Ofertă educațională
În anul şcolar 2018-2019, ne propunem patru clase pregătitoare –
învăţământ tradiţional.
Elevii vor avea la dispoziție:
 un spațiu modern de desfășurare a activităților

Resurse umane
Elevi: 885
Cadre didactice: 41
Cadre didactice titulare: 32
Cadre didactice auxiliare: 6
Personal nedidactic: 8

instructiv-educative;
 oportunitatea de a dobândi cunoștințe de limbi străine;
 program școală după școală: clasele 0-IV
 program semiinternat: 12.00 - 17.00;
De asemenea, elevii noştri:
 au posibilitatea de a participa atât la tabere de odihnă și instruire,
cât și la excursii tematice;
 se pot implica în activități extrașcolare și extracurriculare;

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

ORIZONT
Drumul Taberei,
Orizont

Cadrele didactice
sunt absolvente ale instituțiilor universitare de profil
sunt într-un proces continuu de dezvoltare profesională
 participă la cursuri de perfecționare în mod regulat
 au o pregătire excepțională, dăruire și experiență
în educarea elevilor prin metode și tehnici inovative,
activ-participative



Asociația Școlară Orizont
sprijină elevii prin angajarea unor profesori pentru
aprofundarea unor discipline la solicitarea părinților,
după orele de curs
 inițiază și orientează elevii în activități culturale și
sportive în acord cu aptitudinile lor
 îndrumă elevii spre a cunoaște și practica activități
de voluntariat în spiritul educației europene
 asigură suport informațional și formativ
 opționalele derulate în anul școlar 2017-2018 sunt:
matematică, limba engleză, limba franceză, șah, quiling,
arte vizuale, majorete, dans, dezvoltare personală


Cu ocazia evenimentului dedicat „Porţilor
Deschise”, Şcoala Gimnazială Orizont vă invită
în data de 27 februarie 2018, între orele 9.30 şi
12.00, să vizitaţi şi să participaţi totodată la
activităţile propuse de cadrele didactice ale
şcolii noastre. Cu acest prilej veţi cunoaşte nu
numai şcoala, ci şi oferta educaţională pusă la
dispoziţia dumneavoastră pentru anul şcolar
2018-2019.
Vă aşteptăm cu drag!

„Țelul suprem al educației
este să preschimbe
oglinzile în ferestre.”
Sydney J. Harris

Școala Gimnazială Orizont
Str. Mihaela Ruxandra Marcu Nr. 3
Sector 6, București
Tel./Fax: 021.413.23.55
E-mail: scoalanr193@gmail.com
www.scoala193.ro

Viziunea școlii

Baza materială

Școala Gimnazială Orizont își propune să fie una din şcolile
de prestigiu, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea
locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative,
pentru asigurarea condiţiilor materiale propice unui
învăţământ modern şi de calitate, asigurarea egalităţii
şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în
activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii
în comunitatea locală şi europeană.

Săli de clasă: 23

Misiunea școlii

Laboratoare dotate cu mobilier
și aparatură moderne:
 Fizică
 Chimie
 Biologie
 Informatică

Misiunea Școlii Gimnaziale Orizont este aceea de a fi deschisă
pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex, pentru a se
simţi competenţi în a deţine şi utiliza informaţia, deschiși
spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei
societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare
armonioasă, de formare, de parteneriat pentru educaţia
şi cultura generală a copiilor.

Valorile școlii
Educație
Cultură
Inovație
Creativitate
Pasiune
Comunicare
Dezvoltare
Succes

Cabinete:
 Consiliere psiho-pedagogică
 Medical
 Stomatologic
 Administrativ
 Contabilitate

Concursuri școlare
cu rezultate remarcabile ale elevilor noștri
Olimpiadele școlare
Concursul Comper - limba română şi matematică
 Concursul EuroJunior
 Concursul „Cangurul”: Cangurul lingvist,
Cangurul matematician, Cangurașul explorator,
Cangurașul în lumea poveștilor.
 Concursul de reviste școlare ISMB
 Concursul „comunicare.ortografie.ro”
 Concursul „Fii inteligent la matematică”
 Concursul English - My love!



Bibliotecă

Parteneriate și proiecte

Sală de mese

Școală-Poliție-Autorități locale-Asociația de părinți  Civitas
 CPECAntidrog S6  Sodexo pass  Organizația Salvați Copiii
 Asociația Club Sportiv Eco-Alpin, Centrul de Pregătire Montană
Himalaya, Râșnov  Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45
 Crucea Roșie  ISU București  CD Press  Centrul de Olărit
Costești, Argeș  Clubul Copiilor Nr. 1  Agenția Regională pentru
Protecția Mediului  Clubul Terra  Societatea Română de
Radiodifuziune România Cultural  Școala Nr. 279  Școala Nr. 49
 Grădinița Nr. 111  Grădinița Nr. 272  Grădinița Nr. 274
 Grădinița Hillary Clinton Teatrul Excelsior
 Teatrul Ion Creangă  Circul de Stat Globus  Biserica Răzoare
 Poliția Rutieră  Asociaţia Global Dignity
 TERRA MILENIUL III  JUNIOR ACHIEVEMENT

Semiinternat
Sală de sport spațioasă
Cluburi care derulează activităţi extraşcolare în sala
de sport a unităţii noastre şcolare:
 Cluburile de baschet Șoimii și Cernat
 Clubul de fotbal Tonus
 Clubul Con Do Karate
 Aikido
 Taekwon-Do

