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Resurse
umane
Elevi: 652
Cadre didactice: 47
Personal didactic auxiliar: 5
Personal nedidactic: 10
………
Cadrele didactice se evidenţiază prin:
● pregătirea elevilor pentru concursurile şi
olimpiadele şcolare, obținându-se an de an
rezultate foarte bune la fazele municipale şi
naţionale;
● sunt autori de manuale şi culegeri;
● perfecționarea continuă și deschiderea către
nou;

MOTIVELE pentru care să-ţi înscrii copilul
la
Şcoala Gimnazială Nr. 165
Sistem de supraveghere video intern, extern şi
pază permanentă;
2. Platforma Classroom pentru învățarea on-line;
3. Bază materială modernă;
4. Cadre didactice titulare pregătite conform
standardelor europene;
5. Program ”Școală după școală”;
6. Curriculum adaptat nevoilor copiilor;
7. Ofertă variată de programe extracurriculare;
8. Opţional de limba engleză începând cu clasa
pregătitoare;
9. Clasă sportivă tip mozaic – începând cu anul
școlar 2021-2022;
10. Orientarea elevilor spre performanţă;
11. Realizarea temeliei VIITORULUI copiilor
dumneavoastră;
1.



● participarea la cursuri de finalizare a studiilor
masterale și de doctorat;
● existenţa unui psiholog care sprijină
activitatea elevilor și a profesorilor, aflându-se
şi la dispoziţia părinţilor;

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165,
Aleea Slătioara Nr. 8, Sector 4,
BUCUREŞTI










Baza materială
23 săli de clase dotate cu
videoproiectoare/table SMART;
3 săli de clasă + dormitor – ”Școală după
școală”;
Laboratoare de chimie, fizică, biologie şi
educaţie tehnologică dotete cu
videoproiectoare și table Smart;
2 laboratoare de informatică;
Cabinet medical,stomatologic și psihologic;
Bibliotecă (peste 26 000 de volume);
Sală de sport modernă;
Terenuri sportive moderne;

“Marea artă a unui educator, constă
în cizelarea manierelor şi informarea minţii;
el trebuie să sădească în elevul său bunele
obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale
înţelepciunii; să-i dea treptat o viziune
asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa
de a imita tot ceea ce este excelent şi demn
de laudă.”
JOHN LOCKE

Oferta educaţională
● oportunitatea de a dobândi cunoştinţe de
limbi strãine începand cu clasa pregătitoare;
● oportunitatea elevilor de a merge în tabere şi
în excursii indrumaţi de cadre didactice cu
pregătire de specialitate;
● stimularea creativităţii elevilor prin
participarea la activitãţi extraşcolare deosebite
în colaborare cu alte instituţii;
● un model deschis de educaţie, în cadrul căruia
profesorul urmăreşte aptitudinile fiecărui copil
şi este preocupat pentru dezvoltarea acestora;
● ore suplimentare pentru pregătirea elevilor
participanţi la concursurile şcolare.

Proiecte

Parteneriate

● Proiecte naţionale si locale:
1. „Patrula ECO” – proiect de responsabilitate
socială şi educaţie pentru mediu;
2. Eco-Şcoala coordonat la nivel internaţional
de Fee şi la nivel naţional de Centrul CarpatoDanubian de geoecologie;
3. „Şcoala Arborilor”
4. „Toată școala citește”
5. " Școala de bine”
6. ” Mănânc responsabil, sunt MEGA
SĂNĂTOS”
7. „Hrană pentru toţi”
8. "Protagonişti în educaţie- Asociaţia FDP"proiect destinat copiilor cu CES
9. " Fără ură, cu toleranţă"
10. " ABC-ul emoțiilor”
11. " Eu sunt unic "
12. " Școala siguranței TEDI"
13. ” Un PIC din România”
14. ”Și eu trăiesc sănătos!”
15.”Copii, pentru copii!”

● O.N.G. „Salvaţi Copiii!”
● ,,Pădurea copiilor”
● Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti
● Circul Globus Bucureşti

● Comper - Ed. Paralela 45
●Fii inteligent la matematica şi Comunicare
.ro - Ed. Nomina
● Gazeta Matematică Junior- DPH
● MAKO RYU GYM – Judo
● C.S.S.6 și A.N.E.F.S.
● Casa Corpului Didactic, Crucea Roşie sector 4, Proedus - Civitas
● Şcoli şi grădiniţe din sector şi din ţară
● Primăria și Consiliul Local Sector 4;
● Palatul Naţional al Copiilor;
● O.N.G. – ”Rotaract”

Adresa:
Aleea Slătioara, nr. 8, sector 4, Bucureşti.
e-mail: scoalanr.165@gmail.com
Tel./ Fax. 021.450.35.17

