ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE
ROMANESCU

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII
•
2 corpuri de clădire
Str. Caracal nr. 81 - ciclul gimnazial
Str. Vîntului nr. 3 - ciclul primar

Este o unitate de învăţământ care
promovează un demers educaţional de
calitate,

care

să

asigure

atingerea

standardelor de învăţare şi promovează

• 39 săli de clasă

fizică şi psihică. O gamă largă de activităţi

• 5 laboratoare cu calculatoare conectate
la internet şi videoproiectoare
(informatică, biologie, fizică, chimie)

extraşcolare şi extracurriculare vor valorifica

• săli pentru AFTER SCHOOL

valorile europene într-un climat de siguranţă

şi dezvolta talentele şi interesele specifice

• grupuri sanitare adaptate vârstei

copiilor şi vor contribui esenţial la formarea
lor

ca

personalitate

echilibrată

şi

armonioasă, capabilă să trăiască intr-o
lume modernă şi polivalentă. Noi avem grijă
de elevii noştri, suntem alături de părinţii lor
şi credem că "Educaţia este arta încurajării
şi a dragostei pentru învăţătură".

•

2 cabinete medicale cu personal
medical calificat
• 2 biblioteci
• 3 săli de sport

• 2 terenuri de sport cu gazon artificial
• Terenuri de handbal și baschet

Tel /Fax: A: 0251310112;

B: 0351801824

E-mail: contact@scoalaromanescu.ro

Școala cu FAPTE: Frumoasă, Atractivă,
Performantă, Tehnologică și Ecologică.

Web: www.scoalaromanescu.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL JUDEȚEAN DOLJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NICOLAE ROMANESCU
CRAIOVA

Pentru anul şcolar 2021-2022 unitatea
noastră are aprobate 4 clase cu o capacitate
de 88 de locuri

Școală dotată cu tablă inteligentă

Cadrele didactice titulare care vor funcţiona la aceste
clase sunt:
Prof. Constantinescu Olga
Prof. Ştefan Laura
Prof. Bratu Daniela
Prof. Marcu Gabriela

Cabinet medical

AVANTAJE:

Sală pentru programul „Școala după
școală”

Sala de festivități

 Şcoala dispune de mobilier şi dotare adaptate clasei
pregătitoare;
 Clase dotate cu videoproiector, laptop, care permit
realizarea unor activități interactive și moderne;
 Grupurile sanitare corespund vârstei şcolare mici;
 În şcoală funcţioneză programul Școala după
școală (SDS) în fiecare zi între orele 12 și 17, cu
masa asigurată în sistem catering, cu activități
zilnice interesante și diversificate, efectuarea
temelor și program de joacă în aer liber;
 Dispunem de un cabinet medical care asigură
nevoile medicale ale fiecărui copil şi intervenţia
eficientă în timpul programului de şcoală;
 În şcoală se desfăşoară regulat cursuri de logopedie
(de corectare a deficienţelor de vorbire) la care
elevii sunt îndrumaţi de către un specialist al CJRAE
Dolj;
 Încurajăm, cultivăm și promovăm talentele,
preocupările copiilor noștri;
 Noi facem parte din marea familie a ECO
ŞCOLILOR.

Teren de sport cu gazon artificial

Cabinet de Informatică și Tehnologia
informației și comunicării

