
 MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA 

Cod poştal: 905 600 

 

Str.  Aleea Trandafirilor, nr. 2A  
Tel./fax: 0241822044 

email: scgrigorescumedg@yahoo.com  
www.scoalaluciangrigorescu.ro  

Deţinem statutul ECO-ŞCOALĂ din anul 2005, 
reuşind obținerea premiului internațional,    

Steagul Verde, de 8 ori  consecutiv; 
Suntem singura școală din Medgidia care 

derulează alternativa educațională  
Step by Step și în care elevii pot studia  Limba 
germană și, în regim intensiv, Limba engleză; 

În perioada 2010-2020, am derulat proiecte cu 
finanțare europeană (proiect transfrontalier 

româno-bulgar, Comenius, POSDRU, CORAL,  
Scrisul face bine, Matematica digitală, 

Erasmus+), de parteneriat româno-turc și mai 
multe proiecte eTwinning, a căror calitate a fost 

recunoscută de Comisia Europeană prin 
acordarea Certificatului de Școală e-Twinning; 

 An de an elevii noștri au obținut rezultate 
deosebite la fazele județene, naționale și 

internaționale ale concursurilor și 
olimpiadelor școlare, la Evaluările Naționale, 

precum și la Admiterea la liceele din Medgidia, 
din Constanţa sau din alte localități ale țării. 

 Colectivul profesoral al școlii este format din 
cadre bine pregătite profesional pentru a face 

față cu succes tuturor provocărilor. 

Prin îmbinarea armonioasǎ a sistemului 
tradiţional cu alternativa educaţionalǎ      
Step by Step, dorim săconstruim o şcoală   

a viitorului, centratǎ pe trebuinţele şi              
aspiraţiile elevilor,  

mereu aproape de pǎrinţi  
şi de partenerii noștri educaţionali.  

                                              PRIN  
ÎNTREAGA  

ACTIVITATE  
PROMOVĂM: 

*egalitatea de șanse, 
*responsabilitatea, 

transparența, 
*competența, 
*colaborarea, 

*comunicarea, 
*toleranța, 
*respectul  

reciproc.

mailto:scgrigorescumedg@yahoo.com
http://www.scoalaluciangrigorescu.ro


RESURSE MATERIALE  
16 săli de clasă, dotate cu videoproiector şi 

calculator conectat la Internet; 
Sala CORAL (POSDRU/142167) şi  

un cabinet de informatică dotate cu mijloace 

 IT performante; 
Laboratoare de biologie şi de fizică-chimie 
dotate cu videoproiectoare, calculatoare   
conectate la Internet și table inteligente;  
Cabinet de limba turcă (modern echipat);  

Cabinet proiecte europene; Cabinet medical.  

Parcul școlii - spațiu de relaxare și învățare   
Sistem video de supraveghere  

(atât în interior, cât și la exterior) 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

2021-2022   
 

17 CLASE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

(12 în sistem tradițional; 
5 în alternativa Step by Step) 

  
CLASE PREGĂTITOARE: 

2 clase - ȋnvăţământ tradiţional 
  1 clasă - Step by Step 

 

12 CLASE LA GIMNAZIU 

 (dintre care 4 clase (câte una pe nivel) vor 
studia Limba engleză în regim intensiv) 

 

 

RESURSE UMANE 

(2020-2021) 
 

51 de cadre didactice calificate,      
dintre care: 43 titulari în învățământ; 

36 - gradul didactic I; 
6 - gradul didactic II;  
5 - gradul definitiv; 

4 - debutanți. 
 

    Personal didactic auxiliar  - 5          
Personal  nedidactic -  6 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 
2021-2022 

. 

  Bibliotecă  
cu peste14 000 de volume  

și calculator conectat  
la Internet 

Cabinet lingvistică 

LIMBI MODERNE STUDIATE 

Limba engleză 

Limba franceză 

Limba germană 

Cabinet limba turcă 

 

 

(discipline opţionale - o oră/săptămână)  
 

Matematică aplicată  
(clasele a VII-a)  

Matematică distractivă  
(clasele a VI-a) 

Matematica, regina științelor    
(clasele a V-a) 

 

*********************** 
Caligrafie  

(clasa a II-a A) 
Călătorie în lumea emoțiilor  

(clasa I C) 
Sing and play, English every day!  

(clasa I Step by Step) 
 

Studiul Limbii engleze în regim intensiv  
(4 ore săptămânal - clasle V-VIII) 

Studiul limbii materne (limba turcă)  
 

Sală și teren de sport  
care oferă condiții optime 

organizării unor 
concursuri de profil.    


