
ȘCOALA GIMNAZIALĂ   

„LUCIAN GRIGORESCU”  

MEDGIDIA – JUD. CONSTANȚA 

 
      

 

 

 Aleea Trandafirilor, nr. 2A  
Cod poştal: 905 600 
Tel./fax: 0241822044 

e-mail:  
scgrigorescumedg@yahoo.com 
www.scoalaluciangrigorescu.ro 

„DIFERIȚI, DAR EGALI PE 

TREPTELE EDUCAȚIEI!” 

Stă în puterea noastră 

să împletim învăţământul 

tradiţional cu alternativa    

educaţională 

Step by step, pentru o şcoală 

de calitate, transparentă în 

comunitate, care să răspundă 

nevoilor elevilor şi 

aşteptărilor societăţii, într-un           

     parteneriat echitabil cu toți 

factorii  educaţionali. 

Deţinem statutul de „ECO-ŞCOALĂ” şi 

„Steagul Verde” din  anul 2005; 

Suntem singura școală din Medgidia care 

derulează alternativa educațională  
Step by Step; 

În perioada 2010-2016, am derulat        

proiecte de colaborare europeană, cu 
finanţare UE (proiect transfrontalier 

româno-bulgar, Comenius - în parteneriat 
cu 8 ţări europene, CORAL,  

Scrisul face bine); 

 Valorile locale constituie o prioritate 

pentru noi, dovadă fiind proiectul  
„OAMENI, LOCURI, FAPTE”; 

 Instruirea preșcolarilor și elevilor se face 

la standardele impuse de programele 
școlare, obținându-se rezultate deosebite 

la fazele județene, naționale și 
internaționale ale concursurilor și 
olimpiadelor școlare, la Evaluarea 
Națională, precum și la Admitere. 

ACTIVITATEA  NOASTRĂ  

SE BAZEAZĂ PE: 

*deschidere; 

       *dezvoltare personală; 

  *muncă în echipă; 

*eficiență. 



Parcul școlii;  
Sistem video de supraveghere 

RESURSE MATERIALE  

16 săli de clasă, conectate la internet, dotate 
cu calculator şi videoproiector; 
1 sală CORAL (POSDRU/ 142167) dotată cu        
tehnologie de ultimă generaţie; 
1 cabinet biologie dotat cu calculator  
conectat  la internet; 
1 laborator  fizică - chimie dotat cu             
calculator conectat la internet; 
3 cabinete metdice; 
1 cabinet medical; 
 
 
 
 
 
 
            

1 cabinet AeL  
 

 
 

 
 
 

Sală de sport modernă  
și utilată corespunzator; 

Teren de baschet, tenis,  
handbal; 

 Educația este  

un parteneriat între 

 familie și școală. 

Apreciem permanenta 

 implicarea a părinților!  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

NE PROPUNEM: 

- 2 GRUPE DE PREȘCOLARI 

Grădinița  

cu Program Normal 

„Piticot” 

 

 

 

- 4 CLASE PREGĂTITOARE 

 

 

- 48 de cadre didactice 

calificate (41 titulari): 

33 - gradul didactic I;  

5 - gradul didactic II; 

7- definitiv; 

3 - debutanți. 

 

- personal didactic auxiliar; 

- personal nedidactic.    
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CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII  

Lumea matematicii digitale- clasa a III-a 
Matematică digitală la început de drum 

- clasa a III-a 
În lumea fanteziei - clasa a IV-a 

Călătorie în lumea minunată a basmului  
 - clasa a V-a 

Cartea-oglinda sufletului - clasele VI - VII 
Tehnici de redactare a textului argumentativ   

 - clasa a VIII-a 
Să învăţăm franceza prin cântec - clasa a V-a 

Matematică digitală -  clasele V-VII 
Matematică aplicată - clasa a  VIII-a 

Utilizarea calculatorului - clasele VI-VII 

AN ȘCOLAR  2016-2017 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

4 grupe 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

                  17 clase:  

       TRADIȚIONAL   STEP by STEP 

              CP-3                 CP-1 

               I – 2                  I - 1 

              II – 3                 II -1 

             III – 2                IV - 1  

              IV- 3 

  

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL  GIMNAZIAL 

 13 clase: 

              V- 4                VII - 3 

             VI – 3             VIII - 3 

 

Bibliotecă  
cu 14 000 de volume  
şi calculator conectat 

la internet; 


