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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
 „NICOLAE LABIȘ” 

 

 

Școala pregătește tineretul pentru zbor...  
(Vasile Ghica) 

 

Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 021/3486271 

E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro 

Website: 

Scoala Gimnaziala „Nicolae Labis” | Invatamant sector 3 
 
 

Anul înființării 1961 

Forma de învățământ: de zi 

 

mailto:scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
http://invatamantsector3.ro/site/scoala-gimnaziala-nicolae-labis/
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1. Niveluri de formare 
I. Primar și gimnazial  

 

Resurse umane 

 Efectivul de elevi în anul școlar 2015-2016 este de 898:  578 la primar, 314 gimnazial. 
 

Personalul de conducere : 

 Director – Prof. Georgescu Mirela Mihaela 

 Director adjunct – Prof. înv. primar Manu Lucia Manuela 

Personal didactic de predare :  

 20 profesori pentru învățământ primar dintre care 17 sunt titulari, un suplinitor 

calificat, un suplinitor necalificat și un pensionar calificat:  

11 profesori pentru învățământ primar au gradul didactic I; 

3 profesori pentru învățământ primar au gradul didactic II; 

5 profesori pentru învățământ primar au gradul didactic definitiv în învățământ. 

 

 36 profesori pentru ciclul gimnazial, toți calificați, dintre care 23 sunt titulari.  

14 profesori au gradul didactic I: 

5 profesori au gradul didactic II; 

6 profesori au gradul definitiv în învățământ; 

6 profesori sunt debutanți. 

• Din aria curriculară Limbă și comunicare fac parte: 3 profesori de limba 

româna, 3 profesori de limba italiană, 3 profesori de limba engleză, 3 profesori 

de limba franceză, 1 profesor de limba latină. 

• Din aria curriculară Matematică și științe fac parte: 3 profesori de matematică, 

2 profesori de fizică, 1 profesor de chimie, 1 profesor de biologie. 

• Din aria curriculară Om și societate  fac parte: 1 profesor de geografie, 1 

profesor de istorie, 1 profesor de educație civică, 3 profesori de religie, 1 

profesor de educație tehnologică. 

• Din aria curriculară Arte fac parte: 2 profesori de educație plastică și 1 profesor 

de educație muzicală. 

• Din aria curriculară Educație fizică și sport fac parte: 5 profesori de educație 

fizică. 
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Personal didactic auxiliar 

 1 secretar cu studii superioare 

 1 administrator de patrimoniu cu studii superioare 

 1 informatician cu studii superioare 

 1 bibliotecar cu ½ de normă cu studii superioare 

 1 contabil cu ½ de normă cu studii superioare 

Personal nedidatic 

 4 îngrijitoare 

 1 fochist calificat  

 

 

II. Resurse materiale 

Clădirea, construită în anul 1961, a fost igienizată în fiecare an. Au fost amenajate o bibliotecă 

și o sală de sport  dintr-o sală de clasă. În anul 2014-2015 școala a fost complet reabilitată. În 

școală există: 

A. -16 săli de clasă  

- 3 laboratoare ( fizică, chimie, biologie)  

- 1 cabinet informatică cu 30 calculatoare și conexiune la internet. 

- 1 biblioteca cu peste 11000 de volume 

- Cabinet medical 

- Cabinet de psihologie 

- Bufet școlar 

- Cancelarie, spații administrative, toalete modernizate. 

- 1 sala de clasă folosită ca sală de sport 

- Un teren de sport 

• În unitatea noastră școlară există programul “ Școală după școală”  care dispune de 

încăpere pentru masă, spațiu pentru somn și joacă, spații pentru efectuarea  temelor pe 

grupe de vârstă. 

• Școala dispune de încălzire proprie, de iluminat natural și artificial, apă curentă. 

• Școala dispune de autorizație sanitară de funcționare .  
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B. Sălile de clasă au mobilier adecvat segmentului de vârstă respectiv ( pentru clasele 

pregătitoare și pentru celelalte clase), videoproiectoare, ecran  și calculatoare destinate unui 

proces instructiv-educativ modern, table ecologice și internet, e-catalog, copiatoare, 

imprimante, sistem de supraveghere audio-video. 

IV. Program de funcționare 

Ciclul primar:    800 - 845 

                       900 - 945 

                                  1005 - 1050 

                       1105 - 1150 

 

Ciclul gimnazial : 1200 - 1250 

                              1300 - 1350 

                                             1400 - 1450 

                              1510 – 1600 

                              1610 – 1700 

                              1710 - 1750 

 

 

3. OFERTA  CURRICULARĂ 

În acest an școlar funcționează în școală 19 clase primare si 11 clase gimnaziale după cum 

urmează :  

 5 clase pregătitoare 

 3 clase I 

 4 clase II 

 3 clase III 

 5 clase IV  

 3 clase a V-a din care 2 clase cu studiu intensiv al limbii engleze 

 3 clase a VI-a din care 2 clase cu studiu intensiv al limbii italiene 

 3 clase a VII-a din care 2 clase cu studiu intensiv al limbii italiene 

 3 clase a VIII-a din care 2 clase cu studiu intensiv al limbii italiene 

Oferta curriculară urmărește în anul școlar 2015-2016 să folosească cu randament maxim 

resursele umane, materiale,  în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor noștri, 

pentru o mai bună integrare socială, o valorizare a aptitudinilor acestora. 

Datorită renumelui școlii dobândit ca urmare a participării elevilor noștri de-a lungul anilor la 

concursurile școlare, precum: Comper, olimpiada de limbă și comunicare, olimpiadele de limbă 



5 
 

engleză,  biologie, chimie, istorie, cât și rezultatele excepționale la olimpiada de limbă italiană 

și la olimpiada de geografie, ambele la faza națională, concursul Terra, elevii și părinții au ales, 

la propunerea Consiliului pentru Curriculum, opționale și extinderi aparținând ariilor 

curriculare Limbă și comunicare și Om și societate.  

Celelalte opționale răspund cerințelor educației moderne care presupune capacitatea elevilor de 

a se adapta ca adulți la o o societate multiculturală, tolerantă și cu o dinamică permanentă. 

LISTA OPȚIONALELOR OFERITE DE ȘCOALĂ PENTRU ACEST AN ȘCOLAR 

Lista opționalelor care se vor desfășura în acest an, prezentate în cadrul Consiliul Profesoral 

din data de 08.04.2015:  

• Educație pentru sănătate – cls. A IV-a A-E 

• „Wild life and animal care” – cls. a V-a A, B 

• TIC – cls. a V-a A,B,C 

• „Storielle divertenti” – cls. a VI-a A 

• “La grammatica divertente” - cls. A VI-a B 

• TIC- cls. A VI-a A,B,C 

• “Canta che ti passa!” - cls. a VII-a A 

• “Leggendo e scrivendo, Italia ti adoro” – cls. a VII-a B 

• “Geografia orașului București “– cls. a VII-a C 

• “I come Italia” – cls. a VIII-a A 

• “Sapore d`Italia”- cls. a VIII-a B 

• Metode și tehnici de redactare a eseului de tip argumentativ - cls. a VIII-a C 

 

Metodologia de selecție 

1. Stabilirea criteriilor de selecție pentru întocmirea CDȘ în Consiliul de 

Administrație al școlii. 

2. Stabilirea opționalelor în cadrul ședințelor de catedră și analizarea lor de către 

Consiliul pentru Curriculum. 

3. Prezentarea CDȘ-urilor în cadrul Consiliului Profesoral. 

4. Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate. 

5. Avizarea de către ISMB a ofertei curriculare a școlii. 

6. Promovarea ofertei în școală și comunitate. 
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Modalități de evaluare 

• Probe scrise; 

• Probe orale; 

• Probe practice; 

• Referate; 

• Eseuri; 

• Proiecte; 

• Portofolii; 

• Expoziții tematice; 

• Prezentări în power-point. 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 Cursuri de karate 

 Cursuri de dans 

 Cursuri de informatică 

 Cursuri de chitară, de artă dramatică, de pictură, de canto, organizate în cadrul 

programului realizat cu Primăria Sectorului 3 „Pepiniera de talente”. 

 Tabere tematice 

 Excursii tematice 

 Vizite la Atelierele de creație 

 Vizionarea de spectacole la Opera comică pentru copii, teatru de păpuși, circ, 

vizionarea de filme 3D 

 Vizite la diverse case memoriale 

 Vizita la Casa experimentelor, la Biblioteca Națională, la diverse muzee 

 Organizarea de serbări școlare 

 Activități dedicate cinstirii marilor evenimente istorice 

 Organizarea Zilei școlii 

 Organizarea Zilei Porților deschise pe data de 27 februarie 2016 

PROIECTE ȘI PROGRAME 

1. ”Copil ca tine sunt și eu” – parteneriat cu Școala nr. 117 și Fundația N. A 

2. Clubul de mișcare și distracție 

3. Programul ” Și eu trăiesc sănătos” – SETS, organizat de Fundația PRAIS și EcoKids  
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4. Concursuri în parteneriat : ”Fii inteligent la matematică” , ”Comunicare și ortografie” , 

”Concursurile Comper”, ”Pașaport pentru cultură”  

5. ”Galele Circului”  

6. Parteneriate:  

 ”Noi și chimia” în parteneriat cu Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea 

 Junior Achievement, programul de dezvoltare a abilităților pentru viață și 

profesie, clasele a VII-a și a VIII-a 

 Junior Achievement, ”Familia mea”, clasa a II-a 

 ”Baterel și Lumea NON-E” 

 ”Copiii înverzesc România – Mic și ecologist” 

 ”Finalizarea Stației de Epurarea Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 

canalizare și a canalului colector Dâmbovița, în Municipiul București” 

 ”Preveniț, tratați, fiți sănătoși” în parteneriat cu Asociația Credință și Dragoste 

 Parteneriat de colaborare cu Poliția Locală 

  ”Și nouă ne pasă” parteneriat cu Școala Specială Sfântul Nicolae 

 ”Ora de educație rutieră”, locul II obținut 

 

Ceea ce ne diferențiază de celelalte școli sunt rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile 

școlare și accentul pe care îl punem pe studiul limbilor străine într-un context intercultural:  

Numele si prenumele 
elevului Clasa Premiul obtinut/Concursul 

Circu Sara II A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III 

Petrescu Iulia II A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II 

Petrovici Andreea II A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II 

Zaharia Adrian II A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II 

Dumitrescu Andrei II B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II 

Mihai Ioana II B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III 
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Stan Andrei II C 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper  - Locul II 

Botoroaga Corina IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper  - Locul I - Ortografie 

Stanciu- Lixandru Mihaela IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Constantinescu Ana Maria IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Radu Ana Maria IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Manica Iulian IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Ghita Mara IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Ghelbereu Eduard IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Ortografie 

Cratofil Victor IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II - Ortografie 

Ciuperca Victor IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II - Ortografie 

Calitoiu Andrei IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul II - Ortografie 

Babasa Ana IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III - Ortografie 

Borozan George IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III - Ortografie 

Filip Ana IV A 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III - Ortografie 

Dima Daniel IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper  - Locul II- Comunicare 

Gheorghita- Fleseru Catalin IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul I - Comunicare 
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Mehtupciu Alexandru IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III- Comunicare 

Micu Rianna IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III- Comunicare 

Bartis Gabriela IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III 

Cretu Lucian IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper  - Locul III 

Gheorghe Damian IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III- Comunicare 

Serban Mario IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III- Comunicare 

Simoiu Tiberiu IV B 
Concursul National de Competenta si 
performanta pentru elevi si profesori  - 
Comper - Locul III- Comunicare 

Iancu Bianca Maria V B Concursul internațional de handbal –  
Locul II 

Cucu Alexandra V B Concursul național de karate- Cupa 
națională - locul I 

Cretu Lucian Catalin V B Concursul internațional de dans sportiv - 
locul III 

Iancu Denisa V C Concurs de dans sportiv - Greek Open 
Thessaloniki 

Vasile Antonia VI B 
Concursuri internaționale de dans : "Dance 
World Cup"- Locul II; ESDU- locul I; BDF- 
locul I 

Cucu Andreea VII B Locul III la Campionatele Europene din 
Germania 

Doicu Andrei VII B 

Concursul National de Geografie- TERRA 
Etapa pe municipiu, premiul al II-lea 
Etapa națională - premiul I 
COMPER - Limba română, 
Etapa națională premiul al II-lea 

Tabacu Mihnea VII B 

Concursul National de Geografie- TERRA 
Etapa pe municipiu, mențiune 
Diploma de participare la Campionatul 
International de la Viena 
Olimpiada de Lingvistică 
Etapa pe municipiu, premiul al III-lea 

Lupu Antonio VII B 
Mențiune la Concursul National de 
Geografie- TERRA 
 

Tompos Alexandra VIII B Concursul de TAEKWONDO –  
Locul II - Dacic Trophy 
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Petcu Alexandru Gabriel 
 

VIII C 
 

Concursul de coregrafie ESDU - Locul I 
COMPER- Etapa națională- Limba română 
premiul al III-lea 

Miu Diana Mihaela V B COMPER- Limba română 
Etapa națională, premiul al III-lea 

Nedelcu Victor VI A 
Olimpiada de Lingvistică 
Etapa pe municipiu, 
premiul al III-lea 

Burcușel Monica VI A Olimpiada de fizică 
Etapa pe sector,  premiul al III-lea 

Isaia Carmen  
Olimpiada de biologie 
Etapa pe sector, premiul al III-lea. 
Etapa pe municipiu, premiul al III-lea 

Dinu Ștefania  
Olimpiada de biologie 
Etapa pe sector, premiul al III-lea. 
Etapa pe municipiu, menţiune 

Hamod Samir VII B Olimpiada de biologie 
Etapa pe sector, menţiune 

Georgescu Sabina 
 

VII A Olimpiada de biologie 
Etapa pe sector, menţiune 
Olimpiada de Limbi Romanice,  
Limba italiană- Etapa municipală, premiul I 
Etapa națională, premiul I 

Stroe Andreea Beatrice VII A Olimpiada de Limbi Romanice,  
Limba italiană- Etapa municipală, premiul I 
Etapa națională, premiul al III-lea 

Melinte Lorena VII A Olimpiada de Limbi Romanice,  
Limba italiană- Etapa municipală, premiul  
al II-lea 

Suciu Ana Maria VII A Olimpiada de Limbi Romanice,  
Limba italiană- Etapa municipală, premiul  
al II-lea 

Manolache Andrada VII A Olimpiada de biologie 
Etapa pe sector, menţiune 
Olimpiada de Limbi Romanice, 
 Limba italiană- Etapa municipală, premiul  
al III-lea 

Cristache George VIII A Olimpiada de chimie 
Etapa pe sector, premiul al II-lea 
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