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Prezentarea Ofertei Educaționale
a Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” pentru anul școlar 2019-2020
VIZIUNEA ȘCOLII
„Fiecare elev este o valoare în sine şi merită toată atenţia, tot efortul şi toată
investiţia în perspectiva realizării lui ca om deplin.”
MISIUNEA ȘCOLII
„Împreună, lucrăm la formarea, modelarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor
noştri. Ne străduim să punem în valoare capacităţile personale şi să formăm competenţe
pentru toată viaţa. Asigurăm şanse egale tuturor într-un mediu educaţional stimulativ şi
concurenţial.
Dezvoltăm o şcoală bine ancorată în realitatea prezentului, privind spre viitor.
Îmbinăm tradiţionalul cu modernul, suntem deschişi la nou, dar fără a renunţa la principii şi
la valori care au trecut testul timpului. Tot efortul este orientat către o educaţie de calitate
prin dezvoltarea unor competenţe „cheie” pentru societatea de azi şi de mâine: comunicare
deschisă, spirit inovator, iniţiativă şi responsabilitate, creativitate şi competitivitate.
Asigurăm succesul bazându-ne pe trăsăturile distincte ale şcolii noastre: loialitatea,
generozitatea şi performanţa.”
1. PLANUL DE ŞCOLARIZARE
În anul şcolar 2019-2020 sunt preconizate următoarele clase de început:
- grupa mică - 3 grupe – Grădiniţa cu program prelungit „Veronica Filip”, 80 de locuri
- 1 grupă – Grădiniţa cu program normal nr. 13, 25 de locuri
- clasa pregătitoare – 3 clase, 90 de locuri
- clasa a V-a – 3 clase, 80 de locuri

2. DISCIPLINELE OPŢIONALE CE VOR FI STUDIATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Clasa/Grupa

Optionalul propus

Cadru didactic

Mare A

„Micii actori”

prof. înv. preşc. Alexandru Steluţa

Mare B

„Matematică distractivă”

Mare C

„Trăistuţa fermecată”

Mare D

„Folclorul copiilor”

Mijlocie A

„Micii artişti”

Mijlocie B

„Folclorul copiilor”

prof. înv. preşc. Pascariu Iulia/Alungulesei
Cristina
prof. înv. preşc. Nistoroaia Mirela/ Floricel
Oana
prof. înv. preşc. Morariu Denisa/ Andrei
Nicoleta
prof. înv. preşc. Olteanu Elena/ Pandea
Elena
prof. înv. preşc. Florea Mara/ Bârsanu

Ioana
Mijlocie C

„Căsuţa cu poveşti”

prof. înv. preşc. Fotea Elena/ Gliga Elena

Mare A (Gr.13)
a III – a B

“Călătorie spre viitor”
„Educaţie prin şah”

prof. Afloarei Elena
prof. Antonovici Ioana

a IV – a A

„Micul informatician”

prof. înv. primar Onofrei Ana Maria

a IV – a B

„Informatica”

prof .înv. primarMiron Ana

a IV – a D

„Matematică şi joc”

înv. Rusu Emilia

aV-aA

“Deutsch Kultur/English culture”

prof. Mancaş Adriana

aV-aB

“Povestea numerelor”

prof. Vlad Delia

aV-aC

“Povestea numerelor”

prof. ŞerbanMădălina

a VI - a A

“Măsurare şi măsură”

prof. Vlad Delia

a VI - a B

prof. dr. Letos Dumitru

a VII – a A

„Peisaje pe glob/Landscapes on the
globe” (geografie în limba engleză)
„Norme de politeţe pentru o societate
civilizată”
„Tehnici de artă ”

a VII – a B

„Educaţie pentru sănătate”

prof. Popescu Mariana

a VII – a C

„O călătorie în lumea Greciei antice”
(interdisciplinar)
„Genuri şi specii literare”/ “Sinteze
matematice”
„Genuri şi specii literare”/ „Sinteze
matematice”
„Genuri şi specii literare”/ „Sinteze
matematice”

prof. Bârleanu Doina, Hasna Nicoleta,
Rizescu Elena
prof. Sava Anca/ Vlad Delia

a VI – a C

a VIII – a A
a VIII – a B
a VIII – a C

prof. Amironoaie Olivia
prof. Hasna Nicoleta

prof. Sava Anca/ Şerban Mădălina
prof. Sârghie Marilena/ Tărâţă Irina

3. RESURSE UMANE
Cadre
Didactice

Total

Educatoare

23

Din care:
Titulari Cu
doctorat
19

Învăţători

17

14

Profesori

29

19

Total

69

52

Debutanţi

5

Cu
definitivat
1

14

0

2

1

1

15

6

8

0

1

43

11

11

3

Cu gradul I

Cu gradul II

15

2

4. RESURSE MATERIALE ȘI SIGURANȚĂ INSTITUȚIONALĂ
- 42 săli de clasă, din care 28 săli de clasă în clădirea principală, 10 săli de clasă la Grădiniţa
cu program prelungit „Veronica Filip” şi 4 săli de clasă la Grădiniţa cu program normal nr.
13;
- 2 laboratoare: fizică și chimie;
- 1 cabinet multimedia dotat cu 16 calculatoare noi, server și o tablă interactivă;
- 1 cabinet de logopedie; 1 cabinet medical; 1 cabinet stomatologic; 1 cabinet consiliere
psihologică;

- 1 sală de sport modernizată şi 2 terenuri de sport;
- 1 bibliotecă cu 21000 volume;
- siguranţă sporită asigurată prin sistemul de supraveghere video şi acces prin sistem
interfon;
- rețea de internet de mare viteză în toate sălile de clasă (prin cablu);
- confort sporit la grupurile sanitare ale elevilor în urma reabilitării.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE - JOI, 21 FEBRUARIE 2019
PROGRAM:
9,00-12,00: vizitarea şcolii de către grupele mari de la grădiniţe;
12,00-16,00: vizitarea şcolii de către părinți;
16,30: întâlnirea părinţilor cu doamnele învăţătoare de la clasele
pregătitoare în incinta școlii.
Informaţii suplimentare la secretariatul şcolii, tel. 0233/215.816,
la avizier și pe site-ul școlii www.scoalaelenacuza.ro

