În Anul școlar 2016 – 2017 școala va
funcționa cu urmatoarele clase :
- 2 Clase Pregatitoare - 40 elevi
- 7 Clase în ciclul primar
- 8 Clase în ciclul gimnazial
- Clasa III - 2 clase
Ce este învățământul primar ?
Învățământul
primar
cuprinde
clasa
pregatitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a
și clasa a IV-a. Învățământul primar este
obligatoriu, deci și înscrierea în clasa
pregătitoare este obligatorie.
Ce este școala de circumscripție ?
Este școala căreia îi sunt arondate locuințele
aflate în apropierea sa. Totalitatea străzilor
arondate unei școli formează circumscripția
școlară. Părinții află carei școli îi este arondat
copilul de pe site-ul școlii și de pe site-ul
inspectoratului scolar județean, unde vor fi
publicate circumscripțiile școlare, planul de
școlarizare și numărul de clase pregătitoare
alocate
De ce „clasa pregătitoare” ?
Clasa pregătitoare pune accentual pe
pregatirea elevului pentru școală, pe
acomodarea acestuia cu programul școlar, cu
colegii de clasă, cu doamna învățătoare,
realizând astfel un transfer mai lin al copilului
de la grădiniță la școală.
Programul elevului va alterna perioadele de
invățare prin joc cu cele de joc liberpunându-se
accent pe socializarea copilului, pe dezvoltarea
lui emoțională, pe joc și bucuria de a învăța
lucruri noi.

CARTE DE VIZITĂ
Şcoala nr. 10 Târgovişte a debutat în
noiembrie 1977. În noiembrie 2002, la a
douăzeci şi cincea aniversare primeşte numele
de "Radu cel Mare" pentru urmele adânci
lăsate de acest domnitor în istoria culturii
românilor, a oraşului nostru.

Şcoala Gimnazială
„Radu Cel Mare”Târgovişte

MISIUNEA SCOLII
- Dorim ca școala noastră să fie o „școală
prietenoasă”, un loc al armoniei, speranței și
împlinirii.
- Ne propunem să creăm condiții optime
pentru dezvoltarea în ritm propriu a fiecărui
elev, indiferent de nivelul economic, sau tipul
de familie din care provine, să le asigurăm
șanse egale în atingerea limitelor superioare
ale performanței individuale..
- Vom valorifica toate oportunitățile de
învățare oferite de comunitate în procesul de
transformare a părinților din parteneri
formali, în parteneri reali.
MOTTO :
“NATURA NE ASEAMĂNĂ,
EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE”

DEVIZA ȘCOLII
“ESTE USOR
SĂ ÎNVEȚI A MERGE
IMPORTANT ESTE
ÎNCOTRO TE ÎNDREPȚI”
Date de contact:
Scoala ”Radu cel Mare” Târgoviste
Str. Radu cel Mare, nr.12
Telefon ; Fax : 0245 / 215623
e-mail: radu10tgv@yahoo.com
http://scoli.didactic.ro/scoala_radu_cel_mare_targoviste

Director, Prof. Psiholog Gorgoteanu Monica
Şcoala “Radu Cel Mare” Târgovişte vă oferă :
 Învăţământ Tradiţional cu :
- Cadre didactice calificate ;
- Profesor psiholog ;
- Logoped ;
- Cadre didactice de sprijin .
 Clase de elevi cu orar prelungit (08 - 16)

RESURSE UMANE

PARTICIPĂRI LA OLIMPIADE
SI CONCURSURI
Concursul Cambridge ESOL afiliat Consiliului
Britanic - Limba Engleză – Centru de examinare
Concursul Cangurul lingvist - Limba Franceză
Concursul Euclid - clasele II – VII
Concursul SMART – la disciplinele Lb. Română,
matematica, Lb. Engleză şi Cultură generală
Concursul „Comper” Limba Română și Matematică
Concursul Cangurul explorator – participanţi
elevi ai claselor I – IV
Concursul Canguraşul în lumea poveştilor
participanţi elevi ai claselor I – IV
O.N.S.S.- fotbal copii cls. I- IV
- fotbal copii cls. V – VIII
- handbal - fete
- tenis de masă
- șah
Concursul „Comper” la L. Română și Matematică
Şcoli pentru un viitor verde – iniţiat de Revista
Terra Magazin
Evaluare in educaţie – etapa I şi a II a la Limba
Română şi Matematică

Personal didactic clasele I –IV
10 cadre didactice titulare din care:
- 5 cu gradul I ;
- 2 cu gradul II ;
- 3 cu gradul definitiv
Personal didactic clasele V-VIII
17 profesori titulari din care:
- 9 cu gradul I ;
- 5 cu gradul II ;
- 2 cu gradul definitiv
- 1 doctorand
3 profesori suplinitori
Personal didactic de sprijin
1 profesor psiholog/consilier școlar
2 învățători de sprijin
1 profesor de sprijin
Personal didactic auxiliar
1 bibliotecar
1 laborant
1 secretar
1 contabil

RESURSE MATERIALE
Spații de învăţământ
- 21 săli de clasă
- 1 cabinet fizică - chimie
- 1 cabinet informatică
- 1 atelier educație tehnologică
- 2 săli de clasă amenajate ca săli de sport
Bibliotecă școlară
În spațiul alăturat bibliotecii funcționează și
C.D.I., dotat cu calculator cu acces la internet,
ecran şi video-proiector
Bază sportivă
- 2 săli de sport amenajate în două săli de clasă
- Terenurile sportive din curtea scolii
Alte spaţii
- 1 cabinet de asistenta psiho-pedagogică
- 1 cabinet medical stomatologic
- 1 spațiu amenajat pentru programele „ Corn
și lapte” și „Mereu sănătos”
- 1 sală de mese
- 1 atelier reparaţii

AVANTAJE


Cadre didactice calificate, titulare şi cu
experienţă. (majoritatea cu Gr.1)
 Se promovează procesul de incluziune pentru
elevi prin stransă colaborare cu cadrele didactice
de sprijin / itinerante;
 Programul de lucru se desfăşoară într-un
singur schimb
 Spatii scolare accesibile; CDI / bibliotecă bine
dotată, cabinet stomatologic, cabinet medical,
cabinet de consiliere psihologică, laborator de
chimie, laborator biologie, sală de mese.
 Posibilitatea servirii mesei de prânz în școală
și a rezolvării temelor.

OPORTUNITĂŢI
• Concursul Cambridge ESOL afiliat Consiliului
Britanic - Limba Engleză – Centru de examinare
• Implicarea in proiecte POSDRU, coordonate de
ISJ si ARACIP.
• Școala este acreditată ARACIP
• Buna colaborare cu ISJ, Primarie, CCD,
CJRAE.
• Existenta Asociatiei de parinti cu personalitate
juridica.
• Parteneriate incheiate cu Consiliul Britanic,
DSP, Politie, Biserica, ONG-uri, Agenti
economici, Scoli si Gradinite.
• Telefonie digitala si internet.

