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NICOLAU”VÂNĂTORI NEAMȚ 

” PORȚI DESCHISE PENTRU TOȚI ELEVII 

INDIFERENT DE ETNIE SAU RELIGIE,, 
        Rațiunea de a fi și modul de existență  al școlii se pot 

rezuma astfel: școala urmărește realizarea instruirii elevilor 

săi la cel mai înalt nivel precum și dezvoltarea talentelor și 

intereselor fiecăruia. 

       Ne propunem o viziune pragmatică, dinamică, pentru 

asigurarea condițiilor necesare desfășurării unui proces 

instructiv-educativ de calitate, eficient, care să asigure 

șanse egale tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în 

activitatea de performanță și atingerea standardelor 

învățământului. 

      Acceptând provocarea reformei, elevii noștri vor fi 

pregătiți  să facă față unei societăți globalizate și unei pieți 

a muncii în continuă schimbare, să demonstreze 

flexibilitate și capacitate de adaptare și integrare în medii 

diverse. 

 

 
MISIUNEA ȘCOLII 

        În cest scop școala noastră își propune să realizeze 
dezvoltarea durabilă umană, prin promovarea de valori și 
credințe împărtășite de elevi, cadre didactice, părinți, 
comunitate locală.  
     Școala noastră rămâne deschisă colaborării cu familia și 
comunitatea locală pentru a dezvolta în parteneriat  un 
mediu favorabil educației, bazat pe valori morale, 
antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase, 
ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa 
de a fi educat ca bun cetățean european activ  creativ 
capabil să se integreze în orice țară europeană. 
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” Educația este cel mai frumos dar pe care-l poate 

dobândi omul,, 
Platon 

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII 
 4 STRUCTURI 

 20 SĂLI DE CLASĂ 

 2 TERENURI DE SPORT BITUMINATE 

 1 SALĂ DE SPORT 

 4 LABORATORE 

 BIBLIOTECĂ 

 CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 1LIVADĂ; 2 SOLARII; 1LOT CULTURĂ MARE; 
ATELIER DE MECANICĂ/ 1ATELIER 
TÂMPLĂRIE 

 2 MICROBUZE ȘCOLARE 



 
CENTRU DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 
 

SALĂ DE CLASĂ 
 

 
LABORATOR DE FIZICĂ 

 

 
 
 
 
 
8 GRUPE  ÎNV. PREȘCOLAR 

• 5  grupe preșcolari program normal 
• 3 grupe preșcolari program prelungit 

14 clase înv. primar 
                        14 clase înv. gimnazial 
2 clasă învățământ profesional de 3 ani Fermier 
montan(a IX- a( a X- a(21 elevi), 
 a XI-a(24 elevi) 
3 clase liceu, seral- Tehnician în agroturis(clasa a XI 
seral, XII seral, XIII seral) 
2 clase prin programul A Doua Șansă, Nivel învățământ 
primar și Nivel învățământ secundar inferior) 

 
CLUB ECOMIL 2000 

RESURSE UMANE 

 11 educatoare 

 14 învățătoare 

 30 profesori 

 5  didactic auxiliar 

 10 personal nedidactic 

 4 ingineri 

 
LABORATOR DE INFORMATICĂ 

 
ATELIER MECANIC 

 

 
LABORATOR DE BIOLOGIE 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 


