ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE VATAMANIUC”
SUCEVIŢA
JUDEȚUL SUCEAVA
OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR
2015/2016

Motto:
“Podoabele nu fac frumos, ci mai frumos,
Învățătura nu face înțelept, ci mai înțelept.”
Nicolae Iorga
Viziunea școlii noastre
Ţelul nostru este să pregătim generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă,
cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie
la integrarea lor cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Şcoala nu mai poate continua să fie ruptă de realitate, ea trebuie să devină mediul cel
mai propice de pregătire pentru viaţă, locul unde elevul să se simtă confortabil, pentru a-şi
putea dezvolta potenţialul la maxim.
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Misiunea școlii noastre
 asigurarea unui act educaţional de calitate care să contribuie la formarea unei
personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi,
activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice
situaţie în viaţă
 educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa este unitate de
învăţământ cu personalitate juridică din sistemul de stat cu 1 structură
arondată: Şcoala Gimnazială Voievodeasa.
Adresa noastră este: Strada Calea Movileştilor, nr. 151, comuna
Suceviţa, județul Suceava, cod poştal: 727510 pentru Școala Gimnazială
Suceviţa și Strada
Şcolii, nr.62, sat Voievodeasa, comuna Suceviţa, județul Suceava, cod poştal
727510 pentru Școala Gimnazială Voievodeasa

.
Putem fi contactați telefonic la numerele: 0230417155 pentru Școala
Gimnazială Suceviţa și la numărul 0230417145 pentru Școala Gimnazială
Voievodeasa și prin fax:0230417155 sau e-mail: scoalasucevita@hotmail.com.

Informații despre activitățile desfășurate în școala noastră puteți afla de
pe: www.facebook.com/scoala.sucevita?ref=aymt_homepage_panel

Niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial
Forma de învăţământ: de zi
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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA FACILITĂŢILE DIDACTICE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015/2016
Construcţii
- 2 cabinet limba română
- 2 cabinet matematică şi ştiinţe
- 1 cabinet religie
- 17 săli pentru învăţământul primar şi gimnazial

Materiale

- 2 laboratoare informatică

- 50 calculatoare

- 6 săli de grupă pentru grădiniţă
negru

- 1 imprimantă laser alb -

- 3 săli ale profesorilor

- 1 imprimantă laser color

- - 1 cabinet director

- 7 multifuncţionale

- 1 birou secretariat/contabilitate

- 1 scanner

- 1 sală arhivă

- 3 laptopuri

- 3 centrale termice

- 2 videoproiectoare

- 2 grupuri sanitare interioare şi 1 grup sanitar exterior
- 2 biblioteci

- aparatură fizică – chimie

- 2 săli de distribuție corn și lapte

- material didactic pe
discipline
- mobilier şcolar pentru 500
elevi și copii
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SCURTĂ DESCRIERE A DOTĂRILOR

Sălile de grădiniţă de la ambele şcoli şi sălile de clasă au măsuţe şi scaune
individuale.
Şcolile și grădinițele beneficiază de internet (fix sau wirelless) în toate
spaţiile şcolare şi birouri.
Pentru îmbunătăţirea siguranţei elevilor şi a personalului, ambele şcoli
beneficiază de alarmare audio și sistem de monitorizare video interior şi exterior
cu 24 camere.
Sălile de clasă în care se organizează evaluarea națională la clasa a VIII-a
sunt prevăzute cu camere video pentru monitorizare.
Școala Sucevița beneficiază și de un teren de sport.

PERSONALUL ŞCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2015/2016
- personalul didactic este compus din 32 de membri (24 titulari și 8
suplinitori):
 5 educatoare: 4 cu grad didactic I, și 1 cu definitivat
 10 învăţători: 8 cu grad didactic I, 1 cu grad didactic II și 1 cu
definitivat
 17 profesori: 7 cu grad didactic I, 2 cu grad didactic II, 4 cu
definitivat, 4 debutanți
În școala noastră își desfășoară activitatea:
- personal didactic auxiliar = 1 secretar, 1 contabil, bibliotecar – 0,14
normă – toţi cu studii superioare corespunzătoare postului
- personal nedidactic = 6 ( 3 îngrijitoare și 3 muncitori de întreținere –
fochiști)
- directorul școlii – prof. gr. I Jolobai Alexandru
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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EFECTIVUL DE ELEVI ȘI PREȘCOLARI ÎN
ANUL ȘCOLAR 2015/2016
Numărul de elevi și preșcolari înmatriculaţi:
442 elevi și preșcolari = înscriși în 23 clase și grupe:
- învăţământ preşcolar: 5 grupe / 98 preșcolari
- învăţământ primar: 10 clase / 180 elevi
- învăţământ gimnazial: 8 clase / 164 elevi
Media pe clasă:
- grădiniţă - 19,6 preşcolari
- învăţământ primar – 18 elevi
- învăţământ gimnazial – 20,5 elevi
Atât la Şcoala Gimnazială Suceviţa, cât şi la Şcoala Gimnazială
Voievodeasa, învăţământul se desfăşoară într-un singur schimb, dimineaţa.

RESURSE CURRICULARE – ANUL ȘCOLAR 2015/2016
La cele două şcoli din comuna Suceviţa, există planuri de învăţământ,
programe, legislaţie, broşuri informative, abonamente de specialitate.
Limbile moderne studiate de elevii noștri, începând cu clasa pregătitoare
sunt:
- limba engleză
- limba franceză

Disciplinele opționale studiate în anul școlar 2015/2016 sunt:
1. învățământ preșcolar:
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- Strada nu e loc de joacă
- Micii sportivi
-Căsuța cu povești
- Micii ecologiști
- Suntem creștini
- Natura ne învață
- Creativitate, fantezie și joc
2. învățământ primar – clasele a II-a, a III-a și a IV-a
- Natura, prietena mea
-Pe aripile cuvintelor
- Matematică distractivă
- Literatură pentru copii
3. învățământ gimnazial
- Eu și calculatorul – clasa a V-a și a VI-a
- Matematică distractivă – clasa a VI-a
- Construcții geometrice – clasa a VII-a
- Geometria aplicată în viață – clasa a VII-a
-Eu și calculatorul – clasa a VII-a
- Matematică aplicată – clasa a VIII-a
- Eu și calculatorul – clasaa VIII-a
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PARTENERIATE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR
2014/2015

 Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7, loc. Galați - Târg de
mărțișoare
 Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Grumăzești, jud. Nemț –
Lumina Sfântă a Învierii
 Acord de parteneriat cu Parohia “Sf. Ioan Botezătorul” Sucevița
 Acord de parteneriat cu Ocolul Silvic Marginea – Ziua Pădurii, plantare
de arbori
 Acord de parteneriat cu Det. 5 Jandarmi Rădăuți
 Acord de parteneriat cu Cabinet Medical Individual , medic, Tarasiuc
Irinel
 Acord de parteneriat cu Postul de Poliție Sucevița
 Acord de parteneriat cu Mănăstirea Sucevița
 Acord de parteneriat cu Primăria comunei Sucevița
 Acord de parteneriat cu Biserica Voievodeasa
 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Ion Băncescu, Adâncata –
Sărbătoarea de sub brazi
 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung
Moldovenesc proiectul Școala Altfel e…verde. Educație în vatra
satului
 Acord de parteneriat cu Clubul Copiilor Rădăuți
 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Șuhane”, Frumosu
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PROIECTE EDUCATIVE INIŢIATE ŞI DESFĂȘURATE DE
ȘCOALA NOASTRĂ
1. “ Școala Altfel e…verde. Educație în vatra satului” - proiect inițiat de
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc
2. “Săptămâna Educației Globale” – proiect european care îşi propune să
familiarizeze elevii, părinţii şi cadrele didactice cu principiile şi valorile
Educaţiei Globale, dar şi să creeze un cadru pentru înţelegerea drepturilor
şi responsabilităţilor cetăţeniei europene.
3. “Solidarite et citoyennete europeen” – proiect în parteneriat cu Școala
din Saint-Thibault-de Vigne – Franța și cu Școala din Badia – Italia.
4. Educație adecvată în sprijinul unei vieți bune și demne – proiect
POSDRU – Școala de vară și Școala după școală

8

ACTIVITĂȚI EXTRAŞCOLARE REALIZATE LA NIVEL DE UNITATE

● Marcarea zilelor importante ale culturii şi istoriei naţionale
► 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
► 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale
► 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână ...
► Înălţarea – Ziua Eroilor
● Marcarea altor zile cu semnificaţie

►5 Octombrie – Ziua Educaţiei
►10 Decembrie – Ziua Drepturilor Omului
► 9 Mai – Ziua Independenţei României şi Ziua
Europei
►1 Iunie – Ziua Copilului
●Serbări şcolare
► Serbare de Crăciun

► Serbare de 8 Martie
► Serbare de absolvire
● Săptămâna Şcoala altfel – “Să ştii mai multe, să fii mai bun”
► Ateliere de pictură
► Ateliere de teatru
► Activităţi de ecologizare
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► Excursii, drumeţii
► Vizite de studiu
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