
 

 

Școala Gimnazială Răzvad este situată la o distanță de aprox. 6 km de localitatea  

Târgoviște.  Comuna este alcătuită din localitățile: Răzvad, Valea Voievozilor și Gorgota. 

             Școala Gimnazială Răzvad este unitatea cu personalitate juridică (PJ) ce are arondate trei 

grădinițe  ( Grădinița cu PN. Nr. 1 Răzvad, Grădinița cu PP Valea Voievozilor, Grădinița cu PN 

Gorgota) și o școală gimnazială ( Școala Gimnazială Valea Voievozilor) 

Datele de contact : 

Tel. 0245 677081 

Email: razvad@scolidb.ro  ;   d.scoalarazvad@yahoo.com 

Deviza şcolii:  ,,Şcoala trebuie să te înveţe să fii.” 

Deviza directorului: ,,Liderul este cel care ajută şi pe celalţi să devină lideri” 

Deviza elevilor: ,,Vom fi viitorul, aşa cum îl visăm noi” 



VIZIUNEA 

,,În fiecare zi mai buni decât  ieri!” 

MISIUNEA 

,,Şcoala noastră este un mediu sigur şi atractiv pentru asigurea unei 

evoluţii echilibrate a personalităţii elevilor sub toate aspectele ei: afectivă, 

intelectuală,  fizică şi morală.” 

Deviza profesorilor: ,, În fiecare zi mai buni decât ieri” 

Deviza directorului: ,, Liderul este cel care ajută și pe ceilalți să devină lideri” 

Deviza elevilor;.. Vom fi viitorul, așa cum îl visăm ” 

                                                           ŢINTE STRATEGICE 

ŢINTA nr. 1 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate; 

ŢINTA 2 

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție la 

standarde europene, prin participarea la programe și proiecte europene 

 
ŢINTA nr. 3 

Promovarea unui management educational eficient 

ŢINTA nr. 4 

Asigurarea calităţii demersului instructiv – educativ,  prin  folosirea platformelor și resurse 

educaționale moderne 

ŢINTA NR. 5  

Îmbunătăţirea  rezultatelor şcolare ale elevilor la Evaluarea Naţională  



Școala Gimnazială Răzvad, în anul școlar 2021 - 2022, vă așteaptă cu cu o ofertă 

educațională diversificată, la standarde ridicate  și centrată pe elev.  

Oferta educaţională 

Conform planului de școlarizare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie , în acest 

an școlar,  unitatea  funcționează cu trei cicluri de învățământ: preșcolar, școlar și gimnazial. 

 5 grupe de preșcolari:    2 grupe la Grădinița cu PN  nr. 1 Răzvad 

                                       2 grupe la Grădinița cu PP Valea Voievozilor  

                                       1 grupă la Grădinița cu PN Gorgota  

 

 8 clase pentru înv. primar: 6 clase la Șc. Gimnazială   Răzvad 

                                            3 clase la Șc. Gimnazială  Valea Voievozilor 

 10 clase  pt. învățământ gimnazial: 6  clase la Școala  Gimnazială  Răzvad 

                                                         4  clase la Șc. Gimnazială  Valea Voievozilor 

Învǎţǎmântul primar şi gimnazial de la Școla Gimnazială Răzvad  îşi vor desfǎşura 

activitatea într-un singur schimb, conform orarului  ce respectă legislația în vigoare: pentru ciclul 

primar, orele sunt de 35 min, pauzele de 10 min, iar pentru ciclul gimnazial, orele sunt de 40 de 

min., iar pauzele de 10 min. Pauzele elevilor sunt decalate, pentru a se păstra distanțarea socială 

și regulile de igienă.  

La Școala Gimnazială Valea Voievozilor se învață în două schimburi: ciclul primar de 

dimineață ( orele sunt de 35 min, pauzele de 10 min.), iar ciclul gimnazial, după –amiază ( orele 

sunt de 40 de min. , iar pauzele de 10 min). De asemenea, pauzele sunt decalate.  

Grădinițele își desfășoară activitatea cu copiii în intervalul 8:00 – 12:00, respective 8:00 – 

17:00, pentru grădinița cu program prelungit.  

Elevii, din cadrul structurilor  arondate, beneficiază de transport cu două  microbuze  

școlare întreținute de Primăria Răzvad. 

 

 

 



Oferta curriculară 

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Răzvad are în central atenției utilizarea cu un 

randament maxim a resurselor umane și material , punând în centrul atenției partenerul cel mai 

important din actul educațional, și anume, elevul. De asemenea,  școala noastră vine și în 

întâmpinarea   părinților , printr-un dialog adecvat.  Plecând de la acestea, vă putem asigura că 

răspundem  nevoilor prin:   

 Existența unui  curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

 Programe pt curriculum la decizia școlii,  elaborate de cadrele didactice , în funcţie de 

opţiunile elevilor; 

 Folosirea platformei educaționale 24 Edu, a catalogului electronic, spațiu virtual de 

întâlnire  Microsoft Teams, a site-urilor de specialitate 

 Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ, ținându-se cont de particularitățile individuale și de vârstă ale 

copiilor; 

  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri; 

 Existenţa unor activităţi extracurriculare  attractive, ce urmăresc  formarea elevului ca 

personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi într-o 

permanent schimbare; 

 Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor ce provin din medii 

sociale defavorizate ( Euro 200, burse , parteneriat cu Primăria comunei Răzvad); 

 

      Opționalele studiate de elevi sunt: 

Școala Gimnazială Răzvad: 

Clasa a V-a A – Istorie  

Clasa a V-a B – Lectura ca abilitate de viață  

Clasa a VI-a  – Istorie  

Clasa a VII-a A – Lectura ca abilitate de viață 

Clasa a VII-a B – Șah  

Clasa a VIII -a  – istorie   

 

 



Școala Gimnazială Valea Voievozilor: 

Clasa a V-a  – Limba engleză  

Clasa a VI-a  – Lectura ca abilitate de viață  

Clasa a VIII-a  –   

Clasa a VIII - a  – Lectura ca abilitate de viață 

Resurse umane 

  În școală își desfășoară activitatea profesori  competenți, calificați,  absolvenți de studii 

universitare  și studii de masterat  în specialitate. De asemenea, profesorii sunt interesați de 

propria perfecționare, urmând cursuri care să îi șină la current cu   toate noutățile din  domeniu.  

Există un climat de colaborare și respect reciproc, ceea ce dezvoltă  un mediu  educațional 

deschis, democratic.  

 În cadrul unității școlare funcționează: 

- 6 prof. înv preșcolar (3 cu gr.did. I, 2 cu gr. did. II, 1 def.) 

-  9 prof. înv. primar (4 gr.did. I, 2 gr.dic.II, 1 definitivat) 

- 20 prof (17 gr.did. I, 1 gr.did. II, 1 definitivat, 1 debutant) 

Corpul profesoral: 

- Calificat 100% 

- Cadre didactice titulare – 90% 

- Studii  licență  și de masterat 

Resurse  materiale 

Școala  Gimnazială Răzvad și toate structurile sale dispun de o bază materială modernă, 

ce corespunde  standardelor europene.  Am fost preocupați de crearea unui mediu prietenos, 

propice  învățământului  de calitate.  

Astfel, Școala Gimnazială Răzvad  dispune de: 

 Săli de clasă spațioase 

 Videoproiector în fiecare sală de clasă 

 Conexiune la internet  

 Mobilier ergonomic pentru elevi 



 Sală de sport dotată cu echipamente necesare 

 Teren de sport 

 Laborator de informatică, biologie,  chimie – fizică 

 Cabinet multimedia  

 Xerox la fiecare clasă din înv. primar, cancelarie și cabinet multimedia 

 Tablete  pentru toți elevii 

 laptopuri pentru toate cadrele didactice 

 central termică 

 băi  la fiecare etaj al clădirii 

 fosă septică 

 

Școala Gimnazială Valea Voievozilor : 

 Săli de clasă spațioase 

 Laborator informatică 

 Table interactive  în fiecare clasă  

 Laptopuri pentru toate cadrele didactice 

 Xerox 

 Imprimantă 

 Mobilier ergonomic pentru elevi 

 Centrală  termică 

 Frigider  

 Băi în interiorul școlii  

 canalizare 

Grădinița cu PN nr. 1 Răzvad 

 Săli de clasă spațioase 

 Laptopuri pentru toate cadrele didactice 

 Imprimantă 

 Mobilier ergonomic  

 Central termică 

 Frigider  

 Băi în interiorul grădiniței 



 Fosă septică 

Grădinița cu PN Gorgota 

 Săli de clasă spațioase 

 Laptop 

 Imprimantă 

 Mobilier ergonomic  

 Central termică ( pe lemne) 

 Frigider  

 Băi în interiorul grădiniței 

 Fosă septic 

 Oficiu  

Grădinița cu PP Valea Voievozilor 

 Săli de clasă spațioase 

 Laptopuri pentru toate cadrele didactice 

 Imprimantă 

 Mobilier ergonomic  

 Central termică 

 Băi în interiorul grădiniței, pentru fiecare sală de clasă 

 Canalizare 

 Cabinet medical 

 Izolator  

 Pătuțuri ( firma Omfal) 

 Veselă  

 Mașină de spălat cu uscător 

 Oficiu 

  Şcoala oferă elevilor: 

 Posibilitatea studierii limbilor străine: franceză, engleză, germană 

 Studierea istoriei și tradiției locale 

 pachete de opţionale atractive și ancorate în realitatea cotidiană 

 pregătirea pentru examene naționale , consursuri școlare 



 programe de recuperare pentru elevii cu cerințe educaționale special 

 programe naționale de ajutor financiar și material 

 burse de merit, din bugetul Primăriei Răzvad 

Şcoala oferă părinților:  

 programe realizate în colaborare 

 programe de consiliere  

 transparență deplină și participare la actul decisional 

Proiecte de parteneriat:  

 Primăria Răzvad 

 Centrul de zi Răzvad 

 Poliția comunei Răzvad 

 Bisericile de pe raza comunei Răzvad 

 Școli din județ și din țară 

 proiect  Erasmus + 

 

 

Director , 

Prof.  Mariana Urucu 

Succes 
       Creativitate 

        Obiectivitate 
 Ambiție 

  Libertate 
 Armonie 


