilor Radu Mihaela 

3 III A Educație pentru sănătate Popescu Simona 

4 III B Educație pentru sănătate Radu Mihaela  

 

Nr. 

crt. 

Clasa  Denumirea opționalului Profesor 

 

1 

VA/B Rădăcini latine în cultura şi 

civilizaţia românească 

Kristou Mihaela 

Dobritoiu Ion 

 

2 

VI A  

  

Rădăcini latine în cultura şi 
civilizaţia românească 

Coțe Alexandru   

 

3 

VII A Lectura şi abilităţile de viaţă  Nicolae Mona Maria  

 

4 

VII B  Valorificarea patrimoniului 

cultural și artistic 

Coțe Alexandru   

 

5 

 

VIII A/B 

Matematică în societatea  

cunoaşterii  

Seceanu Daniel  



 

 
 
                                          Cercuri extracurriculare: 
 
 
Clubul de lectură – ciclul primar – prof. coordonator Olariu Roxana 
Teatru - clasele V-VIII - prof. coordonator Constantin Alexandra  
                                                       
Ansambluri: 
 
Ansamblu coral  Flori de tei - prof. coordonator Nastu Hristu  
Ansamblul dansuri macedonesti Lilicii dit hoara mea - prof. coordonator Stilu 
Siliva-Nastu Hristu 
 
      Publicaţii: 
 
Revista şcolii Foaie pentru minte, suflet și trup 
Auxiliare didactice 
Blogurile claselor 
 

 
 

Școala mai oferă: 
 

Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină 
 
Posibilitatea pregătirii temelor în școală – clasele P-IV prin existenţa 
Programului  before și afterschool   ce oferă elevilor ajutorul de care ar 
putea avea nevoie pentru a-şi finaliza tema pentru acasă care prezintã 
probleme ( gratuit din fonduri Consiliului Local Voluntari prin Direcția de 
Asistență Educațională Voluntari)  
 
Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică 
 
Servicii de logopedie – logoped Popescu Luminița  
 
Servicii de consiliere psihologică – consilier școlar Rotboșean Lăzărina 
 
 
Activităţi de educaţie incluzivă; 



 
Activităţi de remediere şcolară; 
 
Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 
 
Catalog electonic , platforma educaţională 24edu 
 
Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor; 
 
Spaţiu de repetiţii pentru grupurile culturale şi muzicale 
 
O abordare pozitivã şi alternative constructive pentru copiii care au nevoie de 
susţinere specialã pentru a-i face sã lucreze bine 
 
Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor 
comunitãţii; 
 
Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele 
tradiţionale cu cele moderne. 

Cursuri de teatru – Casa de Cultură Voluntari  

Cursuri sportive– DECSIC  

 

 
 
 
 

Școala este: 
 
 

- primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi. 
- şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi; 
- școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor; 
- școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea; 
- școala în care fiecare elev are şanse egale de succes; 
- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 
- este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Programul școlii 

 
        Activităţile didactice în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3 
Voluntari se desfăşoară în două schimburi : 
 
Ciclul preșcolar   
                          PP 8.00-18.00  
 
Ciclul primar  8.00-12.00/13.00  
                      12.00-16.00 (clasele a III a A/B si a IV a A/B)  
 
Ciclul gimnazial 8.00 – 14.00;14.00-18.00 
 
        Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 5 
minute după fiecare oră şi o pauză  de masă de 20 de minute 
după a treia oră, de la 10.40-11.00 
Mic dejun 7.30-8.00 
Masă caldă 10.40-11.00/13.00-13.30 

 
Elevii și profesorii – activul cel mai important al școlii 

 
Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă: 

 

• profesori grad didactic I - 7 



• profesori grad didactic II - 4 

• profesori definitivat - 17 

• profesori doctorat - 0 

• profesori debutanți  - 9 

 

 

• premii la olimpiadele pe discipline 

• premii şi menţiuni la concursurile interjudeţene 

• premii şi menţiuni la concursurile judeţene 

 

 

Profesorii asigură capacităţi educaţionale şi de formare profesională 

tuturor elevilor: 


procentul de promovabilitate I-IV – 99,21%

procentul de promovabilitate V-VIII –95.28% 

 Procentul pe unitate 97,39% 

procentul de promovabilitate Evaluare Natională peste media 

județeană 86,95% 

 
 

 

Alte preocupări care evidenţiază preocupările dascălilor 
site- ul şcolii: www.scoala3pipera.ro 
 

Cadre didactice bine pregătite, preocupate permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale,  
contribuie la creşterea imaginii/prestigiului şcolii 
 
Premii şi menţiuni la concursuri județene și naţionale  
 

 

 

BAZA MATERIALĂ 
 Săli de clasă - 19 
 
Cabinete consiliere psihologică și logopedie  
 
Bibliotecă– 6103 volume  
 
Rețea wireless  
 



Sală de sport 
 
Bază sportivă multifuncțională 
 

 
RELAȚII DE COLABORARE 

 
 

        Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu 
instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, 
cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită. 
 
Colaboratorii noștri: 
 

 Primăria Voluntari 
 

 Direcția de Aistență Educațională Voluntari 
 

 Direcția Educație Cultural-Sportivă și Îngrijiri Comunitare 
 

 Casa Corpului Didactic Ilfov  
 

 Parohia Pipera  
 

 Poliția Orașului Voluntari  



   

 

 

ARGUMENTE PENTRU A OPTA PENTRU 

ȘCOALA NOASTRĂ 
 

În concluzie, școala noastră 
 

- face ca toţi părinţii şi toate familiile să se simtă bine-venite şi lucrează 
susţinut pentru a construi şi a întreţine relaţii strânse şi dialoguri productive; 
 
- sporeşte substanţial securitatea copiilor;  
 
- furnizează puncte de referinţă care asigură coerenţa activităţilor cadrelor 
didactice  referitoare la implicarea părinţilor şi a comunităţii; 
 
- facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice astfel 
încât aceştia să: 
@ introducă teme de acasă interesante care presupun colaborarea elevilor cu 
părinţii lor; 
@ să organizeze seri tematice pentru părinţi; 
@ să vină în întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate de educaţia copiilor 
lor. 
 



- manifestă sensibilitate şi acordă sprijin, indiferent de mediul de provenienţă, 
de nevoile şi circumstanţele în care se găsesc elevii şi familiile acestora; 
 
- îşi revizuieşte activitatea împreunã cu părinţii/familiile, aceasta fiind o 
trăsătură importantă a activitãţii sale curente şi un element major în procesul 
de dezvoltare şcolară; 
 
- îşi bazează activitatea pe informaţiile şi probele disponibile/informaţiile 
aduse la zi; 
 
- înlătură barierele culturale, etnice şi prejudecăţile; 
 

- este locul în care toţi elevii sunt încurajaţi să se formeze şi să se dezvolte  

- este locul unde comunicarea/ dialogul deschis este puntea de legătură între 
şcoală – elevi - părinţi 

 

Acte necesare și condiții pentru înscriere: 

 

- Cerere tip;  

- Certificat naștere copil (xerox); 

- C.I. ambii părinți (xerox); 

- Semnarea unui Contract educațional școală-părinte; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOI, PROFESORII ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3 VOLUNTARI ,  MUNCIM CU 
DRAG PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ! 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM! 

 

 

 

 

www.scoala3pipera.ro 


