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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA RAREȘ” BOTOȘANI
MISIUNEA ȘCOLII
„E ușor să înveți a merge. Important este încotro te îndrepți. Știm că nu toți
copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reușită și împlinire,
căci tu ne reprezinți.”
VIZIUNEA ȘCOLII
Şcoala este interesată să dezvolte la toţi elevii competenţele de bază: abilităţi de
comunicare, scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizarea digitală şi informaţională,
cultura ştiinţifică şi tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie,
cultura şi conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică, capacitatea de
adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi
învăţarea continuă.
CINE SUNTEM
• RESURSE UMANE
- 1100 elevi - învățământ primar (clasa pregătitoare, clasele I - IV) – 22 clase
învățământ gimnazial (clasele V-VIII)
- 20 clase
- 64 cadre didactice calificate și competente, titulare, foarte bine pregătite, ancorate în
realitatea educațională;
- 7 personal didactic auxiliar (secretar,contabil,laborant, bibliotecar,administrator);
- 10 personal nedidactic;
- psiholog;
- logoped;
- profesor itinerant;
- doctor/asistent medical;

• RESURSE MATERIALE
- 23 săli de clasă moderne, dotate cu videoproiectoare
- săli amenajate special pentru clasele pregătitoare cu mobilier adecvat și mijloace de
învățământ moderne
- laboratoare: Informatică (25 stații), Fizică, Chimie, Biologie
- bibliotecă școlară cu sală de studiu
- cabinet medical
- cabinet psihologic/logopedic
- sală media (dotată cu aparatură audio-video ultramodernă)
- sală de sport
- teren de sport
- supraveghere video
Școala noastră sprijină elevii prin activități recreative si practic - aplicative pe
diferite domenii (arte, științe, sport), asistență psihopedagogică, proiecte tematice
propuse de elevi, părinți și cadre didactice.
LIMBILE STRĂINE care se studiază în școală:
•
•
•
•
•
•
•

LIMBA ENGLEZA
LIMBA FRANCEZA
LIMBA GERMANA
Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri
Program de remediere școlară
Program de pregătire pentru evaluarea națională și pentru elevii înalt abilitați
Posibilitatea de a alege cursuri opționale

PROIECTE
• PROIECT ACES – ACADEMIA ȘCOLILOR CENTRAL EUROPENE
- „PUNȚI PENTRU UN VIITOR VERDE”
- „TU NU EȘTI SINGUR!”
• PROIECT COMENIUS

IN ANUL SCOLAR 2017-2018, VOR FUNCTIONA 5 CLASE
PREGATITOARE CU 125 DE ELEVI

