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Plan de școlarizare 

Grădinița cu Program Normal  Butea 

grupa mare - 1 – prof.inv. preșcolar Tudorache Liliana  - titular gr I 

grupa mijlocie/mică  - 1 – prof.inv. preșcolar Gîrleanu Eugenia - titular gr I 

Școala Primară Miclăușeni 

Grupă combinată – 1- educatoare  Cichi Mihaela -  titular gr I 

Școala Primară Butea  

Clasa pregatitoare - 1 clasă  - prof. înv. primar Muraru Maria Mirela - titular gr. I 

Clasa  I - 1 clasă - înv. Petrișor Monica - titular gr. II 

Clasa  a II-a  - 1 clasă – prof. înv. primar Tudorache Marius Adrian -  titular gr. I 

Clasa a III a -  1 clasă – inv. Bejan Maria -  titular gr. I 

Clasa a IVa - 1  clasă  - înv. Popa Gheorghe - titular gr. I 

Școala Primară Miclăușeni 

Cls pregătitoare,  cls I , cls a II-a , cls a IV-a –  Bucur Elena , învățător necalificat cu studii superioare 

Școala Gimnazială Butea  -  Ciclul gimnazial 

clasa a V a  -   prof. diriginte Ursache Ionela -  titular  gr I 

clasa  a VI a  -      prof. diriginte Pîrău Alexandra Diana – titular definitivat 

clasa a VIII a A   -  prof. diriginte Crîșmăriuc Iulian –titular gr II 

clasa a VIII a  B -  prof.  diriginte Pauliuc Mihai Iosif – titular gr I 
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Încadrare 

Limba și literatura română și limba latina clasa a VIII a, limba engleză primar -  Ursache Ionela  - 

titular  – gr I 

Limba engleză- limba franceză gimnaziu, limba engleză Școala Primară Miclăușeni  - Pîrău Alexandra   

-  titular definitivat 

Matematica   Pauliuc Mihai  - titular grad I 

Fizică -  Predoi Greta  - titular  gr  I 

Chimie -  Predoi Greta  - titular  gr I   

Biologie - fizică - Folescu Elena - suplinitor calificat definitivat 

Istorie, educație socială și cultură civică - Minea Irina Iulita - suplinitor calificat   gr II 

Geografie -   - Marcu Alina , suplinitor calificat dr  debutant 

Religie romano-catolică- educație muzicală- educație plastică-TIC    - Maria Dumea – suplinitor 

calificat definitivat 

Religie ortodoxă-          Pîrlea Elena   – suplinitor  calificat gr II  

Educatie fizica si sport   - Iulian Crismariuc – titular gr II 

Educație tehnologică - Pușcașu Cătălin - suplinitor necalificat cu studii superioare 

Discipline optionale -  aprobate în CA  

Învăţământ preşcolar 

Grădiniţa cu Program Normal Butea 

Grupa mijlocie / mică – Ne confecţionăm singuri jucării 

Grupa mare-Teatru de copii, căsuţa cu poveşti 

                      -Pictura în joacă 

Şcoala Primară Miclăuşeni 

Grupa  mixtă -Teatru de copii, căsuţa cu poveşti 

- Pictura în joacă 
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Discipline opţionale aprobate cu nr 37568 – 14.08.2000 de către MECS 

Clasa a V-a    “  Educație pentru sănătate“,  

Clasele a VII a “  Prietenul meu, calculatorul“,  

Clasala a VIII-a  “ Multimi numerice ”, 

Personal didactic auxiliar 

Dămătăr Tereza  - secretar - contract de muncă durată nedeterminata  (1 n ) 

Buhu Nicoleta - administrator financiar si de patrimoniu - cumul cu contract de munca durata 

determinata ( ½ n) 

Personal nedidactic - 4 îngrijitori  , 1 muncitor întreținere și 1 conducător  auto 

Program școală 

Se învață într-un singur schimb 

Program - 8-15 

Spații 

 

GPN Butea - local  dat în folosință în  1976 , intrat în RK în septembrie 2018 

 

În anul școlar 2018- 2019 activitatea didactică se desfășoară în baza sportivă din comuna Butea. 

 

Școala Primară  Butea își desfășoară cursurile în corpul B al Școlii Gimnaziale Butea 

5 săli de clasă amenajate pentru clasele pregătitoare – a- IV-a  

1 spațiu cancelarie, 1 spațiu corn și lapte 
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1 grup sanitar în școala cu toate utilitățile, în exteriorul școlii 

Școala Gimnazială Butea își desfășoară activitatea în locația Școala Primară Butea cu 4 săli de 

clasă deoarece localul Școlii Gimnaziale a intrat în RK din septembrie 2018 

Mijloace de tehnologia informației 

cabinet AeL cu 10 stații de lucru +  - conexiune la internet  

calculator în rețea și acces la internet în cancelarie 

calculator în biroul secretariat cu acces la internet + imprimantă + fax 

calculator în biroul contabilitate cu acces la internet + imprimantă  

laptop - 4 bucăți 

videoproiector - 9 bucăți 

ecran de proiecție - 6 bucăți 

aparat foto digital - 2 bucăți 

conexiuni la internet - 2 ( pe romtelecom și fibră optică)  

imprimantă  GPN  Butea - 1 bucată 

laptop GPN  Butea - 1 bucată 

calculatoare în sălile  de clasă pentru învățământul primar – 5  bucăți 

Asigurarea siguranței elevilor 

Clădirile școlii și cele ale grădinițelor sunt  înconjurate pe toate laturile de gard. 

Accesul se face prin  porți mici (acestea se închid după începerea cursurilor). 

Există profesor și elev de serviciu pentru toate locațiile preșcolar, primar și gimnazial. 

Accesul în spațiul școlar se face  pe baza  unei proceduri specifice. 

Relația cu elevii 

 -sunt asigurate condiții de organizare a organismelor la nivel de clasă și de școală; 



 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE  

  

SCOALA GIMNAZIALA BUTEA 

Strada T.Vladimirescu , nr 13 

Tel/fax 0232 71 30 64 

www.scoalabutea.ro 

 

-sunt consultați în cazul luării unor decizii care ii privesc; 

-sunt asigurate premisele de deșfăsurare în bune condiții a procesului instructiv-educativ; 

-există seriozitate și consecvență în pregătire din partea cadrelor didactice ; 

-este asigurat accesul în toate spațiile școlare; 

-se folosesc strategii didactice activ-participative care pun în centrul invătarii elevul; 

-se integrează  mijloacele de tehnologia informației în activitatea instructiv-educativă si evaluativă; 

-se asigură consilierea în procesul de învățare și în afara școlii prin folosirea platformelor de învățare și 

evaluare ; 

-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare cat mai completa a elevului 

(atat ca nivel de cunostinte, cat si competente si comportamente); 

-există biectivitate și transparență în procesul evaluativ . 

Relația cu familia 

-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație (asigurarea accesului 

celor 2 membri aleși de CRP la ședințele CA); 

-implicarea în activitatea de asigurare a autoevaluării instituționale prin CEAC; 

-asigurarea accesului părinților la activitatea instructiv-educativă și cea extracurriculară; 

-proiectarea, organizarea ți desfășurarea de activități de consiliere parentală; 

-testarea satisfacției familiei față de organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ; 

-asigurarea caracterului funcțional și eficient al comitetelor de părinți pe clase și a CRP; 

-asigurarea transparenței decizionale. 

Relația cu comunitatea 

-asigurarea transparenței decizionale și financiare; 

-implicarea membrilor comunității locale în activitățile extracurriculare ale școlii; 
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-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație (asigurarea accesului la 

ședințe a  membrului CL și a reprezentantului  primarului); 

-popularizarea activităților școlii; 

-prezența unui reprezentant al școlii la toate activitățile desfășurate la nivelul localității; 

-încheierea de parteneriate și protocoale cu instituțiile locale. 

Resurse financiare 

Asigurarea finantării școlii se realizează conform legislației în vigoare pe baza principiului "finanțarea 

urmează elevul". 

Constituirea bugetului școlii se realizează prin finanțarea de bază – alocația/elev - în conformitate cu 

sumele stabilite de guvern pentru fiecare elev în parte/ciclu de învățământ (separat pentru fond de 

salarii și cheltuieli materiale) și alocația complementară (din fondurile proprii ale Consiliului local) 

 

Director, 

Profesor Greta Predoi 


