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CINE SUNTEM NOI? 

 

 

 



 

 

 



 

Planul de școlarizare pentru 
anul 2016-2017 

 

Învățământ preșcolar structuri: 

Grupe  Număr grupe  Număr locuri 

Mixte   6  113 locuri 

 

 

 

Învățământ primar: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 

Pregătitoare  2,5  54 locuri 

I  2,5  50 locuri 

a II-a  2,5  56 locuri 

a III-a  2,5  71 locuri 

a IV-a  2  46 locuri 

 

 

 

Învățământ gimnazial: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 



a V-a   2  56 locuri 

a VI-a  2  63 locuri 

a VII-a  2  37 locuri 

a VIII-a  2  42 locuri 

A doua 
șansă 

învățământ 
primar 

 1  12 locuri 

Frecvență 
redusă 

învățământ 
gimnazial  

 1  17 locuri 

 

 

 

 

Școala noastră vă oferă 
                                          
                                        Oferta de discipline opţionale: 
 
Prietenul meu, calculatorul – clasele V-VIII 
 
 
                                          Cercuri extracurriculare: 
 
Arte marțiale (Kempo) - clasele I-IV; V-VIII 
Dans modern – grădiniță – cls.VIII 
Club de lectura – Calatorie in lumea cartilor 
                                                                                         
                
 



Școala mai oferă: 
 

Spații curate și îngrijite – securitate, exigență și disciplină 
Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică 
Servicii de consiliere psihologică 
Activităţi de educaţie incluzivă; 
Activităţi de remediere şcolară; 
Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 
O abordare pozitivã şi alternative constructive pentru copiii care au nevoie de 
susţinere specialã pentru a-i face sã lucreze bine 
Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor 
comunitãţii; 
Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele 
tradiţionale cu cele moderne. 

 
 
 
 
 
 
 

Școala este: 
 
- primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi. 
- şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi; 
- școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor; 
- școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea; 
- școala în care fiecare elev are şanse egale de succes; 
- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 
- este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată 
 

Programul școlii 
Activităţile didactice în cadrul Școlii Gimnaziale ”Invățător Dinu 
Nicolae”, comuna Dumbrava, județul Prahova, se desfăşoară după 
cum urmează: 



 Școala Gimnazială ”Învățător Dinu Nicolae”, comuna 
Dumbrava: 

- între orele 8.00 – 14.00. 
 Școala Gimnazială Ciupelnița, comuna Dumbrava: 

-între orele 8.00 – 12.00 (clasele pregătitoare – IV); 
-între orele 12.00 – 18.00 (clasele V-VIII). 

 Școala Primară Zănoaga, comuna Dumbrava: 
-între orele 8.00 – 13.00. 

 Grădinița cu Program Normal Dumbrava, comuna Dumbrava: 
-între orele 8.00 – 12.00. 

 Grădinița cu Program Normal Ciupelnița, comuna Dumbrava: 
-între orele 8.00 – 12.00 și 12.00 – 16.00. 

 Grădinița cu program normal Zănoaga, comuna Dumbrava: 
-între orele 8.00 – 12.00. 
Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 minute 
după fiecare oră pentru clasele V-VIII şi o durată de 45 de 
minute cu pauză de 15 minute pentru clasele pregătitoare – IV. 
 
Intrarea în școală a elevilor se face doar pe baza de carnet de 
elev. 
 



 
 

Elevii și profesorii – activul cel mai important al școlii 
 
 

 Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă: 
 
Cadre didactice grad I: 9 

Cadre didactice grad II: 8 

Cadre didactice grad definitiv: 9 

Cadre didactice debutante: 7 

Cadre didactice necalificate: 4 

Cadre didactice pensionare: 2 

 
premii şi menţiuni la concursurile interjudeţene 
premii şi menţiuni la concursurile judeţene 
 



 
Profesorii asigură capacităţi educaţionale şi de formare profesională 
tuturor elevilor: 

procentul de promovabilitate I-IV – 90%
procentul de promovabilitate V-VIII – 95%
procentul de promovabilitate Evaluare Natională – 77,93%  
 

 
 

Alte preocupări care evidenţiază preocupările dascălilor 
site- ul şcolii: www.scoaladumbravaprahova.ro  
 

Cadre didactice bine pregătite, preocupate permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale,  
contribuie la creşterea imaginii/prestigiului şcolii 
 
Premii şi menţiuni la concursuri județene și naţionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BAZA MATERIALĂ 
 
 Săli de clasă - 19 
 
Laborator de informatică - 2 
Laborator - Limba si Comunicare - 2 
Laborator - Matematica si Stiinte - 2 
Laborator - Arte si tehnologii – 2 
Laborator - Om si societate – 2 
Laborator - Invatamant primar - 13 
Bibliotecă - 4169  
Rețea wireless  
 
 
*toate cabinetele și laboratoarele școlii sunt conectate la internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAȚII DE COLABORARE 
 
 

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii 
comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi 
comunitatea se bucură de colaborarea stabilită. 
 
Colaboratorii noștri: 
 

 Primăria Dumbrava 
 

 Clubul Dacia 
 

 CJRAE Prahova 
 

 Casa Corpului Didactic Prahova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REZULTATE ALE ELEVILOR NOȘTRI  

PROMOȚIA 2016 
2015-2016 - 34 absolvenți din care: 32 admisi la liceu (94,11%) 

Liceu Nivel  
Învățământ 

Profil Specializare Număr elevi 

COLEGIUL 
ECONOMIC "VIRGIL 
MADGEARU", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu  
 

Servicii Economic 2 

Liceu  Servicii Turism si alimentatie 3 
LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ADMINISTRATIV ȘI 
DE SERVICII 
"VICTOR 
SLĂVESCU", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu  Real  Matematica - Informatica 1 

Liceu Servicii Economic 2 

COLEGIUL "SPIRU 
HARET", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu  Real  Matematica-Informatica 2 

Liceu Uman Filologie 
 

1 

Liceu Tehnic Mecanica 1 

COLEGIUL TEHNIC 
"TOMA N. 
SOCOLESCU", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu Real  Matematica - Informatica 1 

Liceu Tehnic  Fabricarea produselor din 
lemn 

1 

COLEGIUL TEHNIC 
"LAZĂR 
EDELEANU", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu  Real  Științe ale naturii 1 
Liceu Resurse 

naturale si 
protectia 
mediului  

Industrie Alimentara 
Protectia Mediului 

2 

COLEGIUL TEHNIC 
"ELIE RADU", 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu  Tehnic  Electric  3 

Grupul Şcolar 
Industrial „1 Mai” 
Ploieşti 

Liceu  Tehnic Electric 1 

Liceu  Tehnic  Electronica - Automatizari 1 
LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI, 
MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Liceu Tehnic  Mecanică  2 

COLEGIUL AGRICOL 
"GHEORGHE 
IONESCU-SISEȘTI", 
COMUNA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ 

Liceu Servicii  Turism si alimentatie  
 

6 

Liceu  Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Industrie alimentară 1 

COLEGIUL "ION 
KALINDERU", 
ORAȘUL BUȘTENI 

Liceu  Servicii  Turism si alimentatie  
 

1 

 



ARGUMENTE PENTRU A OPTA PENTRU 
ȘCOALA NOASTRĂ 

 

În concluzie, școala noastră: 
 
- face ca toţi părinţii şi toate familiile să se simtă bine-venite şi lucrează 
susţinut pentru a construi şi a întreţine relaţii strânse şi dialoguri productive; 
 
- sporeşte substanţial securitatea copiilor;  
 
- furnizează puncte de referinţă care asigură coerenţa activităţilor cadrelor 
didactice  referitoare la implicarea părinţilor şi a comunităţii; 
 
- facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice astfel 
încât aceştia să: 
 introducă teme de acasă interesante care presupun colaborarea elevilor 

cu părinţii lor; 
 să vină în întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate de educaţia 

copiilor lor. 
 
- manifestă sensibilitate şi acordă sprijin, indiferent de mediul de provenienţă, 
de nevoile şi circumstanţele în care se găsesc elevii şi familiile acestora; 
 
- îşi revizuieşte activitatea împreunã cu părinţii/familiile, aceasta fiind o 
trăsătură importantă a activitãţii sale curente şi un element major în procesul 
de dezvoltare şcolară; 
 
- îşi bazează activitatea pe informaţiile şi probele disponibile/informaţiile 
aduse la zi; 
 
- înlătură barierele culturale, etnice şi prejudecăţile; 
 
- este locul în care toţi elevii sunt încurajaţi să se formeze şi să se dezvolte  

- este locul unde comunicarea/ dialogul deschis este puntea de legătură între 
şcoală – elevi - părinţi 

 

 



Acte necesare și condiții pentru înscriere: 
 

- Cerere tip;  

- Certificat naștere copil (xerox); 

- C.I. ambii părinți (xerox); 

- Semnarea unui Contract educațional școală-părinte; 

- Achiziționare ecuson matricol; 

 

 

 

 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM! 

 

 

 

 

www.scoaladumbravaprahova.ro 


