ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA ROSETTI”
Școala Gimnazială ”Maria Rosetti” și-a
deschis porțile pe 15 septembrie 1959. De-a
lungul anilor peste 40 mii de elevi au trecut
pragul instituției de învățământ, situată în
cartierul Floreasca.

RESURSE UMANE

Limbile străine studiate sunt limba engelză ,
limba franceză și limba germană, în zonă
neexistînd unități similare. La olimpiadele și
concursurile școlare elevii noștri au obținut
premii la etapele pe sector, pe municipiu și
etapa națională.

19 învățători
47 cadre didactice
28 profesori

Unitatea de învățământ a câștigat
un foarte bun renume datorită rezultatelor de
excepție la concursurile de admitere, olimpiade
și alte activități școlare (au fost obținute peste
1500 de diplome la olimpiadele pe obiecte și
concursurile sportive).

 secretar, bibliotecar, informatician,
îngrijitoare, 3 paznici

4

Prin grija Primăriei Sector 2, doi agenți de
pază asigură alături de colectivul de profesori
ordinea și siguranța în școală. Există
supraveghere video în sălile de clasă, holuri și
curtea școlii.

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII
 19
săli
de
clasă
(fiecare
cu
videoproiectoare)
 2 laborator (fizică, chimie, biologie)
 2 cabinete ( informatică)
 1 sală de sport (dotată cu aparatură de
gimnastică, vestiare)
 biblioteca ( cu un fond de carte de 18 mii
de exemplare și o mie de cititori)
 cabinet medical

Întregul colectiv didactic se îngrijește de
buna desfășurare a procesului de învățământ,
de disciplina și curățenia din unitate.

În școală există 31 de clase
(18
colective de elevi în învățământul primar și 13
colective de elevi în învățământul gimnazial ) cu
820 de elevi, care învață în două schimburi.

Școala este implicată în programe de
perfecționare, activități extrașcolare și în
programe europene.

MANIFESTĂRI CULTURALE SI SPORTIV
TURISTICE CU CARACTER PERMANENT







Serbarea de Crăciun;
Serbarea de Ziua Mamei;
Serbarea Abecedarului;
Serbarea de sfîrșit de an școlar;
Serbarea claselor a VIII-a;
Excursii semestriale pe teme turistice,
montane și pe trasee literare, organizate
de cadrele didactice cu experiență în
domeniu;

VIZIUNEA





echipă managerială corespunzătoare;
un consiliu de administrație activ;
un consiliu profesoral permanent
implicat;
elevi deștepți și cuminți .

Toate acestea au făcut ca
,,ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA ROSETTI”
să fie mereu o
”ȘCOALĂ DE NOTA 10’’.

MISIUNEA
Şcoala noastră îşi propune o lărgire a
orizontului
fiecărui
elev,
creşterea
competenţelor, utilizarea corectă a informaţiei
primite, respectarea valorilor societăţii noastre.
Școala Gimnazială ,,Maria Rosetti’’ este o
unitate de învăţământ care şi-a câştigat
renumele numai prin munca profesorilor şi a
elevilor săi şi care va duce pe mai departe
tradiţiile învăţământului românesc.
Comunitatea din Cartierul Floreasca şi
împrejurimi are şi va avea nevoie de o şcoală în
care predarea, învăţarea şi disciplina să fie de un
înalt nivel şi calitate.
Unitatea noastră reprezintă veriga care
leagă nivel preşcolar de nivelul liceal. Numai
astfel se vor putea menţine valorile
fundamentale ale învăţământului românesc, iar
în comunitatea noastră se vor crea legături
puternice şi valoroase.
Şcoala noastră oferă şanse egale în
educaţie şi cultură elevilor indiferent de etnie şi
de religie, având în permanenţă uşile deschise
ideilor novatoare.

SECTOR 2, BUCUREȘTI

