ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
Str.Colinei, nr. 40
Cod 105300, Boldești-Scăeni, Prahova
Tel /Fax 0244/211469
e-mail: scoalascaeni2@gmail.com
web: http://www.scoalaboldestiscaeni2.info/

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2020-2021
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACREDITATE :
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.3



GRUPA MIJLOCIE – 1 grupă – Profesor învățământ preșcolar VLAICU ROXANA
GRUPA MARE – 1 grupă – Profesor învățământ preșcolar BUCUROIU CLAUDIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.2


GRUPA MARE - 1 grupă - Profesor învățământ preșcolar POPA ADRIANA

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.5


GRUPA MIJLOCIE – 1 grupă – Profesor învățământ preșcolar ROMAN IOANA
Profesor învățământ preșcolar NAE ANDRA



GRUPA MICĂ – 1 grupă – Profesor învățământ preșcolar MAREȘ ANDREEA
Profesor învățământ preșcolar ANDREI MIHAELA

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
CLASA PREGĂTITOARE – Profesor învățământ primar DINU ELENA MIHAELA
CLASA I - Profesor învățământ primar ROȘU MARILENA
CLASA A II-a – Profesor învățământ primar MANEA FLORICA
CLASA a III-a A - Profesor învățământ primar PĂUN MARIA LUCIA
CLASA a IV-a A - Profesor învățământ primar ANTON ANDREEA MAGDALENA
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
CLASA A V-a - 2 clase – DIRIGINȚI : Prof. Limba engleză BORUGĂ ANDREASS
Prof. Limba franceză/religie SOARE ALINA LOREDANA
CLASA A VI-a – 1 clasă – DIRIGINȚI: Prof. limba română TOBOȘ MAGDALENA
CLASA A VII-a 2 clase-DIRIGINȚI:

Prof. educație fizică DUMITRU ANDREEA
Prof. istorie STROESCU ADINA

CLASA A VIII-a –1 clasă – DIRIGINȚI: Prof. limba română POPA NICOLETA

INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV

Personalul școlii:
o de conducere:
- director;
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o didactic auxiliar:
- secretar Bică Cornelia Daniela (1 normă)
- administrator financiar Naiden Simona Ioana (0,5 normă)
- administrator patrimoniu Petricioiu Georgeta (0,5 normă)
o nedidactic:
- ingrijitori, Ilie Lenuța, Ionescu Victoria, Drăghici Marioara (3 norme)
- fochist Năstase Cătălin (1 normă)
Populaţia școlară
-număr de elevi: 131 elevi - ciclul primar
137 elevi - ciclul gimnazial
107 preșcolari - grădiniţă
-număr de clase: 5 grupe gradiniță
5 clase - Pregătitoare-IV
6 clase V-VIII
Indicatori de evaluare a performanţei (raportat la anul școlar 2019-2020):
- rata de promovabilitate 100 %;
- procentul de promovabilitate la testele naţionale: 77,77%;
-rata abandonului școlar: 0%;

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII
DISCIPLINELE OPŢIONALE
La nivelul Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni
An școlar 2020-2021

Nr.
crt
1.
2.

Aria
curriculară
Om și
societate
Om și
societate

Tip opțional
CDȘ
CDȘ

Disciplina/denumirea
opţionalelor
Mituri și legende grecoromane
Minuni ale lumii

Director,
prof. Ghiță Marcela

Clasa

Cine răspunde

Clasele a V-a și a VI-a Stroescu Adina
Clasele a VII-a și a
VIII-a

Stroescu Adina

1. RESURSE MATERIALE :
Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni dispune de două localuri care au autorizații sanitare,
autorizație de protecția muncii, centrale termice proprii și sisteme antiefracție.
Localul Scaeni dispune de un teren de sport, un laborator de fizică-chimie, un cabinet
informatică, 7 săli de clasă, un spațiu pentru lapte și corn, grupuri sanitare pentru băieți și fete,
arhivă, bibliotecă și o magazie. De asemenea are un hol generos în care se pot desfășura serbările
școlare sau alte activități comune. Mobilierul școlar este adaptat, modular și modern, fiind schimbat
în toată școala în ultimii patru ani.
Școala este conectată la rețeaua de Internet (cancelarie, secretariat, cabinetul directorului,
multimedia și wireless în toată școala prin Programul Națonal Wifi Campus).
Sala multimedia este dotată cu o rețea de 20 computere legate la internet, un sistem modern
audio-video, un videoproiector.
Școala mai dispune de 2 laptopuri la dispozitia cadrelor didactice, 1 imprimanta si 1 xerox în
cancelaria profesorilor, 6 calculatoare în sălile de clasă, 1 videoproiector mobil, 1 videoproiector pe
holul școlii , 6 videoproiectoare montate în sălile de clasă, boxe, stație și microfoane, boxă mobilă
cu microfon, 3 casetofoane cu mp3 pentru desfășurarea activităților extracurriculare, aparate de aer
condiționat în 6 săli de clasă, cabinet multimedia, cancelarie, secretariat. Fiecare sală de clasă este
dotată cu câte 2 table albe magnetice. Avem la dispoziție o tablă interactivă (smart board) și 2
videoproiectoare inteligente.
Școala este dotată cu 11 camere video pe holurile școlii și la exterior și 4 în sălile de clasă de la
parter (pentru desfășurarea examenelor naționale).
Compartimentele director, secretariat si contabilitate sunt dotate cu laptopuri, copiatoare, scanner
și imprimantă A3, multiuncțională laser color, tefefon.
Sunt puse la dispoziția cadrelor didactice copiatoare, imprimante, aparate de laminat A3 și A4,
aparat de îndosariat.
Materialele didactice puse la dispozitia profesorilor sunt in conformitate cu noile cerințe,
conform metodelor moderne de predare-invatare, printre care:corpuri geometrice, mulaje 3D, schelet
uman, planșe și hărți laminate, materiale sportive, alfabetare, flipcharturi, CD-uri cu lectii
interactive.
Biblioteca școlii a fost modernizată și dotată cu mobilier nou, masă și scaune pentru activitățile
cu elevii, fondul de carte a fost actualizat cu titluri noi corespunzatoare cerintelor de lectura.
Localul Balaca dispune de 2 săli de clasă amenajate corespunzătr pentru calsa pregătitoare și
clasa I, o sală de gimnastică dotată corespunzător și un mini teren de baschet. Localul dispune de 2
laptopuri în sălile de clasă, 2 videoproiectoare, flipchart, table albe magnetice, imprimantă, materiale
didactice necesare desfășurării în bune condiții a activităților educative școlare și extrașcolare.

Grădinița nr. 3 Boldești-Scăeni dispune de 1 sală de clasă dotată cu laptop, videoproiector, ecran
de proiecție, boxe, imprimantă multifuncțională, jocuri și jucării actualizate, corespunzătoare
grupelor și vârstei copiilor, spațiu de joacă în curte amenajat cu leagăne, tobogan, balansoare.
La Gradinița nr.2 Boldești-Scăeni funcționează o grupă de preșcolari într-o sală de clasă dotată
corespunzător cu materiale didactice si jucării specifice vârstei, calculator, boxe, imprimantă,
videoproiector și ecran de proiecție.
Gradinița nr.5 Boldești-Scăeni dispune de 2 săli de clasă dotate corespunzător conform
programului specific, materiale didactice actualizate, laptop, boxe, videoproiector, ecran de
proiecție, imprimantă, flipchart, jocuri și jucării, spațiu de joacă in curte.

Director,
Prof. Ghiță Marcela

