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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: 

Școala noastră este locul în care elevi, cadre didactice și părinți 

construiesc împreună viitorul comunității în context european. 

În școala noastră fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și 

dezvolte potențialul în funcție de aptitudinile, interesele și motivațiile 

proprii în vederea creșterii șanselor de integrare socială și profesională 

într-un viitor european. 

Școala noastră dezvoltă  un sistem bazat pe valori, competență și 

responsabilitate, cultivând onestitatea, sinceritatea, inteligența socială, 

curajul  acțiunii civice, creativitatea, implicarea personală, munca în 

echipă, respectul și valorizarea diferenței umane, solidaritatea. 



Planul de școlarizare pentru anul 
2015-2016 

 

Învățământ preșcolar structuri: 

Grupe  Număr grupe  Număr locuri 

pn   8  133 locuri 

pp  9  185locuri 

 

 

 

Învățământ primar: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 

Pregătitoare   4,25  86 locuri 

 

 

 

Învățământ gimnazial: 

Clasa  Număr clase  Număr locuri 

a V-a sectia 
română 

 3  77 locuri 

a V-a secția 
maghiară 

 1  12 locuri 

 

 



 

Școala noastră vă oferă 
                                          
                                        Oferta de discipline opţionale: 
 
� Prietenul meu calculatorul 
� Matematica distractivă 
� Land artul și arta populară 
� Fotbalul între practică și fair-play 
� Micul actor 
� Paleta copilăriei 
� Egalitate și non-discriminare 
                                           
                                                                                         
                                                      Ansambluri: 
 
Ansamblu coral 
 
                                                  Publicaţii: 
 
Revista şcolii - "C@mp10n" 
revista clasei 
auxiliare didactice 
blogurile claselor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resurse materiale 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială  ”Grigore 
Silași” Beclean 

Grădinița 
PP ”Albă ca 
Zăpada” 

Grădinița 
PN ”1 Iunie” 

Școala Primară 
Figa 

Grădinița 
PN Coldău  

11 cabinete - 3 matematică, fizică, chimie, 
biologie, arte plastice, limba română, limba 
engleză, geografie, istorie 
2 cabinete informatică - 20 calculatoare în 
retea AeL 
1 cabinet multimedia 
1 cabinet secția maghiară 
27 săli de clasă 
2 cabinete psiholog școlar 
1 cabinet profesor itinerant 
1 cabinet logoped 
1 cabinet medic școlar 
2 săli festive 
2 săli sport 
2 săli profesorale 
1 CDI, bibliotecă - rețea de 7 calculatoare, 
1 bibliotecă 
1 săli birou secretariat 
2 săli birou direcțiune 
1 birou contabilitate 
1 birou administrator 
1 birou sindicat 
1 sală ”Lapte-corn” 
1 sală arhivă 
2 săli centrala termică gaz 

8 săli de grupă 
1 sală 
profesorală 
1 CRED 
1 birou 
responsabil 
structură 
2 bucătării 
3 săli de mese 
1 cabinet 
psiholog școlar 
1 cabinet medic 
școlar 
1 birou 
administrator 
 

4 săli de 
grupă 
1 sală 
profesorală 
1 sală lapte-
corn 
1 sală CT 
2 grupuri 
sociale 
Echipamente
: 1 
calculator, 
imprimantă  
 

1 sală de clasă 
1 sală de grupă 
1 sală profesorală 
Echipamente: 1 
calculator 
 

2 sală de grupă 
1 sală profesorală 
1 sală festivă 
Echipamente: 1 
calculator 
 



ȚINTE STRATEGICE 

1. Ambientarea spațiilor de învățământ pentru a-l face funcțional, modern și 

atrăgător 

2. Asigurarea în fiecare an școlar, pentru fiecare cadru didactic din școală a cel 

puțin 10 ore de pregătire prin cursuri de perfecționare, în funcție de nevoile 

identificate 

3. Derularea de programe educaționale specifice 

4. Parteneriate între școli privind stabilirea de relații între grupuri de persoane, 

facilitând raportarea românilor la standardele europene 

5. Îmbunătățirea continuă a rezultatelor elevilor 

 

Școala este: 

 

- primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi. 

- şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi; 

- școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor; 

- școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea; 

- școala în care fiecare elev are şanse egale de succes; 

- este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite. 

- este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată 

 

 
 



RELAȚII DE COLABORARE 
 
 

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii 

comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi 

comunitatea se bucură de colaborarea stabilită. 

 
Colaboratorii noștri: 
 
� Primăria Beclean 

� Clubul Saeculum 

� Clubul Elevilor Beclean 

� CSEI Beclean 

� Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud 

� Asociația IMPACT Bistrița etc. 

 

Relaţii de colaborare  prin implicare în programe, proiecte sau parteneriate ( unele 

chiar cu tradiţie) la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional: 

 



 



 

 
 
 

 



DE CE SĂ NE ALEGEȚI PE NOI? 
 

În concluzie, școala noastră 
 

- face ca toţi părinţii şi toate familiile să se simtă bine-venite şi lucrează susţinut 
pentru a construi şi a întreţine relaţii strânse şi dialoguri productive; 
 
- sporeşte substanţial securitatea copiilor;  
 
- furnizează puncte de referinţă care asigură coerenţa activităţilor cadrelor didactice  
referitoare la implicarea părinţilor şi a comunităţii; 
 
- facilitează  formarea continuă corespunzătoare a cadrelor didactice astfel încât 
aceştia să: 
 
1. introducă teme de acasă interesante care presupun colaborarea elevilor cu părinţii 
lor; 
2.  să organizeze seri tematice pentru părinţi; 
3. să vină în întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate de educaţia copiilor lor. 
 
- manifestă sensibilitate şi acordă sprijin, indiferent de mediul de provenienţă, de 
nevoile şi circumstanţele în care se găsesc elevii şi familiile acestora; 
 
 

- este locul în care toţi elevii sunt încurajaţi să se formeze şi să se dezvolte  

- este locul unde comunicarea/ dialogul deschis este puntea de legătură între şcoală – 
elevi - părinţi 

 



 

 

- Cerere tip;  

- Certificat naștere copil (xerox); 

- C.I. ambii părinți (xerox); 

- Semnarea unui Contract educațional școală-părinte; 

- Achiziționare ecuson matricol; 

 

 

NOI, PROFESORII ȘCOLII GIMNAZIALE ”GRIGORE SILAȘI” BECLEAN, 
MUNCIM CU DRAG PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI 

DUMNEAVOASTRĂ! 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM! 

 

 


