
DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu"

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu" Piteşti este amplasată în  cartierul
Tudor Vladimirescu, strada Călugăreni, nr 3.

Contactul cu şcoala noastră se poate realiza la telefon/fax: 0248/214608, e-mail:
scoala20secretariat@yahoo.com.

Şcoala funcţionează pe două schimburi:
- 8:00 – 12:00/13:00: ciclul primar şi clasele a-V-a şi a-VIII-a.
- 13:00 – 19:00: clasele a-VI-a şi a-VII-a

 Şcoala noastră dispune de 16 săli de clasă moderne şi spaţioase, pentru clasele pregătitoare
sălile fiind amenajate special.

De asemenea există: sală de sport, bibliotecă, laboratoare de informatică, AEL, fizică-chimie,
biologie, cabinet medical, cabinet psihopedagogic, dar şi o sală de mese nouă, utilată conform
standardelor în vigoare.

Şcoala este supravegheată video, iar paza este asigurată 24 din 24 de ore de personal calificat.

Oferta şcolii  conţine:
- Discipline opţionale, precum: informatică (clasele III-VIII), limba engleză (clasele

a-III-a şi a-IV-a), literatură pentru copii (clasele I-III)
- La cererea părinţilor, în cadrul şcolii se organizează cursuri de dans, de limba

engleză, de teatru  şi de karate.
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- Programul “ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”, un serviciu adus comunităţii,
nesubstituindu-se familiei, dar ajutând părinţii care doresc să-şi înscrie copiii într-un
astfel de program.

- Programul “ŞCOALA DE VARĂ” –organizat pe parcursul vacanţei mari.

PROGRAMUL “ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”

Proiectul nostru oferă copiilor servicii după terminarea orelor de şcoală, programe
educative, asistenţă sociopedagogică, efectuarea temelor şi activităţi recreative.

Ţinând cont de particularităţile bio-psiho-sociale ale copilului de vârstă şcolară mică,
am conceput un program care să le satisfacă nevoile de formare şi dezvoltare personală.

Iată, pe intervale orare, activitatea zilnică a unui şcolar care participă la acest program
în şcoala noastră:

- 8.00-12.00 ore de curs;
- 12.00- 12.30 schimbarea uniformei cu o ţinută lejeră, activităţi recreative sau, în

anumite zile,  program de pregătire suplimentară, pentru elevii care întâmpină
dificultăţi în învăţare sau pentru elevii care se pregătesc pentru concursurile şcolare.

- 12.30-13.30 servirea mesei de prânz, pe grupe, conform orarului stabilit;
- 13.30-14.30 odihnă, vizionări de programe, audierea unor basme etc;
- 14.30-17.00 realizarea sarcinilor primite ca temă, cu pauze de recreere.
Opţional, părinţii pot înscrie copiii la unul dintre cursurile: teatru, cursuri de karate,
cercuri muzicale, limba engleză (Cambridge).

Imagini din clasele pregătitoare:



Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu" – Structură Şcoala Gimnazială Nr. 2

(fosta Şcoală Nr. 8)

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu" Piteşti – Structură Şcoala
Gimnazială Nr. 2 Piteşti este amplasată pe B-dul Republicii, Nr. 226.

Contactul cu şcoala noastră se poate realiza la telefon/fax: 0248/217599, e-mail:
sc_nr8@yahoo.com. Site-ul şcolii, www.scoala8pitesti.ro, oferă mai multe informaţii despre
activitatea şi rezultatele elevilor şi profesorilor.

Şcoala funcţionează pe un singur schimb şi dispune de:
• 11 săli de clasă moderne şi spaţioase, pentru clasa pregătitoare sălile fiind amenajate

special;
• 2 săli de grădiniţă(dotate cu mobilier conform vârstei copiilor, calculatoare, jocuri

educative, jucării etc.)
• sală multimedia;
• laborator AeL;
• laborator fizică-chimie;
• laborator de biologie;
• bibliotecă(15172 de volume);
• sală de sport;
• cabinet de asistenţă psihopedagogică şi logopedie;
• cabinet medical;
• sală de mese nouă, utilată conform standardelor în vigoare.

Pentru securitatea elevilor funcţionează permanent un sistem video de supraveghere, dublat de
serviciile unei firme de pază şi protecţie.

OFERTA ŞCOLII  conţine:
• Discipline opţionale:

„Sănătatea - bunul cel mai de preţ”( D.O.S.) (grupa mare); „Ne îndreptăm spre cei şapte ani de
acasă”(grupa mijlocie); informatică (clasele III-VIII), limba engleză ( a-IV-a); „Mai mult verde,
mai mult albastru – ecologia pe înţelesul celor mici”(clasa a III-a); „Matematică
distractivă”(clasa a VI-a); „Astronomie”(clasa a VII-a)

• La cererea părinţilor, în cadrul şcolii se organizează cursuri de dans, de teatru  şi de judo.

• Programul „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” – AFTER SCHOOL
 Siguranţa, alimentaţia sănătoasă, precum şi pregătirea copilului pentru viaţa socială

reprezintă scopul principal, atât al dumneavoastră, ca părinţi, cât şi al echipei noastre.
Dorim să le oferim copiilor dumneavoastră:
  pregătirea temeinică a temelor;
  activităţi recreative destinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală,

afectivă, socială şi fizică, în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi
conştientă de sine ( limba engleză, limba germană, lectură, jocuri didactice, teatru,
dans, judo, şah, dezvoltare personală „Cunoaşte-te pe tine însuţi!”
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 valorificarea aptitudinilor native ale fiecărui copil în parte.

Rezultate aşteptate:
 Progrese în activitatea de învăţare;
 Dezvoltarea deprinderilor de lucru independent;
 Dezvoltarea relaţiilor interpersonale;
 Prevenirea lacunelor în învăţare.

Activitatea zilnică a unui şcolar care participă la acest program în şcoala noastră:

• 8.00-12.00 ore de curs;
• 12.00-12.30 schimbarea uniformei cu o ţinută lejeră, activităţi recreative sau, în anumite

zile,  program de pregătire suplimentară, pentru elevii care întâmpină dificultăţi în învăţare
sau pentru elevii care se pregătesc pentru concursurile şcolare;

• 12.30-13.30 servirea mesei de prânz, pe grupe, conform orarului
• 13.30-14.30 odihnă, vizionări de programe, audierea unor basme etc;
• 14.30-17.00 realizarea sarcinilor primite ca temă, cu pauze de recreere.

Opţional, părinţii pot înscrie copiii la unul dintre cursurile: dans, teatru, cursuri de judo,
cercuri muzicale, limba engleză, limba germană.
 Flexibilitatea şi creativitatea în acest program au un rol important în abordarea situaţiilor didactice
evitând rutina.

• Programul „ŞCOALA DE VARĂ” – organizat pe parcursul vacanţei mari.
• C.O.R.E.I. înfiinţat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii care vizează un program

complex de educaţie informală si socializare, fiind asigurată o masă zilnică, îngrijire şi
supraveghere pe timpul zilei, efectuarea temelor pentru şcoală, activităţi de recreere şi
petrecere a timpului liber, acordarea de ajutor material, asistenţă religioasă, psihologică,
medicală pentru copiii proveniţi din familii modeste sau monoparentale şi copiii cu părinţi
plecaţi în străinătate.

Imagini din clasa pregătitoare:



CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”,Piteşti

• Str.Vladimirescu Tudor
• Str.Petru Rareş
• Str.Abatorului
• Str.Dimitrie Cantemir
• Str.Fântânii
• Str.Gusti Dimitrie
• Str.Nistor Ion
• Str.Călugăreni
• Str.Dragoş Vodă
• Str.Sg.Ştefănescu
• Str.Elie Radu
• Str.Pătraşcu Vodă
• Str.Târgu din Vale

Structură:Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2,Piteşti

• Bulevardul Republicii – de la intersecţia cu strada Cozia şi până la capăt(la Depou
CFR):212,214,S014(Doja)

• Bulevardul Fraţii Goleşti:15B,S10,S6A,S8,S4,S7A,S7B,S9C,S9D,S9A,S9B
• Bulevardul Petrochimiştilor - cu blocurile B31,B32,B34,B36,B38,B37,B39,B40,B21A
• Strada Gheorghe Doja – de la intersecţia cu strada Fraţii Goleşti şi până la intersecţia cu Aleea Şcolii

Normale
• Aleea Şcolii Normale
• Str.Câmpului
• Str.Pătru Caporal
• Strada Lânăriei cu blocurile B29, A1, A2, A3


