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 18 CADRE DIDACTICE din care:
-5 invatatori:4 grad I; 1 grad II;
-3 educatoare: 2 grad I; 1 def;1
-10 profesori: 1 doctor;6 grad I; 2 grad II;
;1deb.
 1 secretar/contabil
 Personal de ingrijire-4
 Profesor de sprijin-1

 Pregătire școlară temeinică sub
indrumarea profesorilor de specialitate;
 Educație in perspectiva integrării
intr-o societate democratică modernă;
 Posibilități:
-de afirmare a performanțelor școlare prin
concursuri și olimpiade;
-de practicare a sportului școlar;
-de pregaăire pentru viață prin intermediul
disciplinelor opționale

DISPUNEM DE:

 Nouă săli de clasă dotate cu mobilier
școlar nou;
 Biblioteca școlară cu 4712 volume;
 Bază sportivă formată din teren de fotbal
de 6985 mp;
 Teren curte-2499 mp;
 Laborator modern de informatică conectat
la Internet
 Săli de clasă conectate la Internet
 Material didactic corespunzator;
 Școalș reabilitatș;
 Microbuz școlar

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,PROFESOR PANAITE C. MAZILU,,
BROȘTENI
JUDEȚUL VRANCEA
Tel/fax: 0237/676603
E-mail: scoalapitulusa @ yahoo.co.uk

OFERTA ȘCOLII

ANUL ȘCOLAR
2016-2017

Limba engleză
Limba franceză
Invatamant prescolar-3 grupe combinate
Invatamant primar : 5 clase
Invatamant gimnazial : 4 clase





CLASA a V-a- 1;
CLASA a VI-a- 1;
CLASA a VII-a - 1;
CLASA a VIII-a - 1.

CLS. V-VIII-Cunoasterea mediului
informational prin noile tehnologii
Înv. primar -cls. a III-a-Metode de
rezolvare a problemelor
GRADINITĂ
-Sănătate de la toate -Gr. Arva
-Sănătatea, zâna cea bună- Gr. Pitulușa
- Sănătatea, zâna cea bună- Gr.Broșteni

Corul școlii-ARMONIA

Program de pregatire pentru olimpiade si concursuri
Program de remediere scolara
Program de pregatire pentru evaluarea nationala

Revistă on-line -,,ȘCOALA,PRIETENA MEA,,

-Proiect educațional ,,Stil de viață sănătos,,
-Proiect ,, Salvează un copac,iar el te va ajuta să
crești mare și sănătos
-Proiect educational-Evaluare Comper
-Proiect de reciclare- ROREC
-Parteneriat cu Palatul Copiilor Focșani
-Parteneriat cu Biblioteca Comunală Broșteni
-Parteneriat cu Centrul de zi-Dănuț

 1860: La Pitulusa , scoala a functionat pe
langa Manastirea Sf. Ioan si avea 47 eleviinvatator fiind Vasile Caloian
 1909: La Pitulusa-Brosteni , s-a construit
scoala din zid masiv si avea doua sali de
clasa
 1938:S-a completat aripa dreapta cu inca
doua sali de clasa, biblioteca si o
cancelarie pentru profesori
 1964: s-a construit aripa stanga ce
cuprinde alte cinci sali de clasa , dandu-i
scolii forma literei „U”
 2007-scoala a fost reabilitata

 Scoala este situata pe malul drept al raului
Milcov, in zona colinara.
 Se afla la distanta de 5 km fata de orasul
Odobesti.








Concursuri pe diferite teme
Serbări școlare-spectacol de teatru
Carnaval- 1 iunie
Excursii de studiu sau de agrement
Programe cultural-artistice,istorice
Ziua școlii-21 mai

