
                                                                        

 

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞCHEIA, 
Satul Şcheia, Comuna A.I.Cuza, judeţul Iaşi 

Telefon/fax 0232/716570; fax-mail 0332/816436; e-mail : scoalascheia_aicuza@yahoo.com 

nr.204 din 22.03.2018 

 
Oferta educațională 2018-2019 

 

Motto: 
”Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi unui 
copil!  
Ea îi deschide toate porțile afirmării și îl face fericit pe parcursul 
întregii vieți.” 

 

       
Şcoala Gimnazială ȘCHEIA, A.I.Cuza,  este deschisă pentru toţi 

cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor 
pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi 
competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 
Școala  noastră urmărește:    
 să creeze un mediu educaţional care să răspundă standardelor 
educaţionale cerute de societatea modernă; 
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 să satisfacă nevoia elevului de a se simţi integrat în colectiv şi 
independent; 
 respectă elevul oricât de modeste i-ar fi rezultatele şcolare; 
 identifică atuul şi aptitudinile copiilor pentru a le putea valorifica astfel 
încât acesta să aibă o imagine pozitivă despre sine; 
  să se șteargă denumirea de elevi proveniţi de la o școală “de la ţară”; 
         

Şcoala noastră are o puternică tradiţie. Contăm pe calităţile pe care 
le cultivăm la elevii noştri: seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul 
de echipă, aprecierea muncii celorlalţi şi competitivitatea. Toate acestea 
constituie mobilul pentru atingerea standardelor de calitate. Colectivul de 
cadre didactice îndrumă elevii nu numai în activităţi specifice de învăţare 
ci şi în activităţi extracurriculare. Neobişnuiţi cu jumătăţi de măsură, 
profesorii se implică total, cu dăruire în această grea, dar frumoasă 
profesie, indiferent de contextul social-politic şi financiar al vremurilor în 
care trăim. Este poate şi un privilegiu că ne bucurăm întotdeauna de 
tinereţea, entuziasmul şi talentul creator al elevilor noştri. 
Resurse materiale: 

ȘCHEIA: 

                Săli de grupă: 2+1 sală clasa pregătitoare 

                Săli de clasă: 7 

                Cabinete: 1 (de informatică, cu 25 de calculatoare) 

                Teren de sport: 1 

                Biblioteca :1 

                Microbuz școlar: 1 

Resurse umane: 

   o   Cadre didactice: 2 educatoare, 4 învăţători, 14 profesori. 

        o   Grupe de grădiniţă: 2 cu 42 de copii 

        o   Clase de studiu: 4 clase 0 - IV cu 71 de elevi; 

                                    5 clase V-VIII cu 137 de elevi 

   o   Personal conducere: 1 director 

 o Personal auxiliar : 1 secretar , 1 contabil 

  o Personal nedidactic: 2 post de ingrijitor, un fochist, un șofer 

A.I. CUZA: 
 Săli de grupă: 1  

                Săli de clasă: 3 

Resurse umane: 

   o   Cadre didactice: 1 educatoare, 2 învăţători, 2 profesori. 

        o   Grupe de grădiniţă: 1 cu 29 de copii 

        o   Clase de studiu: 2 clase I - II cu 36 de elevi;  

   o Personal nedidactic: 1 post de ingrijitor 

VOLINTIREȘTI: 



 Săli de grupă: 1  

                Săli de clasă: 1 

Resurse umane: 

   o   Cadre didactice: 1 educatoare, 1învăţător, 2 profesori. 

        o   Grupe de grădiniţă: 1 cu 28 de copii 

        o   Clase de primar:  cu 15 de elevi;  

   o Personal nedidactic: 1 post de ingrijitor 

 

Parteneriate cu : 
        CONGREGAȚIA FIICELOR SF. MARIA A DIVINEI PROVIDENȚE 

        Poliţia A. I. CUZA 

        Dispensarul medical  
        Biserica Ortodoxă  
 

  Școala noastră propune o ofertă educaţională diversificată  în 
acord cu nevoile individuale si de formare si cu schimbările care au loc în 
societate. 

Pe lângă curriculum-ul naţional, unitatea oferă elevilor şi un 
curriculum la decizia şcolii, în programele de opţional la: 
 Informatică – prietenul meu calculatorul 

 Geografie locală, 

 Recorduri geografice, 

 Capitalele lumii, 

 Hazarde naturale și antropice 

 Genuri și specii literare 

 Flori și plante cultivate în grădină 

 Dansuri populare 

 
Oferim: 

o   O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine 

pregătit, preocupat de succesul elevilor ; 

o    Se organizează  ore de pregătire suplimentară pentru examenele 

naționale; 
o   Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai 

plăcut și de a-si forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul 
în care trăiesc și frumusețile patriei noastre; 

o   Burse şcolare: 

       - Burse de merit; 
       - Burse sociale: 
               Condiţie: venit mediu/membru de familie mai mic de 150 lei 
               Acte necesare: 



                   - cerere tip 

                   - act doveditor privind venitul brut pe ultimile 3 luni 
(iunie.iulie, august-2017) pentru tată, respectiv mamă (cupoane de 
pensie sau şomaj, după caz) 
                   - anchetă socială efectuată de către autoritatea locală 

                   - copii după actele de identitate ale tuturor membrilor 
familiei  (certificat de naştere sau buletin) 

o   Rechizite gratuite; 

o   „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de 

calculatoare; 

o   Programul ”Lapte+corn” și Programul ”Școala după școală” (la cererea 

părinților) 

o   Transport gratuit pentru elevii navetiști; 

o   Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi; 

o   Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, reţea 

de calculatoare performante,  

o   Participarea la Olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii 

artistice şi sportive; 

o   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente; 

o   Monitorizare video 24 din 24 de ore; 
 

 


