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Motto:

“Educaţia are dificila misiune de a
transmite o cultură acumulată de
secole, dar şi o pregătire pentru un
viitor în bună măsură imprevizibil.”
Jacques Delors
Viziunea școlii noastre
Elevul face parte integrantă dintr-un context educaţional mai larg decât şcoala context conturat de familie, comunitate, regiune de dezvoltare, care îşi pune amprenta
mai mult sau mai puţin asupra progresului acestuia. Ca urmare şcoala trebuie să
analizeze acest context, să stabilească parteneriate cu factorii educativi semnificativi,
păstrându-şi rolul coordonator.
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.

Misiunea școlii noastre
În procesul de învăţământ propriu-zis conţinuturile educaţionale transmise elevilor
trebuie să facă apel la experienţa lor de viață, trebuie să stimuleze adaptarea acestora la
o societate în continuă schimbare şi integrarea eficientă în plan profesional şi social.
Misiunea şcolii noastre constă în asigurarea unei educaţii de calitate, bazată pe
identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale beneficiarilor educației cu
resursele şcolii, în vederea integrării elevilor în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi
şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare.

Şcoala Gimnazială Satu Mare este unitate de învăţământ cu
personalitate juridică din sistemul de stat cu 3 structuri arondate: Şcoala
Gimnazială Ţibeni, GPN Satu Mare şi GPN Ţibeni.

Adresa noastră este: Strada Principală nr. 159, comuna Satu Mare, județul
Suceava, cod poştal: 727480 pentru Școala Gimnazială Satu Mare și Strada
Principală nr.276, sat Țibeni, comuna Satu Mare, județul Suceava, cod poștal
727481 pentru Școala Gimnazială Țibeni.

Putem fi contactați telefonic la numerele: 0230419067 și 0230414590
pentru Școala Gimnazială Satu Mare și GPN Satu Mare și la numărul
0230419268 pentru Școala Gimnazială Țibeni și GPN Țibeni; prin fax:
0230419067 sau e-mail: scoala1satumare@yahoo.com.

Informații despre activitățile desfășurate în școala noastră puteți afla de pe:
www.scoalasatumare.blogspot.com

Niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial

Forma de învăţământ: de zi

Informaţii cu privire la facilităţile didactice pentru
anul școlar 2014/2015
Construcţii
20 de săli de clasă, din care:
- 1 cabinet limba română
- 1 cabinet limbi străine
- 1 cabinet matematică
- 1 cabinet biologie

Materiale

- 1 cabinet istorie

- 25 calculatoare

- 1 cabinet geografie

- 5 imprimante laser alb -

- 14 săli pentru

negru

învăţământul primar şi gimnazial

- 1 imprimantă laser color

- 1 laborator fizică-chimie

- 1 multifuncţional

- 1 laborator informatică

- 3 aparate xerox

- 4 săli de grupă pentru grădiniţă

- 1 scanner

- 1 minisală de sport

- 1 televizor LCD

- 1 cabinet metodic pentru

- 1 DVX

învăţători
- 2 săli amenajate pentru
programul ”Lapte şi corn”
- 3 săli ale profesorilor
- 1 cabinet director
- 1 birou secretariat/contabilitate
- 1 sală arhivă
- 1 CDI (Centru de Documentare și
Informare) – primul construit în județul
Suceava în anul 2002
- 2 grupuri sanitare interioare şi
2 grupuri sanitare exterioare
- 3 centrale termice
- 1 bibliotecă

- 3 laptopuri
- 3 videoproiectoare
- aparatură fizică – chimie
- material

didactic

pe

discipline
- mobilier şcolar pentru 600
elevi și copii

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, iar Şcoala Satu Mare și GPN Satu Mare au şi sistem de radioficare.
Pentru îmbunătăţirea siguranţei elevilor şi a personalului, ambele şcoli beneficiază
de sistem de monitorizare și alarmare audio, iar Şcoala Satu Mare și GPN Satu Mare au și
sistem de monitorizare video interior şi exterior cu 16 camere.
Sălile de clasă în care se organizează evaluarea națională la clasa a VIII-a sunt
prevăzute cu camere video pentru monitorizare.
Conform unui contract de colaborare încheiat între Școala Gimnazială Satu Mare și
Întreprinderea Familială ”Colibaba Leon Vasile” elevii pot folosi în timpul programului de
școală fără nici o restricție terenul de sport modern amenajat în imediata vecinătate a
școlii.

Personalul şcolii în anul școlar 2014/2015
- personalul didactic este compus din 37 de membri (32 titulari și 5 suplinitori):
● 5 educatoare: 3 cu grad didactic I, 1 cu grad didactic II și 1 licenţiat dar fără studii
corespunzătoare postului
 14 învăţători: 10 cu grad didactic I și 4 cu grad didactic II
 18 profesori: 8 cu grad didactic I, 4 cu grad didactic II, 2 cu definitivat, 4 debutanți
În școala noastră își desfășoară activitatea:
 1 profesor inspector al ISJ Suceava
 1 profesor metodist al ISJ Suceava
 4 profesori mentori
 4 profesori membri în Corpul național de experți în management educațional
 1 profesor doctorand în biologie
- personal didactic auxiliar = 2,5 (secretar șef, contabil șef, bibliotecar – toți cu
studii superioare corespunzătoare postului)
- personal nedidactic = 5 ( 3 îngrijitoare și 2 muncitori de întreținere – fochiști)
- directorul școlii – prof. gr.I Antochi Georgeta

Informaţii cu privire la efectivul de elevi și preșcolari în anul școlar
2014/2015
Numărul de elevi și preșcolari înmatriculaţi:
584 elevi și preșcolari = înscriși în 31 clase și grupe:
- învăţământ preşcolar: 5 grupe / 114 preșcolari
- învăţământ primar:

14 clase / 256 elevi

- învăţământ gimnazial: 12 clase / 214 elevi

Media pe clasă:
- gradiniţă - 22,8 preşcolari
- învăţământ primar - 18,28 elevi
- învăţământ gimnazial - 17,83 elevi

La Şcoala Gimnazială Satu Mare și GPN Satu Mare învăţământul se desfășoară
în două schimburi: 2 grupe de grădiniţă şi clasele pregătitoare – II și V-VIII dimineaţa;
1 grupă de grădiniţă şi clasele III-IV după - amiază.
La Şcoala Gimnazială Ţibeni și GPN Țibeni învăţământul se desfăşoară doar
dimineaţa.

Resurse curriculare – anul școlar 2014/2015
La cele două şcoli din comuna Satu Mare funcţionează 1 CDI şi 1 bibliotecă
şcolară, ambele cu dotare informaţională corespunzătoare atât pentru elevi cât şi
pentru personalul didactic (cărți, publicații, auxiliare didactice, conectare la internet,
direct sau prin wireless). Există planuri de învăţământ, programe, legislaţie, broşuri
informative, abonamente de specialitate.
Limbile moderne studiate de elevii noștrii începând cu clasa pregătitoare sunt:
- limba engleză
- limba germană
- limba franceză

Disciplinele opționale studiate în anul școlar 2014/2015 sunt:

1. învățământ preșcolar:
- Pictura, mai mult decât o joacă
- Să vorbim corect
- Fantezie și culoare
- În lumea poveștilor și poeziilor pentru copii
- Matematică distractivă

2. învățământ primar – clasele a III-a și a IV-a
- Prietenii naturii
- Natura – prietena mea
- Mai mult verde, mai mult albastru
- File de istorie
- Oră fără catalog

3. învățământ gimnazial
- Dezvoltarea abilităților de viață – clasa a V-a
- Les symboles de la France – clasele a VI-a și a VII-a
- Permis de conducere a calculatorului – clasele a VI-a și a VII-a
- Matematică aplicată – clasa a VIII-a

PARTENERIATE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013/2014
- Contract de parteneriat educațional cu Asociația pentru Tineret
Piciul cu sediul

în județul Argeș

în vederea organizării Concursului

Național ”Piciul”
- Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Milișăuți, județul
Suceava în cadrul Expoziției – concurs de felicitări de Crăciun ”Magia
Crăciunului” ediția V
- Acord de parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Nr.5
Râmnicu Vâlcea în cadrul Simpozionului și Concursului Interjudețean
”Fii tolerant, fii liber!” ediția II
- Acord de parteneriat cu Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți
în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare în cadrul
acțiunii ”Săptămâna meseriilor”
- Contract de parteneriat educațional cu Fundația pentru
Evaluarea Competențelor în Educație (FECED) și Editura Diana în
vederea organizării Concursului Internațional ”Cu Europa ... la joacă –
Euroșcolarul”
- Protocol de colaborare cu GPP ”Micul Prinț” Rădăuți în cadrul
Programului Educațional Județean ”O lume a prieteniei”

PROIECTE EDUCATIVE INIŢIATE ŞI DESFĂȘURATE
DE ȘCOALA NOASTRĂ
1. ”Martie pe meleagurile ... copilăriei” – expoziție concurs
interjudețeană (CAERI) ajunsă în anul școlar 2014/2015 la ediția
nr. 3. Scopul proiectului constă în conștientizarea și implicarea
elevilor în activități artistice în vederea dezvoltării sensibilității
și creativității în domeniul plastic.
2. ”Magia Crăciunului” – expoziție - concurs interjudețeană de
felicitări de Crăciun (CAERI) care în anul școlar 2014/2015 a
ajuns la a VI-a ediție. Proiectul îşi propune sensibilizarea şi
educarea elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, în vederea
dezvoltării simțului estetic, antrenarea lor în activităţi menite
să le cultive şi să le dezvolte interesul pentru tradiţiile şi
obiceiurile de Crăciun .
3. “16 Octombrie – Ziua Mondială a Alimentației”- scopul acestei
zile, proclamată în 1979 de către Conferinţa Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), este
să avertizeze opinia publică asupra importanţei hranei şi să
întărească solidaritatea în lupta împotriva foametei, malnutriţiei
şi sărăciei.
4. “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.
5. “Carnaval de Sf. Andrei” – proiect ce promovează tradiţiile şi
obiceiurile locale.
6. “14 – 24 februarie: 10 zile de iubire “– proiect care
promovează atât interculturalitatea (Sf. Valentin) cât şi
tradiţiile naţionale (Dragobetele)

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

►26 Septembrie – Ziua Limbilor Europene
►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 absolvire
● Clubul de lectură
● Săptămâna Şcoala altfel – “Să ştii mai multe, să fii mai
bun”

► Ateliere de lectură
► Ateliere de pictură
► Ateliere de teatru
► Activităţi de ecologizare
► Excursii, drumeţii
► Karaoke
► Vizite de studiu

