CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
La clasele V-VIII

Din aria curriculara „Limba si
comunicare”
Lumea basmului si a legendei
Tehnici de redactare a compunerilor
White Fang
Blackbeard’s treasure
Count Vlad
The portrait of Dorian Gray
Dr.Jekill and Mr.Hyde
Beauty and The Beast
Jorney to the centre of the Earth



Din aria curriculara “Matematica si
stiinte”

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
 Concursuri intercurriculare
 Excursii
 Vizite la muzee
 Spectacole culturale
 Concursuri sportive
 Cursuri de dans sportiv
 Cursuri Ju-Jitsu, Taekwondo
 Baschet
 Cerc de pictură
 Cerc de lectură
 Cerc de sah
 Ansamblu coral

Educatie pentru sanatate



Optionale integrate

Călător în țara mea
Biodiversitatea la nivelul școlii



Din aria curriculara Educatie fizica si
sport

Volei de la inițiere la performanță

Mijloace de transport:
Troleibuzul 66; Tramvaiul 21;
Autobuz 182, 682
(Staţia Râul Colentina)
Autobuz 253
Tel: 021 2400034
http:// www.scoala39.ro

Șos. Colentina nr.91, Șector 2, Bucureşti
Tel: 021-240.00.34
E-mail: scoalagenerala39@yahoo.com
Website: www.scoala39.ro

Şcoala noastră oferă elevilor
 Începând cu clasa a V-a -LIMBA
ENGLEZĂ se preda în regim intensiv, cu
câte o clasă pe nivel;
• Clase cu program integrat sportivVOLEI; începând cu clasa a V-a; câte o
clasă pe nivel;
 Pentru elevii din învățământul
primar este organizat Programul „ȘCOALĂ
DUPĂ ȘCOALĂ”, structurat în pachete
educaționale:
- Șah, sportul minții
- Tenis de masă
- Joc și mișcare
- Ateliere de creație
- Calculatorul, prietenul meu

Plan de şcolarizare 2019-2020




Învăţământul primar:
- 30 clase din care
6 clase pregătitoare
5 clase I
6 clase a II-a
7 clase a III-a
6 clase a IV-a
Învăţământul gimnazial-zi:
-22 clase din care
6 clasa a V- a
6 clasa a VI- a
4 clasa a VII- a
6 clase a VIII- a

Resurse materiale
Şcoala are în prezent o bază materială
alcătuită din două corpuri de cladiri, având:
 17 Săli de clasă
 Cabinet informatica
 Laborator de biologie
 Laborator fizica - chimie
 Cabinet limba engleza
 Cabinet limba română
 Cabinet istorie
 Cabinet matematica
 Cabinet fonetic
 2 cabinete medicale(medicina
generala si stomatologie)
 Sală de sport
 Sală de festivităţi
 Teren de sport
 Bibliotecă
 Camere de supraveghere în toată
şcoala/teren pentru siguranţa
elevilor şi a personalului

• Pachete de opţionale atractive;
-Limba engleza-cursuri opţionale

ŞCOALA ÎN SEC. AL XXI-LEA TREBUIE
SĂ FIE:




mai deschisă
mai puţin ierarhică
cu mai mult respect pentru toţi
participanţii la actul
educaţional

• Şcoala dispune de cadre didactice
foarte bine pregătite profesional şi
metodic, preocupate permanent pentru
perfecţionare şi formare continuă.
• Desfăşurăm un parteneriat foarte
bun cu familiile elevilor, cu comunitatea
locală;
• Antrenăm elevii şi participăm la
activităţi extracurriculare diverse,
participăm cu elevii la concursuri şi
olimpiade unde elevii au obţinut
numeroase premii şi menţiuni la fazele:
sector, municipiu, nationala;.
• Personalul unităţii - deosebit de
receptiv, dornic de autodepăşire depune
eforturi susţinute pentru ridicarea
calitătii procesului instructiv- educativ.

