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OFERTA EDUCAȚIONALĂ
pentru anul școlar 2017-2018
(școlarizare, curriculum, oferta didactică și resursele)
1. Oferta de școlarizare
Școala Gimnazială I-VIII Nr.1 Onești școlarizează copii, cu vârsta de regulă între 3 și 16 ani, pentru:
a) învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
b) învățământ primar: clasa pregătitoare și clasele I-IV;
c) învățământ gimnazial: clasele V-VIII.
Pentru anul școlar 2017-2018, conform planului de școlarizare, comunicat de către Inspectoratul Școlar
Județean Bacău prin adresa nr. 3046/29.03.2017, oferta de școlarizare este următoarea:
 la Grădinița "Năzdrăvanii"- 3 grupe, fiecare cu 20 de preșcolari, din care 2 cu program prelungit și
una cu program normal

la Grădinița Nr.10 - 4 grupe cu program prelungit, fiecare cu 20 de preșcolari;

3 clase pregătitoare, cu 25 de locuri fiecare.
De asemenea, pentru anul școlar 2017-2018 unitatea de învățământ dispune locuri libere și pentru
grupele/clasele care nu sunt de început de ciclu. Aceste locuri se ocupă prin transfer școlar, conform
informațiilor suplimentare oferite direct de compartimentul secretariat.
În unitatea de învățământ colectivele sunt formate în medie din 20 preșcolari, respectiv 25 de elevi pe grupă,
respectiv clasă, ceea ce duce la creșterea calității actului educațional.
Pentru elevii claselor I organizăm, cu avizul Inspectoratului Școlar Bacău, programul „Școala după școală” ,
începând cu anul școlar 2017-2018,

2. Oferta curriculară
Este definită de schema orară și de curriculum la decizia școlii (CDS). Schema orară este modalitate
concretă prin școlile își alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun și orele stabilite
pentru CDS în documentele de politică educațională (planurile cadru). Acestea din urmă reflectă parcursul
de învățare pe care școală îl oferă copiilor pe durata unui nivel de învățământ, precizând disciplinele
obligatorii studiate de elevi pe parcursul fiecărui an școlara (trunchiul comun) și numărul de ore alocat
acestora pe săptămână, precum și numărul de ore care pot fi alocate disciplinelor opționale (curriculum la
decizia școlii).
Oferta curriculară pentru anul școlar 2017-2018 (Schema orară și Proiectul de discipline opționale) au fost
analizate de către Consiliul profesoral și aprobate în ședința Consiliului de administrație din 25.01.2016

3.Oferta didactică
Ce face școala noastră pentru copiii dumneavoastră?
Școala noastră oferă garanția reușitei copilului dumneavoastră!
Urătoarele date statistice sunt convingătoare:
1. Situația școlară în septembrie 2016:
367 elevi înscriși în catalog la clasele V-VIII promovați toți cu media generală 9,17 iar media lor la
purtare este 9,99; 396 elevi înscriși în catalog la clasele I-IV, promovați toți cu calificativul FB;
2. Situația școlară a absolvenților învățământului gimnazial:
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97 elevi înscriși în catalog la clasa a VIII-a în anul școlar 2015-2016, promovați toți cu următoarele
medii: 9,24 media de absolvire; 8,54 media la limba și literatura română (V-VIII); 7,86 media la
matematică (V-VIII);
Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, mai
2016:
În urma testării la nivel național cu subiecte unice concepute de Ministerul Educației, care arată care
este nivelul de pregătire al absolvenților învățământului primar, elevii au obținut următoarele rezultate:
la limba romană:
la matematică:
numărul elevilor testați. 57 (100%);
numărul elevilor testați. 57 (100%);
media răspunsurilor corecte: 90%
media răspunsurilor corecte: 86%
media răspunsurilor parțial corecte: 4%;
media răspunsurilor parțial corecte:0 %
media răspunsurilor incorecte:6%
media răspunsurilor incorecte:6%
media răspunsurilor lipsă: 0 %
media răspunsurilor lipsă: 0 %
Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, iunie 2017:
Cei 97 elevi înscriși au promovat acest examen cu media 7,81 (media 8,01 la limba română și media
7,61 la matematică)
 rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 3%;
 rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 24%;
 rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 29%;
 rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 39%;
 rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 5%.
Performanțe de excepție:
 doi dintre elevii școlii au obținut la limba și literatura rămână nota 10: ISAIC A. IULIA-CLAUDIA
și AJITĂRIȚEI G ANDREI-PETRU;
 patru dintre elevii școlii au obținut la matematică nota 10: COSTE M. OCTAVIAN; ISAIC A.
IULIA-CLAUDIA; MOȘESCU C. VLAD-COSTEL și NEACȘU C. ALINA-ELENA
 Eleva ISAIC A IULIA-CLAUDIA a reușit performanța supremă: media de absolvire a
gimnaziului 10,00 (șefă de promoție); media 10,00 la evaluarea națională; media 10,00 la
admiterea în liceu.
 73% dintre absolvenți au media notelor mai mare sau egală cu 7,00.
Date despre calitatea învățământului din școală:
Diferențe foarte mici între evaluarea externă și cea internă:
 diferența dintre media la limba română de la evaluarea națională și media la limba română
de absolvire a învățământului gimnazial este -0,53 ;
 diferența dintre media la matematică de la evaluarea națională și media la matematică de
absolvire a învățământului gimnazial este -0,25;
Rezultatele admiterii în învățământul liceal și profesional:
Toţi cei 97 absolvenții învățământului gimnazial de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești au fost repartizaţi
la licee după prima etapă de repartizare, după cum urmează:
 40% la Colegiul Național „Grigore Moisil”;
 28% la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”;
 26% la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
 6% la alte colege și licee din județi sau din țară
 Chiosa I. Ionel-Emilian, media 9,50, în urma rezultatelor de excepţie obţinute la olimpiadele
naţionale de fizică, a obţinut bursă şi contract de studiu la Liceul Teoretic Internaţional de
Informatică Bucureşti.
 în urma susţinerii unor probe speciale, a fost admis la Colegiul Național Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza elevul Tănase D. Andrei (media 9,32), iar Colegiul Național Militar „Ştefan
cel Mare” Câmpulung Moldovenesc au fost admiși elevii Ajtăriței G. Andrei-Petru (media 9,17)
și Niță C. Robert-Claudiu (media 8,72).
Rezultatele la concursurile și olimpiadele școlare:
 în învățământul primar la concursurile și olimpiadele școlare nominalizate în calendarele
MENCS au participat 73 de elevi. La etapa județeană a olimpiadei de limba română și a
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olimpiadei de matematică s-au obținut 13 premii (4 premii I, un premiu II, două premii III și 6
mențiuni). La celelalte concursuri școlare s-au obținut 59 de premii și mențiuni;
în învățământul gimnazial,
la etapa județeană/zonală a olimpiadelor și concursurilor școlare înscrise în calendarele
MENCS au participat 54 de elevi care au obținut: la fizică două premii I; două premii doi (fizică
și chimie), trei premii III (geografie) și 18 mențiuni (limba și literatura română, matematică, fizică,
chimie, geografie);
la concursurilor școlare interjudețene înscrise în calendarele MENCS s-au obținut: un premiul
I și un premiul II la geografie;
la etapa pe zonă echipa de handbal fete gimnaziu (12 eleve) la Olimpiada Națională a Sportului
Școlar educație fizică și sport premiul I;
la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare înscrise în calendarele MENCS s-au
obținut: două premii I (fizică și chimie); trei premii III (fizică); o medalie de argint și mențiune
(fizică); patru mențiuni (fizică) și mențiune echipa de handbal fete gimnaziu (12 eleve) la
Olimpiada Națională a Sportului Școlar

4. Resurse umane
Unitatea de învățământ dispune de un colectiv didactic format din 17 educatoare, 16 învățători și 31
de profesori, recunoscuți pentru înaltul profesionalism și talent pedagogic, preocupați permanent de
perfecționarea continuă și de obținerea de performanțe didactice, care a făcut din unitatea de învățământ:
 o școală în plină ascensiune;
 o școală ai cărei elevi au obținut, ani la rând, rezultate remarcabile la concursurile școlareși la
admiterea în licee;
 o școală recunoscută pentru activitățile extrașcolare organizate;
 o școală care implică elevii ei proiecte internaționale (proiectul școlar multilateral Comenius “Let’s
have a meal together: meetings around European table” (“Sa mâncam împreuna - întâlniri la masa
europeana”)– 24.000€; proiectul școlar multilateral Comenius “Europe – together in tune” („Europa,
împreună într-un ton”) – 24.000€; proiectul european Erasmus Plus intitulat „Made by Two Hands –
Regional Handicraft in Introducing Youth into European Labour Market” („Făcut de două mâinimeșteșuguri regionale pentru lansarea tinerilor pe piața europeană a muncii”)
 o școală care își respectă elevii șipărinții, considerându-i parteneri egali în procesul instructiv educativ;
De altfel, performanțele deosebite ale personalului didactic se reflectă și în gradațiile de merit acordate acestuia de
către Inspectoratul Școlar,în urma concursurilor organizate în baza unei metodologii și a unor criterii de acordare
elaborate de Ministerul educației Naționale: 39% din personalul didactic al școlii beneficiază de gradație de merit.

5. Resurse materiale
Unitatea de învățământ dispune de cinci corpuri de clădire:
1)
un corpuri de clădire destinate învățământului preșcolar, în care funcționează Grădinița cu Program
Prelungit „Năzdrăvanii” (str. Casinului, nr.21), construcţie P+1 din cărămidă şi plăci prefabricate, cu
o suprafață construită de 370 mp și o suprafață desfășurată de 1898 mp;
2)
un corpuri de clădire destinate învățământului preșcolar, în care funcționează Grădinița cu Program
Prelungit Nr.10 (str. Teilor, nr. 2), o construcţie P+1 din cărămidă şi plăci prefabricate, cu o suprafață
construită de 848 mp și o suprafață desfășurată de 2560 mp.
3)
un corp clădire destinat claselor pregătitoare (str. Caşinului, nr.10), construcţie P+1 din cărămidă cu
o suprafață construită de 370 mp și o suprafață desfășurată de 1060 mp;
4)
un corp clădire destinat învățământului claselor I-IV și V-VIII (str. Casinului, nr.15), construcţie P+2
din cărămidă, cu o suprafață construită de 762,85 mp și o suprafață desfășurată de 2228,85 mp
5)
un corp clădire în care funcționează sala de sport, construcţie P+1, cu 20 de încăperi cu o suprafață
construită de 237,5 mp și o suprafață desfășurată de 551,5 mp
Preșcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Năzdrăvanii” dispun de 30 de încăperi, dotate și
utilate corespunzător: 5 săli de clasă; birou administrator; cancelarie; cabinet medical (două încăperi);
bucătărie (două încăperi), sala depozitare produse „lapte corn” ; 6 grupuri sanitare; 13 alte spaţii (debara,

vestiar pentru personal, boxe, magazii, spălătorie, centrală termică proprie pe gaz metan etc.), conectare la
internet.
Preșcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 dispun de 28 de încăperi, dotate și utilate
corespunzător: 4 săli de clasă; birou administrator; cancelarie; cabinet medical, bucătărie (două încăperi); 5
grupuri sanitare; 17 alte spaţii (debara, vestiar pentru personal, boxe, magazii, spălătorie, centrală termică
proprie pe gaz metan, conectare la internet etc.).
Elevii claselor pregătitoare dispun de 31 de încăperi, dotate și utilate corespunzător: 4 săli de clasă;
două vestiare; sală de sport; sala depozitare produse „lapte corn” ; 8 grupuri sanitare; 7 anexe la sălile de
clasă, vestiare şi sala de sport; 6 boxe la sălile de clasă, vestiare și sala de sport, conectare la internet,
centrală termică pe gaz metan.
Elevii claselor I-IV și claselor V-VIII dispun de 44 de încăperi, dotate și utilate corespunzător: 15 săli
de clasă; 5 laboratoare (laborator de fizică, laborator de biologie, laborator de chimie, laborator AeL, laborator TIC)
bibliotecă; cabinet medical; sala depozitare produse „lapte corn”: birou director; birou director adjunct; cancelarie;
birou ARACIP; secretariat: birou contabilitate; birou administrator; arhivă; 5 grupuri sanitare; alte spaţii (magazie
materiale diverse; magazie manuale; două vestiare pentru personalul nedidactic; 4 anexe la:laboratoarele de fizica,
chimie, biologie si bibliotecă; două boxe sub scări; centrală termică pe gaz metan, chioșc alimentar).

Unitatea de învățământ mai dispune de dispune o modernă sală de sport, cu toate dotările necesare,
de teren de sport, de cabinet de consiliere școlară și posologică psihologică, care funcționează în corpul de
clădire destinat claselor pregătitoare.
În clădirea sălii de sport funcționează și un cabinet de muzică în care se pot organiza și spectacole
sau festivități la nivelul claselor.
Clădirea şcolii şi clădirea sălii de sport sunt amplasate pe un teren cu suprafaţa de 4940 de mp
(curte, teren ocupat de clădiri și terenul de sport

CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Date de contact:
str. Cașinului nr. 10
profesor psiholog-consilier școlar
COCIAŞ C. DIANA IOANA
tel. 0743 045 114
e-mail: fonocad@yahoo.com
MISIUNEA: Facilitarea adaptării elevilor la educație, a
familiei la misiunea scolii, a școlii la problemele elevilor și
familiilor acestora în vederea creșteri șanselor de reușită ale
fiecăruia dintre acești parteneri in drumul comun de pregătire
pentru viață.
ATRIBUŢII


asigurarea informarea părinților, cadrelor didactice cu privire
la problematica fiecărei etape: cunoaștere, autocunoaștere,
adaptarea

preșcolarilor/elevilor

grădiniță/școală,

adaptarea

la

activitatea

scolii/grădiniței

la

din

nevoile

elevilor, optimizarea relațieigrădiniță– școală– elevi –
familie;


asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor
specifice cabinetelor de consiliere psihologică, prevenirea și
diminuarea

factorilor

care

determină

tulburări

comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic, abandon școlar;


asigura examinarea psihologică a preșcolarilor/elevilor la cererea părinților, cadrelor didactice în
situații de eșecșcolar, abandon școlar, conflicte, alte situații de risc;



propuneși organizează proiecte și programe educaționale în vederea diminuării situațiilor de
inadaptare școlară;



derulează proiecte de orientare școlara si profesională in vederea pregătirii elevilor pentru o alta
etapă (clasa pregătitoare, a V-a, și a IX-a);



asigură servicii de consiliere si cursuri pentru părinți;



sprijină activitate de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe probleme psihopedagogice,
integrarea copiilor cu dificultăți de învățare;



asigură consiliere individuală și de grup;



realizează cercetări aplicative;



elaborează materiale suport pentru consilierea si evaluare psihopedagogică.

DOTARE


două săli mobilate corespunzător, ce permit realizarea consilierii psihologice de grup si individuale;



ghid metodologic pentru diriginți, învățători, educatoare, părinți, privind consilierea ;



baterii-teste pentru evaluarea psihologica a copiilor;



materiale informaționale, cărți de specialitate, ghiduri cu conținut psihopedagogic;



jucării, rechizite, cărți, caiete fișe de lucru, materiale didactice pentru elevi;



materiale informative in domeniul managementului instituțional și educațional;



telefon;



calculator;



videoproiector cu ecran de proiecție;



multifuncțional performant;



televizor.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

