
MISIUNEA ŞCOLII 
o Să asigure pregătirea continuă şi 

temeinică a tuturor elevilor în vederea 

obţinerii unor rezultate foarte bune atât la 

evaluările curente, cât şi la nivel naţional. 

o Să promoveze metode moderne de 

învăţare şi evaluare.  

o Să le dezvolte elevilor competenţe 

necesare evoluţiei lor intelectuale, adaptării 

şi integrării cu succes într-un mediu 

concurenţial 

VIZIUNEA ŞCOLII 
o Să devină o Şcoală de referinţă în 

sectorul 5 şi în municipiul Bucureşti, 

capabilă de performanţă şi de asigurare a 

individualizării parcursurilor şcolare, care să 

ofere un CDS interesant şi căutat de părinţi 

şi elevi, având legături permanente cu 

comunitatea, cu alte şcoli din ţară şi 

străinătate. 

Școala Gimnazială“Principesa 

Margareta” 

Str. Pandele Roşca, nr.2-4 

sector 5, Bucureşti 

Tel.:0213351405 

Fax:0213351405 

E-mail: scoala114@yahoo.com 

Web-site:  

www.scoalaprincipesamargareta.ro 

 

 

 

 

 
DDoottăărrii:: 

  

2233  ssăăllii  ddee  ccllaassăă  

77  ccaabbiinneettee  

22  llaabboorraattooaarree  

22  ccaabbiinneettee  TTIICC  

22  ccaabbiinneettee  mmeeddiiccaallee  

22  ssăăllii  ddee  ssppoorrtt  
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11  ccaabbiinneett  llooggooppeeddiiee  
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MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  BBUUCCUURREEŞŞTTII  
SSEECCTTOORR  55  

 

 
 

ŞŞCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  
””PPRRIINNCCIIPPEESSAA  MMAARRGGAARREETTAA””      

  
BBUUCCUURREEŞŞTTII   

  
 

 

 

"Copiii sunt cea mai valoroasă resursă 

a lumii şi cea mai mare speranţă a ei 

pentru viitor." 

John Fitzgerald Kenne
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Activităţi extraşcolare 

 

 
 

Ziua porţilor deschise 

        

 
 

Cabinet TIC 

        

 

 

Oferta educaţională 

An şcolar 2018-2019 

5 clase pregătitoare, 125 locuri 

 

Încadrare clase pregătitoare 
 RUS SIMONA 

 SZATMARI GABRIELA 

 TITZCLIS FLORINA 

 STĂNICĂ DANIELA 

 LELA HOLBAN VIRGINIA  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Şcoala oferă condiţii pentru 

program after school: 
o Supraveghere permanentă de către 

personal calificat 

o Servirea mesei de prânz (în regim de 

catering) 

o Pregătirea temelor 

o Activităţi de dezvoltare a abilităţilor 

personale 

o Activităţi de relaxare 

o Jocuri de grup 

 

 

 Școala este implicată în  

programe și proiecte 

extraccurriculare: 
o Proiecte europene: 

 Parteneriat strategic Erasmus+ 

 “We can do it together” 

o Proiecte comunitare: 

 “Zilele școlii” 

 “Școală după Școală” 

o Proiecte de integrare europeană: 

 “Club European” 

 “Europa-casa noastră” 

 

 

 


