
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   ● elevi: 862 

   ● cadre didactice: 42 

   ● personal didactic auxiliar: 6 

   ● personal nedidactic: 11 

   

 

6 grupe învăţământ preşcolar 

 

7 clase învăţământ primar 

 

10 clase învăţământ gimnazial 

 

7 clase învăţământ liceal 

 

5 clase învăţământ frecvenţă redusă 

 

 

 

 

Într-un "sat uitat la capăt de 

lume, cuibărit între dealuri pe valea 

Dunării"...o şcoală veche îmbrăcată în 

parfumul istoriei aşteaptă să îşi spună 

povestea... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Str. Libertăţii, nr.36 
Loc Ostrov, jud. Constanţa 

Tel/fax: 0241857137 
E-mail:gsostrov@isjcta.ro 

Site: http://grupscolarostrov.webs.com/ 
 

         Director, prof. Ivanov Mioara                              
Director adjunct, prof. Fricosu Ionelia 

                   

               

 

 

 ŞCOALA CU CLASELE I-XIII OSTROV 

12 săli de clasă 

2 laboratoare AEL 

1 laborator  fizică-chimie 

1 cabinet istorie 

1 cabinet  limba engleză 

1 sală de festivităţi 

1 sală sport 

1 atelier mecanic 

Teren de sport 

Bibliotecă şcolară 

Cabinet asistenţă psihopedagogică 

Internat 

Cantină 

Lot şcolar 

 

 
  

 

 

Grup Şcolar Ostrov 
 

 

 

     Resurse umane 
 
 

Baza materialã  
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 35 de clase de elevi învăţământ 

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal 

 Specializări în domeniile 

mecanică, silvicultură şi agricultură 

 Cadre didactice calificate 

 Parteneriate şcoală – familie    

- comunitate 

 Activitãţi extraşcolare diverse 

 Olimpiade, concursuri şi 

competiţii sportive  

 Consiliere psihopedagogică 

 Personal nedidactic si didactic 

auxiliar responsabil 

 

 

“Educaţia este ceea ce supravietuieşte după ce 

tot ce a fost învăţat a fost uitat!”- B.F. 

Skin Launch Internet Explorer Browser.lnk ner 

 

 
 
 Cu parteneri locali: 

 Primăria comunei Ostrov 

 Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae din 

Ostrov şi Biserica Înălţarea Domnului  din 

Almalău 

 Dispensarul Medical Ostrov 

 Poliţia Comunei Ostrov 

 Consiliul Local Constanţa 

 Biblioteca  

 Ocolul Silvic Băneasa 

 Asociaţia individuală Purcărea 

 
Cu alte şcoli: 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 37 

Constanţa 

 Şcoala cu clasele I-VIII Lespezi 

Gârleni, Băcău 

 Şcoala cu clasele I-VIII Lucian 

Grigorescu Medgidia 

 Şcoala cu clsele I-IV Vad 

Dragomireşti Neamţ 

 Grup Şcolar Sântana jud. Arad  

 Şcoala cu clasele I-VIII Galiţa 

  

 

 

 

În Grupul Şcolar Ostrov funcţionează toate nivelurile 

de pregătire: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.  

            Grădiniţa cu orar normal Ostrov este găzduită  în 

clădirea Căminului Cultural Ostrov şi are patru grupe pe 

fiecare nivel  de studiu:  mică,  mijlocie,  mare  şi pregătitoare.  

            Avem  ca  structuri  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  Almalău  

 şi  Grădiniţa  cu  orar  normal  Almalău.  În şcoala cu clasele   

I-VIII  Almalău funcţionază  câte  o clasă  pentru fiecare an de  

studiu până  la  clasa  a  VIII - a,  iar  la  Grădiniţa  cu  orar  

normal   Almalău  funcţionază  două  grupe  comasate: mică-

mijlocie şi mare-pregătitoare. 

            Învăţământul  primar  şi  gimnazial  îşi  desfăşoară  

cursurile  în  două  schimburi  în clădirea nouă,  construită  în 

1966.  Este o  clădire cu etaj  şi cuprinde şase săli  de  clasă, un 

laborator de fizică-chimie, o sală de informatică, un laborator 

de biologie, unul de geografie şi unul de engleză, cancelarie, 

secretariat, contabilitate, o sală pentru  materiale didactice şi o 

 sală   pentru   arhiva   şcolii.    Învăţământul  primar  cuprinde 

 patru  clase: I - IV,  iar cel gimnazial şase clase V-VIII. 

         Învăţământul liceal, cursuri de zi, este reprezentat de trei 

clase profil real, specializarea ştiinţele naturii:  clasa a X-a,       

a XI-a şi a XII-a şi şapte clase liceu tehnologic:   clasa  a  IX-a  

domeniul mecanică; clasa a X-a domeniul silvicultură;  clasa     

a XI-a an  de completare, domeniul mecanică, calificarea 

lucrător în mecanică  agricolă şi forestieră; clasa a XII-a 

domeniul agricultură, calificarea tehnician în agricultură; clasa 

a XIII-a domeniul agricultură, calificarea tehnician în 

agricultură. 

   Cursurile  liceale  profil tehnologic  se   desfăşoară  

majoritatea  în clădireile construite la 1879 şi  1884. Acum 

prima clădire cuprinde  patru săli de clasă, două laboratoare de 

informatică;  a  doua  clădire cuprinde sala de festivităţi,  

laboratorul de istorie, biblioteca, bucătăria şi cantina. În 

spatele clădirii construite la 1879 se află un  internat (fete şi 

băieţi) şi un atelier de  mecanică. 

  Cursurile   liceale  frecvenţă redusă, sunt  reprezentate  de 

clasele pentru  cinci  ani  de studiu (X-XIII). Ele se desfăşoară 

în fiecare duminică în clădirea şcolii generale. 

 

OFERTA 
EDUCAŢIONALĂ 
     

 

DESPRE NOI… PARTENERIATE 
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