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OFERTA EDUCATIONALA AN SCOLAR 2020-2021 
 
Plan de scolarizare 
 
GPN Butea   -  structură a Școlii Gimnaziale Butea 
 
Titular PIP Gîrleanu Eugenia– grupa mică  - 19 preșcolari ( 1 n) 
Titular PIP Tudorache Liliana –grupa mijlocie și mare  12+13 preșcolari ( 0,5n + 0,5n) 
 
Școala Primară Miclăușeni -  structura a Școlii Gimnaziale Butea 
 
Titular Educatoare Cichi Mihaela -  grupă mixtă - 4 (0,33n) + 4 (0,33n) +  4(0,34n) = 12 
preșcolari ( 1n) 
Suplinitor Bucur Elena – cls I + cls a II-a + cls a III-a +cls a IV-a = 8 (0,25n)+ _ 5 (0,25n)+ 4 
(0,25n)+ 5 (0,25n) = 22 elevi 
 
Școala Gimnazială Butea 
 
Ciclul primar 
Suplinitor PIP  Vasilencu Corina  clasa pregătitoare  12 elevi 
Titular PIP Iacob Alina clasa  I   12 elevi 
Titular PIP Muraru Maria Mirela clasa a II-a  15 elevi 
Titular Învățătoare Petrișor Monica clasa a III-a  20   elevi 
Titular PIP Tudorache Marius Adrian clasa  a IV-a   25    elevi 
     
Ciclul gimnazial 
 
clasa a V a - prof. diriginte Barticel Diana 17 elevi 

clasa a VI a A - clasa – prof. diriginte Pauliuc Mihai 16 

elevi 

clasa a VI a B -  clasa – prof. diriginte Dumea Maria 15 

elevi 

clasa a VII a - 1 clase – prof. diriginte Ursache Ionela 21 

elevi 



  
Încadrare 
 
GPN Butea  
Cadre didactice titulare - 2 (PIP Gîrleanu Eugenia, PIP Tudorache Liliana);   
 
Școala Primară Miclăușeni -  structura a Școlii Gimnaziale Butea 
Cadre didactice titulare - 3 ( educatoare Cichi Mihaela, prof. educație fizică Barticel Diana, 
prof. de religie ortodoxă Pârlea Elena; 
Cadre didactice suplinitoare 1 ( învățătoare Bucur Elena , profesor Hanu Adina ) 
 
Școala Gimnazială Butea 
 
Ciclul primar 
 
Titulari – 4 (PIP Iacob Alina Mariana, PIP Muraru Maria Mirela, PIP Tudorache Marius 
Adrian, învățător Petrișor Monica ) 
Suplinitor – 1 ( Vasilencu Corina ) 
 
Ciclul gimnazial 
  
Limba si literatura romana si limba latina, limba engleză 
Ursache Ionela - titular  
Limba engleza Petrescu Silvia  - suplinitor 
Limba engleză Hanu Adina - suplinitor 
Limba franceza Hanu Adina - suplinitor  
Matematica Pauliuc Mihai - titular  
Fizica Predoi Greta - titular 



 
Chimie Predoi Greta - titular  
Biologie Folescu Elena  - titular  
Istorie si educație socială Minea Irina - suplinitor 
Geografie Tîrpescu Daniela - suplinitor 
Religie catolică Dumea Maria – suplinitor 
Educație muzicală Dumea Maria - suplinitor  
Educatie plastică  Marin Simona - suplinitor  
Educație fizică și sport  Barticel diana  
Educație tehnologică Pușcașu Cătălin - suplinitor 
    
Clasa a V a – Educatie pentru sanatate – Folescu Elena 
Clasa a VI a  - Universul cunoașterii – Pauliuc Mihai  
Clasa a VII a  - Codul creștin al bunelor maniere – Dumea Maria 
 
Personal didactic auxiliar 
Dămătăr Tereza - secretar - contract de munca durata nedeterminata ( 1n ) 
Apetrei Elena  - administrator financiar si de patrimoniu - contract de munca durata 
durata nedeterminata ( 0,5 n)  
Personal nedidactic - 3 îngrijitori, 1 muncitor întreținere, 1 șofer 
  
Schema orara la clasa 
 
La fiecare clasa este aplicat planul-cadru pe trunchiul comun si cate o disciplina optionala ( la 
nivel gimnazial) 
 



 
Program școală 
 
Se învață într-un singur schimb 
Ora de curs – 45 / 50 minute , în funcție de nivel 
Program - 8-15 
  
Spații   
GPN Butea  - local reabilitat prin PNDL II, finalizat in 2019  
Săli - 4 din care 2 folosite ca săli de grupă, 1 folosită pentru clasa pregătitoare  
Grupuri sanitare - 7 din care 2 pentru elevi si prescolari, 4 pentru cadrele didactice   
Holuri - 2 
Sală de prim ajutor - 1  
Spațiu depozitare materiale didactic - 1 
Cancelarie - 1 
Spatiu depozitare corn si lapte – 1 
Vestiare – 2  
  
Școala Gimnazială Butea – local reabilitat prin PNDL II, finalizat in 2019  
8 sali de clasa pentru I, II, III, IV ,V, VI, VII si 1 cabinet de informatică/științe  
1 spatiu cancelarie 
1 spatiu secretariat  
1 spatiu contabilitate 
1 punct de prim ajutor 
1 spatiu depozitare produse alimentare 
2 grupuri sanitare cu toate utilitatile 
3 holuri 
  
Corp Spiru Haret 
1 sala de sport 
1 sală de festivități 
1 bibliotecă 
1 grup sanitar cu toate utilitatile 
2 săli magazii de materiale 
 
 



Corp B -  în conservare  
5 săli de clasă 
1 hol 
Cancelarie 
Spațiu depozitare materiale didactice 
 
Mijloace de tehnologia informatiei 
  
cabinet AeL cu 10 statii de lucru + 1 server - conexiune la internet + imprimanta  
toate sălile de clasă sunt dotate cu videoproiector, laptop, conexiune la internet, 
imprimanta, boxe  
calculator in retea si acces la internet in cancelarie + imprimanta + videoproiector+ 
boxe 
spatiul secretariat cu acces la internet + multifunctinal + fax  
calculator in spatiul contabilitate si administrativ+ imprimanta  
65 tablete din donatii, 80 tablete primite de la ISJ Iasi  
statie de amplificare, microfon, 10 difuzoare, laptop



 
Asigurarea siguranței elevilor 
  
Clădirile școlilor și cea a grădiniții, înconjurate pe toate laturile de gard, în 2 locații se 
reconstruiește împrejmuirea  
Accesul se face prin intrări cu videointerfon –unul la grădiniță și unul la școală.  
Sistem de supraveghere video (exterior si interior), mai puțin la Școala Miclăușeni  
Profesor de serviciu pentru toate localurile 
Accesul in spatiul scolar se face numai pe baza procedurii specifice 
Semn distinctiv – uniforma 
 
Relația cu elevii 
 
-asigurarea condițiilor de organizare a organismelor la nivel de clasă și de școală -

consultarea acestora în cazul luării unor decizii care îi privesc  
-asigurarea premiselor de desfășurare în bune condiții a procesului instructiv-educativ -
seriozitate și consecvență în pregătire din partea cadrelor didactice și a elevilor -
asigurarea accesului la toate spațiile școlare din școală  
-folosirea unor strategii didactice activ-participative care să pună în centrul învățării elevul -
integrarea mijloacelor de tehnologia informației în activitatea instructiv-educativă și evaluativă  
-asigurarea consilierii în procesul de învățare și în afara școlii prin folosirea platformelor de 
învățare și evaluare și a instrumentelor IT 
-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care să asigure o evaluare cât mai completă a 
elevului (atât ca nivel de cunostințe cât și competențe și comportamente) -obiectivitate și 
transparență în procesul evaluativ 
-asigurarea condițiilor pentru respectarea prevederilor din Statutul elevului 
-implicarea elevilor și familiei în proiectarea și transpunerea în practică a demersului educativ 
-posibilitatea ca elevii să realizeze cel puțin o dată pe semestru evaluarea cadrelor didactice 
-asigurarea întreținerii lunare a site-ului școlii și a paginii de facebook 
-folosirea infrastructurii informatice existente pentru desfășurararea învățării și evaluării online 
(conturi pentru toți elevii pe platforma Adservio, grupuri de whats app sau mesenger pentru 
toate grupele si clasele din școală) 
-folosirea catalogului online la toate clasele  



  
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 și desfasurarea de activități de consiliere parentală 
-testarea satisfacției familiei față de organizarea și desfasurarea procesului instructiv-  
educativ 
-asigurarea caracterului funcțional și eficient al comitetelor de părinți pe clase și a CRP -
asigurarea transparenței decizionale și a proiectării și folosirii resurselor financiare ale 
școlii, transparența executței bugetare anuale 
-asigurarea întreținerii site-ului școlii și a paginii de FB 
  
Relatia cu comunitatea 
  
-asigurarea transparenței decizionale și financiare 
-implicarea membrilor comunității locale în activitățile extracurriculare ale școlii 
-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație (asigurarea 
accesului la ședințe a membrului CL și unul al primarului)  
-popularizarea activităților școlii prin site-ul școlii și pagina de FB a școlii și cele ale claselor -
prezența unui reprezentant al școlii la toate activitățile desfășurate la nivel loc -încheierea de 
parteneriate și protocoale cu instituțiile locale 
  
Resurse financiare  
Asigurarea finanțării școlii se realizeaza conform legislatiei în vigoare pe baza principiului 
"finanțarea urmează elevul".  
Consitutirea bugetului școlii se realizează prin finanțarea de bază - alocația/elev - in 
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) 
- bunuri obținute prin donații și sponsorizari. 
 
 
 



Director, 
Prof. Greta Predoi  
 

 


