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Număr clase pregatitoare pentru anul școlar 2022 - 2023:   9 CLASE cu 198 locuri 

❖ Străzi arondate unității școlare: toate străzile din localitatea Bragadiru  

❖ Descrierea unității școlare: Şcoala Gimnazială Nr.1 este amplasată în centrul localității, în apropierea 

Primăriei Bragadiru, funcţionează în două schimburi, dispune de personal didactic calificat şi cu 

experienţă. Baza materială este formata din 28 săli de clasă funcţionale, 8 laboratore, cabinet de asistenţă 

psihopedagogică, cabinet medical, spaţii pentru activităţi aplicative cu posibilitatea organizării 

programului “Şcoală după Școală” şi o mini sală de sport.  
❖ Informații pentru părinți: Şcoala Gimnazială Nr.1 Bragadiru este amplasată în centrul localității. 

Personalul didactic este calificat și competitiv. Limba engleză se studiază începând de la clasa 

pregătitoare până la clasa a VIII-a.  Începând cu anul școlar 2022/2023  se înființează o clasă cu predare 

intensiv limba engleză. 

❖ Misiunea școlii - Deschiderea școlii spre comunitate și pregătirea viitorilor absolvenți pentru integrarea 

într-o societate în continuă schimbare, prin realizarea unui proces educațional de  calitate, care să ofere 

șanse egale tuturor. 

❖ Viziunea școlii – Demersul managerial are în vedere ca absolvenții școlii noastre să fie autonomi, să fie 

ancorați în realitatea înconjurătoare, să fie capabili să își construiască un viitor, bazat pe valori 

individuale, pe competențe și să devină membrii de bază la nivelul comunității și la nivel european. 

❖ Oferta educațională a școlii cuprinde o ofertă diversificată  de curriculum la decizia școlii. Școala este 

recunoscută în comunitate prin numărul mare de elevi cu rezultate bune la examenele naționale, 

olimpiadele și concursurile școlare, precum și pentru organizarea și participarea la numeroase activități 

extracurriculare, școala fiind implicată în parteneriate pe plan local, dar și din afara comunității.  

❖ Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru se adresează tuturor beneficiarilor educației primari, secundari 

și terțiari. 
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