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Școala Gimnazială “Benedek Elek” Cetariu 

Oferta educațională 2017-2018 
 

 

 
1. VIZIUNEA. 

„Întreaga activitate instructiv – educativă a şcolii va fi orientată pe trei dimensiuni valorice: 

educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia incluzivă, aflate într-o continuă 

interdependenţă şi cu un liant comun: parteneriatul educaţional.” 

Instituţia de educaţie, Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” din Cetariu și instituțiile arondate 

îşi propun să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea 

noastră, la formarea personalităţii lor, promovând toleranţa şi înţelegerea, pentru a deveni 

cetăţeni care respectă valorile. 

 

2. MISIUNEA. 

Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” și instituțiile arondate răspunde nevoilor de instruire şi 

educare ale copiilor din Cetariu. Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor 

moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în 

spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al 

toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o 

realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel 

de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru 

natură şi mediul înconjurător. Şcoala îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să 

contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială. 
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Resurse materiale: Cădiri din care 

    Cetariu – învățământ primar și gimnazial 

 Săli de clasă: 8 

            Cabinete: 1 (de informatică, cu 10 de calculatoare) 

            Bibliotecă 1 

 Sală de sport 1 

 Microbus școlar 1 

   Cetariu – învățământ preșcolar 

Săli de grupe: 2 

   Șișterea – învățământ preșcolar 

Săli de grupe: 1 

Sală de sport 1 

   Șușturogiu – 2 clădiri 

      - învățământ primar  

 Săli de clasă: 2 

 Sală de sport 1 

      - învățământ gimnazial  

 Săli de clasă: 2 

 

Resurse umane: 
  Cadre didactice:  

           3 educatoare, 4 invăţători, 15 profesori 

 Auxiliar: 

           1 secretară, 1 contabilă 

Nedidactic: 

            1 muncitor de întreținere 

            1 șofer microbus școlar 

 4 îngrijitoare 

 

Planul de școlarizare: 
• Cetariu GPP:  1 grupă 20 preșcolari 

• Șișterea GPN: 1 grupă 18 preșcolari 

• Cetariu: - clasa pregătitoare 13 elevi 

              - clasa a I-a 13 elevi 

    - clasa a II-a 15 elevi 

    - clasa a III-a 12 elevi și clasa a IV-a 5 elevi în regim simultan 

    - clasa a V-a 12 elevi 

    - clasa a VI-a 13 elevi 

    - clasa a VII-a 15 elevi 

    - clasa a VIII-a 13 elevi 

• Șușturogiu: în regim simultan 

        - clasa pregătitoare 5 elevi 



        - clasa a I-a 2 elevi 

    - clasa a II-a 5 elevi 

    - clasa a III-a 2 elevi   

    - clasa a IV-a 6  

    - clasa a V-a 3 elevi 

    - clasa a VI-a 1 elevi 

    - clasa a VII-a 3 elevi 

    - clasa a VIII-a  3 elevi 

 

Parteneriate: 
• Primăria Cetariu 

• Poliţia Cetariu 

• Dispensarul medical  

• Parohiile crestine 

 

Pe lângă curriculumul naţional, unitatea oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, prin 

programele de opţional  la: 

• Informatică – TIC 

• Jocuri  și cântece populare 

• Educaţie pentru sănătate 

• Limba engleză 

• Dans de societate 

• Matematică distractivă 

• Limbă și comunicare 

• Micii ecologiști 

 

Oferim: 
• O bună instruire şi specializare realizată de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de 

succesul elevilor; 

• Se organizează  ore de pregătire suplimentară pentru examenele finale; 

• Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-si 

forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumusețile 

acesteia; 

• Rechizite gratuite; 

• „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de calculatoare; 

• Programul ”Lapte+corn”   

• Programul”After school” pentru copii din  clasele I-IV (la cererea părinților)  

• Transport gratuit pentru elevii navetiști; 

• Importante premii şi diplome, recompense pentru elevi si preșcolari; 

• Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier dotate corespunzător, reţea de 

calculatoare, internet etc.; 

• Participarea la Olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi 

sportive; 

• Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente; 

• Monitorizare video  la instituțiile de învățământ din Cetariu 24 din 24 de ore 


