ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU,,
Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte
Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021-2022
Coordonatele de contact ale instituției
Școala Gimnazială ,, Smaranda Gheorghiu,,
Târgoviște, Calea București Nr. 28, cod poștal 130141
Tel/ fax 0245221251
e-mail: sc3smara@yahoo.com
site: http://smarandagheorghiu.wix.com/smarandagheorghiu#
Structuri arondate:
-Școala Gimnazială “Grigore Alexandrescu” Târgoviște
Str. Vasile Blendea , Nr.10

VIZIUNEA ŞCOLII
“O școală prietenoasă, pentru toți elevii și pentru comunitate“

MISIUNEA ŞCOLII
Școala ,,Smaranda Gheorghiu,, este o școală cu suflet și are porțile larg deschise pentru toți
copiii. Suntem receptivi tuturor așteptărilor educaționale ale elevilor, de toate vărstele, atăt de la
cursurile de zi, cât și de la frecvența redusă. Dăm șanse egale tuturor elevilor noștri, indiferent de
etnie sau condiție materială, promovând comunicarea si cooperarea la toate nivelurile. În scopul
alfabetizării tuturor din comunitate, luptăm pentru aducerea copiilor la școală, dându-le o nouă șansă
pentru viitor.

ȚINTE STRATEGICE 2020- 2023
1. Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii; educarea în spiritul
disciplinei și respectului reciproc.
2. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup, în vederea asigurării progresului
școlar și a unei educații incluzive.
3. Dezvoltarea unui management educațional performant la nivelul școlii și al clasei.
4. Dezvoltarea relației Școală – Familie și a unor parteneriate locale.

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII „SMARANDA GHEORGHIU”
În 1890 se înfiinţează în Mahalaua sârbească şcoala rurală mixtă cu program urban Nr. 3
pentru clasa I şi a II-a. Spaţiul şcolii era de fapt o cameră a hanului lui Nicolai al Mandei zis
Teodorescu din Calea Domnească nr. 41 , la bariera Bucureştilor. După absolvirea celor două clase
elevii puteau continua la Şcoala nr. 2. În 1915, la insistenţele directorului de atunci al şcolii,
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I.Chiţescu, Samuel Iosif, comerciant şi mare industriaş din Târgovişte, proprietar al fabricii de spirt
de pe Calea Ploieşti, face donaţie oraşului “ tot locul cu casa şi tot locul arabil , situate în Calea
Domnească nr. 322, liber de orice sarcină şi evaluat la cca. 12000 de lei plus suma de 40000 cu care
pe acest teren să se construiască un local de şcoală pentru copiii din acest oraş spre a se instala în
Şcoala nr. 3 “. Pentru mărirea terenului din preajma şcolii, Primăria a mai cumpărat de la Ilie Niţă
Tăbăcioiu, care se învecina cu locul donat , un teren în suprafaţă de 900 m 2 . Samuel Iosif a mai
donat şi mobilierul trebuincios pentru a fi utilizat de elevi. Cum devizul pentru construcţ ia şcolii se
ridicase la 56000 lei iar Samuel Iosif donase numai 40000 lei, a oferit tot el şi un împrumut fără
dobândă pentru diferenţă. Şcoala construită în 1916 (local în care funcţionează şi astăzi) avea 4 săli
de clasă mari, spaţioase, şi încă o sală destinată atelierului. La parter se mai afla şi cancelaria (unde
funcţioneză şi astăzi) . La etaj se afla locuinţa directorului formată din sufragerie (actualul cabinet al
directorului), două dormitoare (astăzi săli de clasă) şi bucătăria ( în prezent Secretariatul). În 1973 sa realizat extindere, adăugându-se vechiului local încă 5 săli de clasă, un laborator de fizică –
chimie, o sală pentru atelier, un cabinet de logopedie şi o cameră a pionierului, spaţii cărora de-a
lungul anilor li s-au schimbat destinaţia devenind săli de clasă, sală de sport (improvizată), cabinet de
informatică.
În anul 1982 , din totalul de 622 elevi înscrişi în clasele I-VIII, 47% erau bulgari, iar în 1999,
din 900 elevi, 26,6% erau de origine bulgară. În anul 1997, şcoala şi-a sărbătorit centenarul, prilej cu
care şi-a schimbat titulatura din Şcoala Nr. 3 în Şcoala “Smaranda Gheorghiu”.(Informaţiile au fost
preluate din cartea doamnei profesor şi director educativ al şcolii, d-na Maria Tufeanu “Cartierul
bulgăresc al Târgoviştei “). Începând cu anul şcolar 2015-2016, Școlii „Smaranda Gheorghiu” i-a
fost arondată prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Școala Gimnazială ,,Grigore
Alexandrescu,, Târgoviște. Şcoala Gimnazială ,,Smaranda Gheorghiu” este singura unitate de
învăţământ multietnică din Municipiul Târgovişte.În prezent în şcoală învaţă alături de români, copiii
bulgari (din cartierul sârbesc) şi rromi.
În perioada ianuarie 2013- septembrie 2014 prin proiectul (finanţat cu fonduri europene)
,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu
clasele I- VIII Smaranda Gheorghiu din Municipiul Târgoviște , județul Dâmbovița,, clădirea
şcolii a fost reabilitată şi extinsă prin construirea unei săli de clasă şi a unei săli de sport. Unitatea
noastră dispune de teren de sport cu gazon artificial, gradene şi instalaţie nocturnă.

FORMAŢIUNI DE STUDIU
7 clase ciclul primar (clasele pregătitoare- a IV-a)
-dintre care 1 clasă în învățământul tradițional și 1 clasă în sistemul alternativ STEP BY STEP
8 clase ciclul gimnazial (clasele V-VIII).
4 clase frecvență redusă (clasele V-VIII)
1 clasă A Doua Șansă.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Clasele primare şi gimnaziale:
8.00- 8.50
9.00- 9.50
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10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
Clasele cu frecvență redusă: joi-vineri 14.00- 20.00
Sâmbată : 08.00-14.00
Biblioteca : zilnic 8.00-16.00
Serviciul Secretariat : zilnic 8.00-16.00
program de lucru cu publicul:
Luni: 9.00-11.00
Miercuri: 13.00-16.00
Joi: 10.00-12.00
Program de audiențe al directorului:
Marţi: 12.00- 14.00
Joi :

9.00–11.00 .

Consilier educativ (îndrumător al elevilor)

RESURSE UMANE
1. Personal didactic
-învăţători (prof. înv. primar) – 7 (titulari din care cu: gradul didactic I-4, gradul II-2,
definitivat-1) ;
-profesori-29 din care: titulari -22, suplinitori -7,
-gradul didactic I -17
-gradul didactic II- 8
-definitivat- 4
2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic
-1 contabil şef
-1 secretar
-1 bibliotecari
-1 administrator
-4 îngrijitori
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RESURSE MATERIALE
Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-un spaţiu şcolar reabilitat,
modernizat şi echipat prin proiectul cu fonduri europene ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
și echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu clasele I- VIII Smaranda Gheorghiu din
Municipiul Târgoviște , județul Dâmbovița, proiect derulat în perioada ianuarie 2013- septembrie
2014.
 Săli de clasă : 9
 Laboratoare : 3 (fizică –chimie, biologie, informatică)
 Cabinet logopedie şi asistenţă psihopedagogică: 1
 Cabinet cadre didactice de sprijin: 1
 Cabinet metodic: 1
 Cancelarie: 1
 Birouri administrative: 3
 Sală de sport : 1
 Teren sportiv amenajat(gazon artificial, nocturnă, gradene, pistă atletism): 1
 Calculatoare conectate la Internet: 38
 Videoproiectoare: 4
 Ecran de proiecţie: 2
 Copiatoare : 8
 Telefon-fax : 2
 Număr volume în Bibliotecă: 10268.
 Cabinet stomatologic
Sălile de clasă de la învăţământul primar sunt dotate cu PC, mobilier şcolar nou sau în stare
foarte bună. Laboratoarele de fizică-chimie şi biologie sunt dotate cu material didactic specific.
Laboratorul de informatică are în dotare 24 de PC-uri noi, iar în cabinetul metodic au fost instalate
12 PC-uri noi, toate conectate la Internet.
Şcoala a fost prevăzută cu centrala termică proprie, apă curentă, canalizare, internet, linie
telefonică.

CURSURI OPŢIONALE
Matematica și calculatorul

clasa a IV-a

Micul antreprenor

clasele a V-a și a VI-a

T.I.C.

clasele V-VIII

Limba engleză

clasele V-VIII

Limba română în operele literare

clasele V-VIII
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ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
Oră de dans în fiecare zi de joi între orele 13.00-14.00.
Săptămânal oferim elevilor clasei a VIII-a o oră de pregătire suplimentară la matematică şi limba
română în vederea susţinerii Evaluărilor Naţionale.
Săptămanal se realizează ore de remediere cu elevii cu cerințe educative speciale.
Club se șah- Condus de maieștrii în domeniu- dezvoltă posibilitatea participării la concursurile
organizate, dezvoltând astfel personalitea și gândirea.

INSTITUŢII PARTENERE
Asociaţia de părinţi
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dâmbovița
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa
Parohia ,,Sfântul Ierarh Nifon”
Căminul de bătrâni – Fundația ,, Catedrala Eroilor”
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița
Poliţia Municipiului Târgovişte
Biblioteca Județeană ,, Ion Heliade Rădulescu”
Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte
Asociaţia Sportivă Club Sportiv Best
Junior Achievement Young Enterprise
Cabinetul medical școlar- dr. Milea Livia Mirela
Editura Paralela 45
Muzeul de istorie
Grădinița nr.15 Târgoviște

Lista documentelor de interes public
Legea Educației Naționale
Planul de Dezvoltare Instituțională 2020-2023
Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale
Planul de școlarizare
Lista manualelor și a auxiliarelor utilizate
Încadrarea cu personal didactic
Lista cursurilor opționale
Planuri cadru și scheme orare
Orarul școlii
Programul de lucru al secretariatului
Programul de audiențe al directorului
Raportul de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea de învățământ
Programul activităților din săptămâna ,,Școala Altfel,,
Autorizațiile sanitare de funcționare
Regulamentul Intern
Organigrama
Bilanțul contabil 2021
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Lista cuprinzând categoriile de documente
produse și /sau gestionate, potrivit legii
BDNE
Registre/ foi matricole
Mișcarea elevilor
Cataloage școlare
Cataloage examene de corigență/încheierea situației școlare
Situații statistice la sfârșit de semestru și an școlar
Statistică absenteism
Registru de intrări/ ieșiri
Registru de procese verbale al consiliului profesoral și consiliului de administrație
Încadrarea cu personal didactic și normarea pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Condici de prezență personal didactic / didactic auxiliar și nedidactic
Regulament Intern
Graficul serviciului pe școală
Planul de Dezvoltare Instituțională
Proceduri
Programă cursuri opționale
Decizii interne și note de serviciu
Dosare burse școlare, rechizite gratuite și EURO 200
Fișa postului pentru fiecare categorie de personal
Contracte de muncă
Ștate de plată
REVISAL
EDUSAL
Bilanțul contabil
Inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
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