
 Oamenii nu pot exista fără istorie, 
iar aceştia sunt ceea ce au făcut din ei  
tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de 
învăţământ este un loc binecuvântat prin 
menirea sa plină de nobleţe şi de 
generozitate - aceea de a forma şi cultiva 
personalităţi, oameni, de a deschide 
porţile spre cultură, de a trezi interesul 
pentru cunoaştere, dar şi prin modul în 
care a fost realizată această datorie de-a 
lungul timpului, pentru multe  generaţii, 
care, trecând pragul Școlii Gimnaziale 
”Coresi” Târgovişte, au dat valoare acestei 
instituţii. 

 Cu o tradiţie pedagogică de cinci 
decenii, Şcoala Gimnazială ”Coresi”, 
Târgovişte se situează astăzi printre cele 
mai bune şcoli din judeţ, cursurile şcolii 
fiind frecventate nu doar de elevii din 
municipiul Târgovişte, ci şi de elevii care 
provin din zone învecinate.  Absolvenţii 
şcolii noastre sunt integraţi în fiecare an la 
prestigioase licee din zonă şi 
performanţele foştilor elevi demonstrează 
an după an valoarea ştiinţifică şi 
pregătirea pedagogică a colectivului 
didactic al şcolii. Şcoala Gimnazială 
”Coresi” Târgovişte a fost deschisă 
oricând tuturor celor care desfăşoară 
activităţi menite să realizeze o integrare 
armonioasă a elevilor în societate. 

Activitatea didactică s-a reflectat 
cel mai bine în performanţele obţinute de 
elevii şcolii, palmaresul rezultatelor  
obţinute fiind de la an la an tot mai bogat, 
însumând un număr impresionant de 
premii, menţiuni şi medalii la olimpiade şi 
concursuri judeţene, regionale, naţionale 
şi internaţionale. 
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      MISIUNEA ȘCOLII 
  

        Şcoala Gimnazială “CORESI” este instituţia 
care asigură educaţie la standarde înalte de calitate, 
dând şansa fiecărui elev de a-şi dezvolta 
personalitatea, de a-şi valorifica aptitudinile în cadrul 
activităţii curriculare şi extracurriculare, de a se forma 
ca individ de succes, capabil să decidă şi să se 
adapteze exigenţelor unei societăţi democratice.     

       Prin competenţa şi profesionalismul cadrelor 
didactice, prin interacţiunea cu mediul social, cultural 
şi economic ne asumăm obligaţia de a rămâne un 
centru de resurse educaţionale pentru comunitate şi 
o instituţie competitivă la nivel naţional. 

Oferta educaţională 
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Nivel 

de 

învăţă 

mânt 

Clasa Număr de 

clase 

For-

ma de       

învăţă 

mânt 

Limba 

de 

pre-

dare 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

  

  

Primar 

Pregă ti
toare 

4 3 Zi Limba    

română  

I 4 4 Zi Limba    

română  

II 6 4 Zi Limba    

română  

III 5 6 Zi Limba   

română  

IV 4 5 Zi Limba   

română  

  

Gimna-

zial 

V 5 4 Zi Limba   

română  

VI 3 5 Zi Limba   

română  

VII 4 3 Zi Limba   

română  

VIII 4 4 Zi Limba   

română  

Total 

clase 

 39 38 Zi Limba   

română  



 

 DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE... 

Uniformă 

Viziunea  școlii : 
       Învățarea deschisă și flexibilă – garanție a 

competitivităţii şi performanţei în educație.  

Identitatea  şcolii: 
 

 

 

Ş CO AL A E URO PEANĂ - MAI  2 01 8  

  E CO  Ș CO AL Ă -  2 0 18  

 

Fondată în data de 01.09.1961 

        Denumirea : Şcoala Nr. 5 Târgovişte 

  - 05 iunie 1997 i se conferă   numele de  

« CORESI » 

Korfbal 

Trofeul”CORESI” 2018 

Turul ciclist 

ECO-ȘCOALA 


