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Şcoala Generală Gimnazială 
Podgoria se află în centrul satului, în 
vecinătatea Primăriei şi având destul de 
aproape Căminul Cultural, Grădiniţa şi 
Biblioteca sătească. 

Clădirea şcolii, aşa cum este 
astăzi a fost construită în două etape: 
corpul vechi format din trei săli de clasă, 
un hol şi cancelarie în anul 1966 la care 
s-au adăugat două săli de clasă, un hol 
şi un spaţiu pentru biblioteca şcolară în 
anul 1972. In perioada 2007 -2008 
scoala a fost renovata ,modernizata  
astfel incat, astazi ,se poate spune ca 
elevii nostri beneficiaza de cele mai 
bune conditii pentru a se instrui. 

Sălile de clasă sunt amenajate 
ca: cabinet de stiinte, cabinet de 
geografie-istorie şi cabinet de limba şi 
literatura română-istorie. Cele mai 
moderne spatii sunt : laboratorul de 
informatica si biblioteca 

Elevii noştri obţin rezultate bune 
la concursurile şcolare . Rata de 
absolvire este de 100%. 

Concursurile sportive, proiectele 
si parteneriatele educationale, 
activităţile extracurriculare organizate au 
dezvoltat spiritul de echipă al elevilor şi 
cadrelor didactice şi dorinţa de a intra în 
competiţie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoala Gimnazială  Podgoria  Jud. 
Buzau 
Tel . 0238  574865 
www.freewebs.com/podgoreanka 
www.scoalagimnazialapodgoria.ro 
 
   

                             

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
             
 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA SCOLII: 

 

 

,, Copii de azi vor conduce şi 
organiza satul de mâine, viitorul 
nostru va fi ceea ce ei vor şti să 

facă!” 
            

 

 

 

 

 

http://www.freewebs.com/podgoreanka


 

 

              PROIECTELE SCOLII: 
 

 2014-2015 „Secretele 
Universului”- coordinator Nitu 
Claudia 

 2014-2015 „Suflet de copil” 
coordomator: Damian Simona, in 
parteneriat cu Scoala Nr.6 Rm 
Sarat, Scoala Nr.2 si Scoala 
Gimnaziala Buda 

 Proiect educational:” Prin lectura 
spre cultura”-coordomatoe 
Porumb Cristina 

 „Impreuna descoperim valori”-
2014-2015, coordonator Damian 
Simona, in parteneriat cu Scoala 
Gimnaziala Buda, Scoala 
Gimnaziala Grebanu si TV Sat 
2000. 

 „Bucuria de a fi aroape …celui de 
langa tine”, coordonator Damian 
Simona, in parteneriat cu Scoala 
Gimnaziala Nr.1, Rm. Sarat 

 

 

 

REZULTATE LA CONCURSURI 

SCOLARE 

 Mentiune la cuncursul Trupa de 
teatru  Arlechino-  Buzau- 
„Frumoasa din padurea adormita” 

 Olimpiada de Limba si Literatura 
romana. Prof. Sofron Carmen 

 Olimpiada de religie- prof Cane 
Mihaela 

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 

La nivelul Scolii Gimnaziale Podgoria 
si structura Scoala Gimnaziala Cotatcu  

a V-a – TIC si  Să scriem corect în limba 

română 

a VI-a – TIC si Ghid de supravieţuire a 

limbii române 

a VII-a – TIC si Genuri si specii literare 

aVIII-a -Tehnici de redactare a eseului de tip 

argumentativ si  TIC 

 
 

MISIUNEA SCOLII 

 

            Scoala noastră este deschisă pentru toţi 
cei care au nevoie de educaţie; în opinia 
noastră educaţia nu este un privilegiu pentru 
câţiva, ci este un drept al tuturor. 

Scoala satisface nevoia elevului de a se 
simţi competent, integrat în colectiv şi  
independent. 

Avem ca prioritate pregătirea elevilor 
pentru o lume în schimbare, formându-le 
capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le 

permită să-şi găsească locul si menirea 
socială. 

Respectam fiecare elev, oricat de 
modeste ar fi rezultatele scolare, 
identificand atuul si aptitudinele fiecaruia 
pentru a le putea valorifica. 

Utilizam metode activ-participative 
(invatare inter-activa, stimularea gandirii 
critice si stimularea muncii in echipa) care 
vor motiva si stimula elevii pe durata 
procesului educational. 

Educam elevii pentru a deveni buni 
cetateni si, in viitorul apropiat, cetateni de 
,,tip european”, pentru a avea un 
comportament ecologic. 

Dorim ca scoala noastra sa devina o 
scoala moderna, cu cabinete si laboratoare, 
sala de sport, biblioteca s.a., astfel incat sa 
se stearga denumirea de ,,scoala de tara”. 

Scoala noastra accepta rolul de 
initiator/sustinator si catalizator al 
comunitatii, de continuator al traditiilor 
locale. 

             Avem parteneriate active cu 
autoritatile locale, politia, biserica, dispensarul 
uman si veterinar si urmarim sa realizam 
parteneriate cu scolile din zona si primariile 
localitatilor invecinate. 

 


