
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

     Adresa:  Str. Râmnicu Vâlcea nr. 32, 
                   Sector  3, Bucureşti 
     Cod poştal: 031806 
     Telefon/fax : 021 346236] 
   E-mail: scoala.mihai.botez@s3.ismb.ro  
facebook.com/profile.php?id=100004281608897&epa 

Motto: “Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce 
domnește într-însa” 

 
          (Regele Ferdinand al României) 

 

      
• Elevi: 620 
• Personal didactic (cadre 

didactice + personal didactic 
auxiliar): 50 

• Personal nedidactic: 5 
 

Cadrele didactice se evidenţiază 

prin: 

 numeroase premii obținute cu 
copiii la  concursurile şi olimpiadele 
şcolare; 
 

 gradatii de merit; 
 
 preocupări pentru dezvoltarea 

profesională prin numeroase 
perfecţionări, inclusiv prin burse de 
studii in străinătate; 

 sunt autori de auxiliare curriculare; 
 fac parte din Corpul  Naţional 

de Experţi în Management 
Educaţional; 
 

 sunt implicate în proiecte la nivel 
internațional, național, regional și 
local; 

 
 oferă copiilor suport emoțional și 

programe de sprijin suplimentar, 
conform nevolilor acestora. 

                   

  

pentru care să îţi înscrii copilul la 
Şcoala Gimnazială ”Mihai Botez” 
 

1. Clădire spaţioasă, renovată şi dotată 
modern, cu centrală termică proprie, 
sală de sport la standarde europene; 

2. Sistem de supraveghere audio-video 
intern şi extern, agenţi de pază, climat 
de ordine şi disciplină; 

3. Clase dotate cu mobilier modern, 
video-proiectoare şi computere/laptop-
uri/table interactive, conexiune 
internet WiFi; 

4. Cabinet de consiliere psihopedagogică, 
cabinet medical, cabinet stomatologic 
cu servicii permanente; 

5. Cadre didactice cu o foarte bună 
pregătire profesională, deschise spre 
nou şi inovare; 

6. Programe de educatie remediala; 
7. Curriculum adaptat nevoilor copiilor; 
8. Ofertă variată de actvități 

extracurriculare; 
9. Deschidere europeană, prin derularea 

de numeroase proiecte internaţionale; 
10. Director cu viziune europeană, pregătit 

prin multiple burse de studii în 
străinătate. 
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               VIZIUNEA ȘCOLII 

SĂ ȘTII 
SĂ FACI 
SĂ FII 
SĂ TRĂIEȘI ÎN COMUNITATE 
 
Învățăm, ne bucurăm și creștem împreună, 
prieteni în drumul spre un mâine mai bun 

pentru fiecare! 
 

 

Școala Gimnazială „Mihai Botez” asigură un 

învățământ de calitate pentru fiecare elev, 

într-un mediu  securizant, plăcut, de 

încredere și respect, conferind o dimensiune 

europeana actului educațional. 

În parteneriat cu părinţii, ne angajăm să 

obţinem succes, vizând dezvoltarea 

intelectuală a copiilor şi formarea de abilităţi 

pentru viață 

A educa un copil reprezintă o provocare si o 
bucurie pentru fiecare dintre noi.. 

 

   

 

       

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

  -  curriculum național; 
  -  cursuri opționale:TIC, limba engleză,  
     dezvoltare personală, leadership, educație  
     financiară, antreprenoriat; 
  -  ateliere de creaţie: clubul de lectură, corul  
     şcolii, formaţia de dansuri populare, cursuri  
    de chitară, desen, teatru în limba engleză; 
  -  posibilitatea elevilor de a participa la tabere  
     şi excursii, indrumaţi de cadre didactice cu 
     pregătire de specialitate; 
  -  stimularea creativităţii elevilor prin 

    participarea la activităţi extraşcolare 
    deosebite în colaborare cu alte instituţii; 

  -  ore suplimentare de pregătire a elevilor  
     pentru examene si concursuri şcolare.                      
             

RESURSE MATERIALE 
 

 clădire reabilitată în totalitate; 
 sală de sport la standarde europene; 
 toate sălile de clasă dotate cu video- 

     proiectoare, computere/laptop-uri/table 
                interactive; 

 cabinet de informatică; 
 laboratoare de Biologie, Fizică, Chimie; 
 sistem de supraveghere audio-video; 

 cabinet de consiliere psihopedagogică; 
 cabinet medical, cabinet stomatologic; 

 instrumente muzicale; 
 imprimante, copiatoare, fax. 
 

PROIECTE ȘI PROGRAME 

EUROPENE 

Parteneriate multilaterale Comenius: “Discover 
Europe through Story”, „Our home of our 

rights” 
Parteneriat Comenius Regio „City as a learning 

place - where learning is an adventure” 
Programul Youth in Action, proiectul „Mirror, 

mirror on the wall” 
Programul Internaţional MOVE, Terre des 

hommes România, U.E.F.A. 
Programul „Europenan Studies”, iniţiat de 

Ministerul Educaţiei din Irlanda; 
Programul Consiliului Europei „Prevenirea 

violenţei în mediul şcolar” 
Proiectul „La Météo des enfants du monde” 

Proiectul Centrului European de Limbi 
Moderne de la Graz „Assessment of young 
learners - literacy linked to the Common 
European Framework of References for 

Languages”; 
Proiectul „Punţi pentru incluziune socială“, 

finanţat prin granturile SEE  Norvegia; 
Proiectul „JOBS”, finanțat în cadrul 

programului de cooperarare elvețiano-român; 
Proiecte Erasmus+ : „Stronger together”, 

Cultural Heritage. Traditional Children’s rights” 
Mobilităţi ale cadrelor didactice (burse de 

studii) în cadrul programelor Comisiei 
Europene si ale Consiliului Europei    

 


