
MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

Motto: 

“Educaţia este cea mai 
puternică armă pe care voi o
puteţi folosi pentru a schimba 
lumea.”

Nelson Mandella

Contact:
• STR. REZONANŢEI NR. 2,
• SECTOR 4, BUCUREŞTI
• TEL/ FAX: 021.461.01.08
• E-MAIL: SCOALA96@YAHOO.COM
• WEB: WWW.SCOALA96.RO

O şcoală fericită și
deschisă pentru toţi!

Școala Gimnazială Nr.
96 va deveni cea mai bună
opțiune educativă pentru
toți copiii din comunitatea
apropiată, prin crearea unui
mediu de învățare stimulativ
și valorizant, în care fiecare
să se simtă bine și să experi-
menteze o călătorie educa-
țională de neegalat, transfor-
matoare pe plan intelectual,
social și personal.

Școala Gimnazială Nr. 96
își propune să construiască în
fiecare zi o comunitate
încrezătoare, asigurând tuturor
copiilor dezvoltarea compe-
tențelor, aptitudinilor și inte-
reselor individuale, a capaci-
tăților de adaptare la o lume în
schimbare, educarea emoțiilor
și a stimei de sine, în spiritul
valorilor și practicilor demo-
cratice europene, pregătindu-i
pentru o viață împlinită.



» Informatică
» Chimie
» Fizică

Vine în întâmpinarea nevoilor
părinţilor şi a elevilor, într-o clădire
modernă, separată de cea a şcolii
pentru a oferi un climat liniştit
propice pentru activităţi de învăţare
şi recreative.

Programul: 1200- 1730

Dispune de: » 2 săli de clasă
» 2 dormitoare
» bucătărie
» băi

Elevii sunt îndrumaţi şi supravegheaţi
permanent de pedagogi şcolari. 

» Concursul naţional de matematică
“Micul Şcolar”- organizator municipal
» Festivalul naţional al cărţii pentru copii
“Bucuria lecturii”- organizator naţional
» Concursul de matematică “ABAC”-
organizator municipal

» Limba engleză »Limba franceză

» 5 Grupe învăţământ preşcolar-
program prelungit

» 13 Clase învăţământ primar
» 11 Clase învăţământ gimnazial
» Număr total de elevi şi preşcolari-

717

» Limba engleză
» Limba franceză- pregătire pentru

obţinerea certificatului DELF
» Lectura ca abilitate de viaţă
» Matematică

» FICE Romania
» Biblioteca Naţională
» Palatul Naţional al Copiilor
» Biserica Sfânta Vineri
» Spitalul de copii Marie Curie
» Primăria sector 4
» Secţia 15 Poliţie

Echipa cadrelor didactice este
formata dintr-un efectiv de 52

profesori dedicaţi elevilor, aflaţi
într-o continuă perfecţionare
pentru un maxim de calitate. 


