Planul de școlarizare
Învătăm ânt prescolar:
G rupe
G P P „A lbă ca Zăpada”

N um ăr
grupe
3

G N P 1 Iunie

2

M ixte - structuri

2

Învătăm ânt prim ar:
C lasa
P regătitoare

Învătăm ânt gim nazial:
C lasa
a V -a sectia rom ână
a V -a sectia m aghiară

N um ăr
clase
5

N um ăr locuri

Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi”
Beclean

55 locuri
din care 7 locuri secţia m aghiară
30 locuri
din care 7 locuri secţia m aghiară
20 locuri

N um ăr locuri
92 locuri
din care 12 locuri secţia m aghiară

N um ăr
clase
3
1

N um ăr locuri

Oferta educațională
2018-2019

85 locuri
15 locuri

Rezultate Evaluare Națională clasa a VIII-a - Iunie 2017
T otal
L im b a ro m ân ă
M atem a tică
L im b a m agh iară

Pro m ovab ilitate
ju d et
78,7%
89%
62,4%
92,8%

Pro m ovab ilitate
tară
77%
86,1%
66%
91,7%

Pro m ovab ilitate
”G rigore S ilasi”
92,19%
96,88%
68,75%
100%

Servicii educaționale
Şcoala noastră oferă oportunităţi pentru studiu si sanse egale
elevilor cuprinşi cu vârsta între 3 şi 14 ani la nivel preșcolar, primar si
gimnazial.
La fiecare nivel de studiu există atât clase cu limba de predare
română cât şi clase cu limba de predare maghiară.
Şcoala noastră oferă şanse egale de a învăţa şi elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale.
Date de contact:
http://www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com
Tel/fax: 0263 343129
Adresa P-ța Libertății, nr 19, Beclean

9 ne pasă!

Viziunea Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean
Școala Gimnazială „Grigore Silași” va fi o școală modernă, în continuă
transformare, deschisă spre comunitate prin servicii educaționale de calitate,
compatibile la nivel european.
În școala noastră, fiecare copil va fi pregătit pentru a fi un bun cetățean
european, capabil să se adapteze cerințelor unei societăți în continuă schimbare și care
să aprecieze valori precum egalitatea de șansă, toleranța, multiculturalismul.
Misiunea Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean

Resurse materiale
Școala Gimnazială ”Grigore Silași”
Beclean

Grădinița PP
”Albă ca Zăpada”

Şcoala Primară
Figa

11 cabinete - 3 matematică,
fizică, chimie, biologie, arte
plastice, limba română, limba
engleză, geografie, istorie

8 săli de grupă

1 sală de clasă

1 sală profesorală

1 sală de grupă

1 CRED

2 cabinete informatică - 20
calculatoare în retea AeL

1 birou responsabil
structură

1 sală profesorală
Echipamente:
1 calculator

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră este:
2 bucătării
2 cabinet multimedia
!
Școala noastră este locul în care elevi, cadre didactice și părinți construiesc împreună
3 săli de mese
viitorul comunității în context european.
1 cabinet secția maghiară
!
În școala noastră fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul
1 cabinet psiholog
37 săli de clasă
în funcție de aptitudinile, interesele și motivațiile proprii în vederea creșterii șanselor de
școlar
2 cabinete psiholog școlar
integrare socială și profesională într-un viitor european.
1 cabinet medic școlar
!
Școala noastră dezvoltă un sistem bazat pe valori, competență și responsabilitate,
1 cabinet profesor itinerant
cultivând onestitatea, sinceritatea, inteligența socială, curajul acțiunii civice,
1 birou administrator
1 cabinet logoped
creativitatea, implicarea personală, munca în echipă, respectul și valorizarea diferenței
umane, solidaritatea.
1 cabinet medic școlar
Ținte strategice
Introducerea inovațiilor didactice în predarea disciplinelor de specialitate
Reducerea ratei abandonului și a celor neșcolarizați până la eradicarea
fenomenului
Promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a școlii
Atragerea resurselor extrabugetare
Dezvoltarea parteneriatelor locale

Resurse umane
Personalul didactic este unul foarte bine pregătit, preocupat în permanență
de creșterea calității actului educațional.
-72 de cadre didactice sunt titulare ceea ce asigură o stabilitate a profesorilor la
clasă, lucru benefic procesului-educativ.
Colectivul cadrelor didactice este preocupat de calitatea actului educațional,
prin perfecționarea continuă:
Doctorat - 1 profesor
Gradul I- 54 profesori
Gradul II- 14 profesori
Definitivat - 11 profesori
Debutant - 5 profesori
Metodiști – 7 cadre didactice

2 săli festive

Grădinița PN ”1 Iunie”

Grădinița PN Coldău

2 săli sport

4 săli de grupă

2 sală de grupă

2 săli profesorale

1 sală profesorală

1 sală profesorală

1 CDI, bibliotecă - rețea de 7
calculatoare, 1 bibliotecă

1 sală lapte-corn

1 sală festivă
Echipamente:
1 calculator

8 săli birouri administrative
2 săli centrala termică gaz
Echipamente: 1 laptop, 2
videoproiectoare, 2 ecrane
proiecție, flip-chart, dvd, caseton
CD, 3 xerox, 6 imprimante, 2 fax, 1
cameră foto digitală, 1 cameră
video, 10 calculatoare pentru
administrație

1 sală CT
2 grupuri sociale

