
Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială 
Tipul şcolii: Şcoală cu clasele P- I –VIII
Limba de predare: Limba română
Date de contact: Strada Matei Basarab, Nr.48

                 Telefon: 0243 / 241687
E-mail: sc_gh_lazar @ yahoo.com

        Pagina oficială a şcolii:   https://www.facebook.com/Scoala-
Gimnaziala-Gheorghe-Lazar-

       Echipa managerială:
Director - Profesor  Cristina Buzoeanu

Sloganul: “Omul nu poate deveni om decât prin       
educaţie” - I. Kant

Viziunea  şcolii:

Şcoala  noastră  -  o  şcoală  pentru  copii  și  nu   copii  pentru  școală.  Ne
propunem să ne menţinem calitatea procesului instructiv-educativ  în unitatea
noastră  școlară,  apreciată  de  elevi,  părinți  și  comunitatea  locală,  prin

https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Gheorghe-Lazar-
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Gheorghe-Lazar-


asigurarea egalității  șanselor la educație tuturor celor implicați  în atelierul
umanității. Şcoala îşi doreşte să devină un centru de resurse   educaţionale şi
de servicii oferite comunităţii. 

Misiunea școlii:

 Misiunea școlii noastre este aceea de acceptare a diversității, a schimbării,
prin  dăruirea  și  profesionalismul  întregului  personal,  oferind  posibilitatea
formării   competențelor  necesare  nevoilor  educaționale  ale  elevilor,
competențe necesare integrării într-o societate democratică.

Prezentarea şcolii:

 Şcoala Gimnazială  se află situată în comuna Gheorghe Lazăr, la o
distanţă de 16 km faţă de municipiul Slobozia, într-o zonă de câmpie unde domină
climatul  temperat  continental,  cu un pronunțat  grad de continentalism,  propice
cultivării cerealelor.
 Școala și-a început activitatea în 1885 cu un învățător  care preda la
simultan,  în  clădiri  închiriate  de  la  oamenii  din  sat.  Școala  a  fost  de-a  lungul
timpului   consolidată  şi  recompartimentată.  Clădirea  şcolii  este  amplasată  în
centrul comunei Gheorghe Lazăr, în apropierea primăriei, poliţiei şi a bisericii.

Curriculum la decizia şcolii - 1h / săptămână
- grupa mare A  – „Spune poveste, spune”

-clasa a V-a - „Educație pentru cunoștere”opțional integrat
- clasa a VI-a -”Matematica și planimetria” opțional integrat

- clasa a VIII-a -”Complemente de matematică” – disciplina Matematică
-clasa a VIII-a -”Lectura- abilitate pentru viață”- limba română

 
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021:

- 4 grupe de preșcolari unde vor fi înscriși – 56 preșcolari
- 5 clase primare unde vor fi înscrişi 78 de elevi

- 4 clase gimnaziale unde vor fi înscrişi 79 de elevi

 Rezultate evaluare națională
 Integrarea postgimnazială


