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          Școala Gimnaziala “ Aurel Vlaicu ”  Fetești – Ialomița 

se doreşte a fi o şcoală excelentă cu viziunea de a pregăti 

lideri de caracter - provocare care se dovedeşte a fi una de 

succes. La aceasta contribuie o echipă managerială 

competentă, cadre didactice foarte bine pregătite, creându-se 

un climat şi o atmosferă de studiu cu totul deosebite.  

       De aceea, vă provoc pe dumneavoastră, părinţii, să nu evitaţi şansa de a oferi copiilor o şcoală în care să 

se dezvolte şi să se formeze pentru viaţa reală, care este dincolo de zidurile unei instituţii .  

     Ceea ce ne dorim ca dascăli este de a vedea copiii într-o continuă căutare a cunoașterii și  nu cunoașterea 

în urmărirea copilului, deoarece o investiție în cunoaștere aduce întotdeauna cele mai mari beneficii. 

               

       Școala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ”  școlarizează copii, cu vârsta, de regulă, între 3 şi 15 ani pentru:  

  învăţământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare – 5 clase, 104 copii; 

  învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV , 24 clase – 570 elevi;  

  învăţământ gimnazial: clasele V – VIII, 19 clase – 491 elevi. 

 

      Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu ” Feteşti are în dotare două cladiri destinate desfaşurării procesului de 

învatămant în care se află : 

Săli de clasă : 

Local A : 16; 

Local B : 9. 

  Cabinet: 1(consiliere şcolară); 

  Laboratoare: 4 ( fizica, biologie, chimie, informatică); 

  Ateliere: 1 
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Baza sportivă:  

 Sala de educaţie fizica : 1; 

 Terenuri de fotbal şi handbal ( campus Liceul Teoretic “ Carol I ” Fetești ). 

  Bibliotecă cu 14649 volume;  

  Muzeu de memorie locală; 

  Centru de cercetare şi documentare; 

  Cameră de protocol; 

  Sală depozitare „ Corn și Lapte ” dotată cu frigidere conform legislației în vigoare; 

  Televizor color, retroproiector, xerox, laminator, video -proiectoare, tabla magnetica, flipchart,  

aparat de spiralat; 

  Nr. calculatoare : 28 – laborator de informatică; 

  Mobilier pentru toate clasele; 

  Internet  - prin ROMTELECOM; 

                - prin RCS-RDS. 

 Activitatea de secretariat se realizează cu aparatură performantă: 

 Copiatoare; 

 Imprimante; 

 Fax;  

 Calculatoare conectate la Internet. 

           Utilităţi:  

 Lumina electric; 

 Apă curentă şi canalizare;  

 Încălzire centrală; 

 Centrală  telefonică. 

     

 

               Școala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” – Fetești este deschisă pentru toți cei 

care au nevoie de educație, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în 

schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și 

găsească locul și menirea socială. 
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