
ȘCOALA GIMNAZIALĂ   

„LUCIAN GRIGORESCU”  

VIZIUNEA 
Construim împreună un viitor 
mai bun pentru copiii noștri!     

 
    Răspunzând cerințelor educațio-
nale aflate în continuă schimbare 
ale societății, Școala Gimnazială 
”Lucian Grigorescu” asigură pregă-
tirea elevilor pentru un start bun în 
viață prin servicii educaționale de 
calitate, bazate pe abordări moderne 

ale predării și învățării.  

Statutul de „ECO-ŞCOALĂ” şi „Steagul 
Verde” din anul 2005; 

Suntem  singura școală  din Medgidia 
care derulează alternativa educațională  
Step by Step  și  în care se  studiază  în 
regim  intensiv  Limba engleză; 

Din 2010 până în prezent,  am    derulat  
proiecte de colaborare europeană, cu 
finanţare UE (proiect transfrontalier 
româno-bulgar, Comenius - în parteneriat 
cu 8 ţări europene, POSDRU, CORAL,    
Scrisul face bine, Matematica digitală,     
Erasmus+ acţiunea KA2-2018-2020), de 
parteneriat româno-turc și mai multe 
proiecte eTwinning; 

 Rezultate deosebite la fazele județene, 
naționale și internaționale ale 
concursurilor și olimpiadelor școlare, la 
Evaluările Naționale, precum și la 
Admiterea la liceele din Medgidia sau din 
Constanţa. 

NE  MÂNDRIM CU: 

 MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA 
Cod poştal: 905 600 

 
Str.  Aleea Trandafirilor, nr. 2A  

Tel./fax: 0241822044 
email: scgrigorescumedg@yahoo.com  
http://www.scoalaluciangrigorescu.ro  

VALORILE NOASTRE       

     G ARANȚIA CALITĂȚII 

     R ESPONSABILITATE 

     I NCLUZIUNE 

     G ÂNDIRE CRITICĂ 

     O NESTITATE 

     R ESPECT 

     E CHITATE 

     S ENSIBILIZARE 

     C OLABORARE 

     U NITATE 

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


Parcul școlii ultramodern;  
Sistem video de supraveghere. 

RESURSE MATERIALE  

16 săli de clasă, dotate cu videoproiector şi 
calculator conectat la Internet; 
Sala  CORAL ( POSDRU/ 142167) şi  cabinet 
de informatică/TIC, dotate cu mijloace IT per-
formante; 
Laboratoare de  biologie şi  de fizică - chimie 
dotate cu  videoproiectoare, calculatoare  
conectate la Internet și table inteligente, Ca-
binet de lb. turcă ultramodern; Cabinet me-
todic;Cabinet 
medical;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sală de sport  și 
teren multifuncțional; 
   Teren de baschet 

 
PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

2022-2023   
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR—16 CLASE , din care  
11 tradiționale si 5 clase Step by Step  
 CLASELE PREGĂTITOARE: 

    2 clase ȋnvăţământ tradiţional;  

    1 clasă Step by Step; 
 
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL—14 CLASE, din 
care 4 speciale, cu studiul intensiv al Limbii 
Engleze: a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

 
 
 

RESURSE UMANE 
 
 

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

33 - gradul didactic I; 
5 - gradul didactic II;  
5 - gradul definitiv; 

 
    Personal didactic auxiliar  - 5          

Personal  nedidactic -  6 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 
2022-2023 

. 

   

 
 

 Disciplinele opţionale  
propuse : 

Călătorie în lumea emoţiilor 

Joacă-te și descoperă 

English is fun 

Geografia Județului Constanța 

Creativitate și îndemânare 

First steps to KET 

Matematică distractivă 

First steps to PET 

Animații 

Mathepractica 

 Studiul intensiv al Limbii 
Engleze (4 ore săptămânal/ cl. V-VIII) 

 Studiul limbii materne: 
       Lb. Turcă  
 

Cabinet TIC  
Cabinet Lb. turcă 

 LIMBI MODERNE STUDIATE 

 

 Lb. Engleză 

 Lb. Franceză 

 Lb. Germană 

Bibliotecă  
 cu 14 000 de 

volume  


