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OFERTA EDUCATIONALA
AN SCOLAR 2018-2019

Școala trebuie să formeze o personalitate deschisă schimbărilor de tip
novator, care să trăiască într-o societate democratică și să facă față
concurenței care vizează progresul

I.

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA

Viziunea
Școala Gimnazială Osoi este o instituţie de învăţământ care promovează accesul egal la o educaţie modernă, de calitate,
fundamentată pe valori şi principii europene şi asigură elevilor un climat de formare și informare creativ, participativ,
stimulativ.
Analizând cu rigurozitate rolul pe care școala îl are în mediul rural cu precădere, dorim ca implicarea activă a vieții
școlii noastre în viața comunității locale să însemne în același timp un pas important în ceea ce însemnă integrare europeană.

Misiunea şcolii
➢ facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui elev;
➢ consolidarea rolului școlii în formarea tinerilor, prin promovarea unui învățământ incluziv, accesibil tuturor,
performant;
➢ crearea unui cadru organizatoric și funcțional necesar schimbării, creșterii calității serviciilor educative;
➢ pregătirea elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor democraţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi
relaţionare, aprecierii valorilor culturale şi artistice din patrimoniul local și universal.
Misiunea școlii va fi cunoscută și asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în școală: părinți,
elevi, profesori, autorități locale, agenți economici, alți reprezentanți ai comunității.

Valori
• Respect - pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și europene;
• Demnitate - curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori;
• Responsabilitate - capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din statutul de
membru al comunității noastre școlare și sociale;
• Toleranță - acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității șanselor egale pentru toți;

• Disciplină - ordine, punctualitate și respectarea autorității;
• Cooperare - cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc.);
Patriotism - cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor națion

Analiza SWOT

PUNCTE TARI:
- existența unui complex educațional nou, modern și la standarde europene datorită investițiile derulate în ultimii 5 ani;
- colectivul de cadre didactice este de calitate, stabil și foarte bine închegat; toate cadrele didactice sunt titulare;
- relațiile excelente între autoritățile locale;
- diversitatea ofertei educaţionale;
- pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de intregul material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare
curriculare);
- punctualitatea, seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice;
- existenţa unei reţele vaste de calculatoare;
- baza materială corespunzătoare la aproape toate structurile;
- material didactic adecvat, programe, manuale alternative, caiete speciale, culegeri, dicţionare, etc;
- implicarea părinţilor şi a elevilor pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
- existența Asociației de Părinți a Școlii;
- cadre didactice iniţiate în operarea pe calculator;
- spectacole şi activităţi extrașcolare diversificare;

- excursii şi drumeţii;
- întalniri cu diverşi reprezentanţi ai comunităţii locale: primar şi consilieri locali, poliţie, dispensar, Biserică, agenţi economici;
- efectuarea orelor de pregătire suplimentară pentru clasele a VIII-a;
- participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;
- obtinerea unor rezultate bune la Evaluarea Naţională;
- atragerea de resurse financiare din partea unor sponsori.
OPORTUNITĂȚI:
- relaţia excelentă şi sprijinul Primăriei şi a Consiliului local în dezvoltarea şcolii;
- organizarea unor întâlniri comune cu părinții, elevii și profesorii;
- implicarea conducerii şcolii, a cadrelor didactice, în realizarea unor parteneriate cu diverse şcoli din judeţ şi din ţară;
- colectiv tânăr şi dinamic, relaţii colegiale apropiate şi de colaborarere, transparenţă în comunicare, eliminarea comportamentelor
agresive ale conducerii şcolii şi a cadrelor didactice cu elevii;
ŢINTE STRATEGICE:
-atingerea standardelor educaţionale de către elevi;
-formarea continuă a calităţii resurselor umane;
-finalizarea localului nou și modern al școlii din centru;
-păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale;
-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare;
-dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare.

OPŢIUNILE STRATEGICE:
● planificare, coordonare şi control eficace al operaţiunilor;
● standarde de calitate şi performanţe clare;
● comunicare, consultare şi feed-back deschis şi liber;
● lucru în echipă, coordonarea şi cooperarea grupurilor de lucru;
● rezolvarea rapidă a conflictelor şi nemulţumirilor;
● recunoaşterea, recompensarea justă a realizărilor;
● instaurarea unei discipline conştiente în rândul elevilor;
● eliminarea eşecului şcolar la evaluările naţionale;
● instaurarea unui climat destins prin schimbarea viziunii manageriale;
● achiziţionarea unor softuri educaţionale;
● dezvoltarea în cadrul CDŞ-ului a unor opţionale agreate de elevi şi părinţi.

II.INFRANSTRUCTURA
Şcoala cuprinde:
•
•
•

CorpA Școala Gimnazială Osoi (2016)
Corp B Scoala Gimnazială Osoi(1897)
Corp C Gradinita cu Program Normal Osoi(1976)

Utilităţi:
•
•

încălzire centrală;
sistem de aer conditionat;

•

telefon, fax, internet;

TOATE CLĂDIRILE AU AUTORIZAȚII SANITARE ȘI I.S.U. DE FUNCȚIONARE.
Baza materială:
● săli de clasă: 13
•

laboratoare de informatică: 1, cu 16 calculatoare

● o bibliotecă ( 4700 volume);
● o sală de gimnastica;
•

1 teren de sport

● grupuri sanitare: 3
Dotarea cu tehnică de calcul şi de comunicaţii:
● numărul total de calculatoare: 30
● numărul de calculatoare utilizate de catre elevi: 25
● numărul de calculatoare utilizate numai de către profesori: 2
● numărul de calculatoare utilizate în scop administrativ: 3
● numărul de calculatoare conectate la INTERNET: 30
● numărul de videoproiectoare: 12
● numărul de scanere: 2

● numărul de imprimante: 4
● linii de telefon/fax: 1
● linii de telefon: 2
•

camere de supraveghere: 16

I.

Organizarea colectivului de elevi
A.SCOALA GIMNAZIALA OSOI
Nr.
crt.

Clasa / Grupa
Clasa
pregatitoare
Clasa I
Clasa a-II-a
Clasa a-IIIa
Clasa a-IV-a
Clasa a-V-a
Clasa a-VI-a
Clasa a-VII-a
Clasa a-VIII-a

Efectiv de elevi

Prof. coordonator

19

Prof. Jijie-Galbău Elena

23
20
19
18
26
23
27
22

Prof. Ungureanu Diana
Prof. Ionită Mariana
Prof. Melinte Vlad
Prof. Avasiloaei Ana-Maria
Prof. Botez Sorin
Prof. Harhătă Maura
Prof. Hrimiuc Adrian
Prof. Pintilie Felicia

B.GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSOI

Nr.
crt.
1.
2.
3.

II.

Clasa / Grupa
MICA
MIJLOCIE
MARE

Efectiv de elevi
26
28
28

Prof. coordonator
Lazar Iulia
Leahu Catalina
Barbu Catalina

Curricilum la decizia scolii

Scoala Gimnaziala Osoi

Nr.crt.

Clasa

Denumire optional

Aria curriculara Profesor

1

CP

Traista cu povesti

2

a V-a

3

a V-a

Lectura și abilitățile de
viată
English through games

Limba si
comunicare.Om
si societate
Limba si
comunicare
Limba si
comunicare

Prof.E.JijieGalbau
Prof.F.Pintilie
Prof.M.Carp

4
5
6
7

a VI-a

Complemente de
matematica
a VII-a Handbal- Sanatate și
miscare
a VIII-a Organizarea textului
scris
a.VIII-a Tehnologia informatiei si
comunicarii

Matematica si
stiinte
Arte.Sport

Prof.S.Botez

Limba si
comunicare
Matematica si
stiințe

Prof.F.Pintilie

Prof.O.Gurau

Prof.S.Botez

III.

Activitati educative extracurriculare:
Ciclul prescolar:

Nr
Crt/Luna
1.
Septembrie
2018

ACTIVITATEA

Activitati de
protectia
persoanei

Septembrie
2018

2.
Octombrie
2018
Mai 2019

Activitati de
cunoastere si
ecologie a
mediului

TEMA

OBIECTIVE

*Atentie la neatentie
,,Cum circulam?”

-sa cunoasca si sa respecte
regulile de circulatie;

*E mai usor a prevenii decat a vindeca
,,Stiu sa fiu sanatos!”

-sa cunoasca si sa respecte
unele norme de igiena;

*Periplu pentru
cunoastere
,,S.O.S-Padureaplamanul verde al
naturii!”

-cunoasterea si importanta
padurilor si a plantelor din
padure;
-participarea activa la
actiuni de ingrijire si
ocrotire a naturii;
-să colecteze deşeurile
separându-le în funcţie de
natura materialului;
-să ajute la plantarea de
flori şi arbuşti;
-să realizeze compoziţii

Aprilie 2019
,,S.O.S.-Pamantul-

MOD DE
REALIZARE
-informatii privind
importanta normelor
de circulatie si de
igiena

RESPONSABILI
Prof.Botezatu
Andreea

FINALITATE/
EVALUARE
-dezbateri, desene,
chestionare, afise,
expozitii

Prof.Mocanu Iulia

-asigurarea intelegerii
informatiilor aduse;
-prezentarea unor
materiale cu
informatii ecologice
si de protectie;

Prof.Leahu
Catalina

Prof.Mocanu Iulia

-dezbateri,
desene,
chestionare,afise,
expozitii

planeta tuturor!”

3.
Decembrie
2018

Ianuarie
2019

Ianuarie
2019

*Istorie si poezie
Activitati
cultural-educative ,,1 Decembrie-Ziua

aplicative diverse cu
mesaje ECO;
-să organizeze jocuri şi
concursuri

-sa recunoasca semnificatia
evenimentului istoric;
Nationala a Romaniei -să recite poezii închinate
zilei de 1 Decembrie;15
ianuarie; 24 ianuarie;
-să interpreteze roluri în
scenete si montaje;
,,Eminescu-Luceafarul -să decoreze spaţiul în care
poeziei romanesti”
se desfăşoară activitatea;
-să realizeze steguleţe si
alte compozitii pentru
decorarea clasei şi a
holurilor;
,,24 Ianuarie-Ziua
Marei Uniri”

-organizarea unor
manifestari de
sarbatoare a
evenimentelor;
-prezentarea unor
pliante cu informatii
si imagini istorice;

Prof.Mocanu Iulia

Prof.Leahu
Catalina

Prof.Botezatu
Andreea

Sezatoare literara
expozitii,afise,
desene, dezbateri

4.
Decembrie
2018

Activitati cultural *Sarbatoare si emotie
,,In asteptarea lui Mos
-artistice
Craciun”

,,Te iubesc , maicuta
mea!”

-sa cunoasca si sa pastreze
traditiile si obiceiurilor de
iarna;
-sa interpreteze colinde;

-sa-si formeze atitudini de
respect fata de fiinta draga;

-respectarea traditiilor si obiceiurilor
crestine;
-argumentarea
importantei respectului fata de oameni;

-crearea atmosferei
de serbare;

Prof.Mocanu Iulia

Prof.Botezatu
Andreea

Prof.Mocanu Iulia
,,Hristos a Inviat!”
-sa precizeze semnificatia
sarbatorilor de Paste;

,,Copilaria-dar
nepretuit!”

-sa-si exprime fiecare
propriile pareri despre
drepturile copiilor;
Prof.Mocanu Iulia

1 Iunie
Ziua tuturor copiilor

,,Vine vacanta mare!”

Prof.Leahu
Catalina

-sa realizeze un program
artistic de sfarsit de an
scolar;

-serbare, sezatoare
literara,desene,
expozitii,concursuri

5.
Februarie
2019

Activitati
cultural-sportive

*Concursuri
,,Fuge saniuta”

,,Cine stie castiga!”
Mai 2019

-să transpună cunoştinţele -crearea atmosferei
desprinse din diverse texte de concurs;
în răspunsuri corecte şi
rapide;
-sa aplice cunoştinţele
însuşite în rezolvarea unor
teste cu variante diferite de
itemi;
-să manifeste spirit de
colegialitate şi fair-play în
timpul concursului.;

Prof, Avasiloaei
Ana-Maria,
Enachiuc Lidia
Melinte Elena

Prof, Avasiloaei
Ana-Maria

-concursuri,
chestionare

Ciclul primar si gimnazial:

NR.
CRT.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

DATA

1.

Deschiderea anului şcolar 2018-2019

14.09.2018

LOCUL DE
DESFĂŞURARE
Curtea şcolii

2

Proiect national “Let`s do it
Romania”
Ziua limbilor europene

28.09.2018

Sat Osoi

26.09.2018

Sălile de clasă

5.10.2018

Sălile de clasă

5
6

Ziua Internaţională a cadrelor
didactice
Ziua internaţională a mersului pe jos
Balul de Halloween

Curtea şcolii
Sălile de clasă

7

Ziua Mondială a Toleranţei

15.10.2016
2830.10.2018
16.11.2016

Toate cadrele
didactice
Prof.P.Zamfirescu
Diriginţii

Sălile de clasă

Diriginţii

8
9

Ziua Televiziunii
Ziua Naţională a României

21.11.2018
1.12.2018

Sălile de clasă
Sălile de clasă

10

Ziua Mondială a drepturilor Omului

10.12.2018

11

Ziua Poliţiei

12.

Crăciunul – Darul bucuriei

1819.12.2018
20.12.2018

3

4

RESPONSABILI

MENŢIUNI

Director şi toate
cadrele didactice
Prof.Dana Melinte
Prof.F.Pintilie
Profesorii de limbi
străine

Actiune de ecologizare

Diriginţii
Profesorii de
istorie, muzică ,
desen
Sala de clasă
Profesorul de
civică, diriginţii,
consilierul educativ
Sălile de clasă Consilierul educativ
Sălile de clasă

Consilierul

Crearea unui dicţionar de
cuvinte care sunt omonime
grafice în diferite limbi
Activităţi sportive
Carnaval , concurs
Temă inclusă în planificarea
orelor de dirigenţie pe sem. I
Expoziţii , recital de poezii,
compoziţii proprii , cântece
patriotice
Dezbateri
Întâlniri cu reprezentanţii
poliţiei
Spectacol festiv, donaţii

13.

Eminescu-“apa vie a neamului
românesc”

15.01.2019

Sălile de clasă

14.

“Hai să dăm mână cu mână” – Ziua
Principatelor Române

24.01.2019

Sălile de clasă

15.

Ziua Internaţională a victimelor
Holocaustului
Ziua Internaţională a Nonviolenţei în
şcoală
Valentine`s Day

27.01.2019

Sălile de clasă

educativ,prof. de
muzică, de desen
Prof. de limba
română, prof. de
muzică şi desen
Profesorii de
istorie, muzică ,
desen
Prof. de istorie

30.01.2019

Sălile de clasă

Diriginţii

16.

Expoziţii , recital de poezii,
compoziţii proprii
Simpozion de referate, cântece,
desene
Referate
Conversaţii, jocuri de rol

24.02.2019

19.

Dragobetele – ziua dragostei şi a
bunăvoinţei la romani
Mărţişorul

Sălile de clasă Prof. de limbi
străine
Sălile de clasă Diriginţii

1.03.2019

Sălile de clasă Diriginţii

20.

Ziua Internaţională a scriitorului

2-3.03.2019

Sălile de clasă Prof.de lb.română

21.

Ziua mamei

8.03.2019

Concurs , spectacol festiv

22.

Ziua Internaţională a Francofoniei

20.03.2019

Sălile de clasă Consilierul
educativ, alte cadre
didactice
Sălile de clasă Prof. de franceză

23.

Ziua Mondială a Pământului

21.03.2019

Simpozion

24.

Ziua Mondială de combatere a
tuberculozei
Ziua Internaţională a Teatrului

24.03.2019

Sălile de clasă Prof. de chimie,
biologie, fizică,
desen, română
Sălile de clasă Prof. de biologie
Sălile de clasă Prof. de română,
limbi străine,

Reprezentaţii teatrale

17.
18.

25.

14.02.2019

27.03.2019

Spectacol festiv

Legenda mărţişorului , oferirea
de mărţişoare

Referate , conversaţii

Expoziţie , referate

Referate

26.
27.

Ziua Păcălelilor
Ziua Mondială a Sănătăţii – Proiect
“Vreau să fiu sănătos!”

1-2.04.2019
7.04.2019

Sălile de clasă Diriginţii
Sălile de clasă Prof. de biologie,
responsabil cu
proiectele educative
Sălile de clasă Profesori şi
învăţători
Sălile de clasă Prof. de biologie,
prof. de chimie,
prof. de fizică
Sălile de clasă Prof. de română ,
prof. de limbi
străine
Sălile de clasă Prof. de chimie,
biologie, română
Sălile de clasă Prof. de lb. străine

28.

Zilele Scolii Gimnaziale Osoi

29.

Ziua Pământului

1415.04.2019
2223.04.2019

30.

Ziua Internaţională a cărţii şi a
dreptului de autor

2223.04.2019

31
32.

Ziua Internaţională a Apei+
Simpozion “Apa+sursă de viaţă”
Ziua Internaţională a dansului

2426.04.2019
27.04.2019

33.

Ziua Muncii

1-3.05.2019

34.

Ziua Europei

9.05.2019

35.

Ziua Mondială a Familiei

1516.05.2019

36.

Ziua Mondială a Muzeelor

18.05.2019

-

Diriginţii şi
învăţătorii

Drumeţii , excursii

37.

Ziua Mondială a Sportului

18.05.2019

Prof. de sport

Concursuri sportive

38.

Ziua Eroilor

20.05.2019

Terenul de
sport
Biserică

Prof. de religie ,
muzică , consilier
educativ

Recital de poezie, cântece

Diriginţii
Sălile de clasă Consilier educativ,
prof. de limbi
străine
Sala de clasă Diriginţii

Referate , brainstorming

Spectacol festiv
Referate
Conversaţii , eseuri , recenzie
de carte
Simpozion
Spectacol
Drumeţii , excursii
Spectacol , expoziţie

Dialog , joc de rol

39.

1Iunie- Ziua Copilului

1.06.2019

Sălile de clasă Consilier educativ ,
diriginţi

Concursuri cu temă

40.

Ziua Mondială a Naturii şi Mediului
Înconjurător

5.06.2019

Sat Osoi

Consilier educativ ,
diriginţi

Activităţi ecologice

41.

Proiect educaţional “Impreuna
învingem distanţele”

Februarieaprilie 2019

Sălile de
clasă

Consilier educativ ,
diriginţi

Activitaţi nonformale

42.

Festivitatea de încheiere a anului
şcolar

22.06.2019

Curtea şcolii

Director, diriginţi şi
învăţători

Premierea elevilor

IV.

Cercuri tematice:

• Micul sahist - prof. coord. Botez Sorin
• Stiinta si pasiune -prof.coord.Harhata Maura
• Le petit francophone- prof. coord. Enia Madalina
• Culoare si vis – prof. coord.Melinte Vlad
• English through games- prof. coord. N.Timofte
• In pasi de dans-prof.Zamfirescu Paula

V.

Revista scolara:
•

,,Cu gandiri si cu imagini”

