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Resurse umane 2020-2021:














3 grupe: 53 preșcolari
5 clase pregătitoare: 111 elevi
25 clase I-IV: 691 elevi
16 clase V-VIII: 447 elevi
3 profesori învățământ preșcolar
25 profesori învățământ primar
39 profesori învățământ gimnazial
1 profesor consilier școlar
1 profesor logoped
5 angajați - personal didactic auxiliar
angajați - personal nedidactic
2 medici școlari
2 asistente medicale

Resurse materiale:


















25 de săli de clasă
3 săli de grupe preşcolari
Laborator de informatică
Laborator de fizică-chimie
Laborator de biologie
Cabinet educație tehnologică
Bibliotecă cu 14 500 de volume
Sală de lectura
Sală de mese
Cabinet medical
Cabinet de asistență psihopedagogică
Sală de sport
Spaţiu de joacă în aer liber
Spațiu verde
Teren de sport
Sistem de sonorizare interior/exterior
Monitorizare video

Resurse curriculare 2020-2021:






Curriculum național
Limba modernă 1, clasele pregătitoare - a VIII-a: Limba engleză
Limba modernă 2, clasele V-VIII: Limba germană/Limba franceză
Discipline opționale CP, clasa a III-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a
Program After School clasele primare (12.00-16.00/17.00)

Rezultate școlare 2019-2020:








Rata de promovabilitate:100%
Media generală a școlii – clasele V-VIII:9,49
Media de absolvire:9,55
Media la Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a: 8.43
Media de admitere la liceu: 8,65
Rata de repartizare la liceu/școli profesionale: 100%
Licee în care au fost repartizați elevii noștri: Colegiul National "Fratii
Buzesti" Craiova; Colegiul National "Carol I” Craiova; Colegiul
National "Elena Cuza" Craiova; Colegiul National Pedagogic "Stefan
Velovan" Craiova ; Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Craiova ș.a.

Proiecte și activități extracurriculare 2019-2020:










Centru autorizat de examinare Cambridge: YLE, KET, PET
Centru acreditat de testare ECDL
Grupul vocal „Fantezia”
Formația de dans modern „Funny Traian”
Echipe de baschet, handbal, badminton, tenis de masă, șah, fotbal
Revista școlii „Zbor Infinit”
Consiliul Școlar al Elevilor
Asociația Comitetului de Părinți și Profesori ai Școlii Nr. 2 ”Traian”
Zeci de proiecte educative/de parteneriat: ISU Oltenia, IPJ Dolj,
Biblioteca ”Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul Olteniei,
Filarmonica Oltenia, Crucea Roșie Română, școli, grădinițe și ONGuri din județ și din țară
 Sute de activități extracurriculare: tabere și excursii școlare, vizite în
companii şi instituţii, expoziții tematice, activități în instituții de
cultură, acte de caritate, serbări ocazionale, manifestații culturale,
ateliere de lucru, vizionare de spectacole de teatru/filme, activități de
voluntariat ș.a.

Craiova, Dolj, România, str. Principatele Unite, nr. 7
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MISIUNEA
Școala noastră oferă servicii educaționale complete de înaltă calitate,
valorizează aptitudinile, interesele și talentele tuturor elevilor,
le oferă posibilitatea dezvoltării de competențe de nivel ridicat și
contribuie la asigurarea împlinirii lor pe plan personal, social și
profesional,la obținerea succesului în viață.

