Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ivasiuc”
Baia Mare
Şcoala „Alexandru Ivasiuc” şi-a
propus prin proiectul de şcolarizare pentru anul
2018/2019 să înfiinţeze 2 clase pregătitoare.
Doamnele învăţătoare care urmează să preia
aceste colective de elevi sunt: înv. Tămăşan
Terezia şi prof. înv. primar Marton Claudia. Se
completează astfel experienţa profesională
deosebită a uneia, cu dorinţa de afirmare şi
tinereţea celeilalte. În unitatea noastră se
organizează, la solicitarea părinţilor, programul
„Şcoală după şcoală” în vederea asigurării unui
program educativ suplimentar pentru părinţii
foarte ocupaţi. Prin cabinetul multimedia,
copiilor de vârstă primară le pot fi asigurate ore
pentru vizionări filme tematice sau jocuri
recreative. În timpul anului şcolar sunt
organizate concursuri interactive între elevii
claselor pregătitoare finalizate cu diverse premii
stimulative pentru copii. Aceştia pot participa
la activităţi cultural-artistice, ateliere de creaţie
organizate în parteneriat cu grădiniţa şcolii
noastre, dar şi cu elevii din clasele I-IV. Şcoala
vine cu o bogată ofertă de discipline opţionale,
pentru care părinţii şi elevii pot opta, dar este
în acelaşi timp deschisă la noi propuneri. Pentru
siguranţa elevilor, şcoala este dotată cu sistem
de supraveghere video şi curte împrejmuită.
Şcoala „Alexandru Ivasiuc”, deşi micuţă ca
spaţiu, prin resursele materiale, dar mai ales cele
umane de care dispune, îşi menţine obiectivul
principal, acela de a rămâne o instituţie de
referinţă şi, mai ales, de suflet a unei bune părţi
din oraşul nostru.
 Prof. dr. IOAN POP, director
 Prof. MARIA MOCIRAN, director adjunct

STIMAŢI PĂRINŢI,
ÎNCĂ NU AŢI LUAT O DECIZIE ?
PE PORŢILE CĂREI ŞCOLI VA PĂŞI
BOBOCELUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN
ANUL ŞCOLAR 2018/2019?
ŞCOALA NOASTRĂ VĂ AŞTEAPTĂ CU
DRAG!

Viziunea şcolii :
„Mai buni, mai educaţi, mai performanţi!”

Un motiv în plus pentru a vă exprima
opţiunea pentru şcoala noastră îl reprezintă şi
performanţa extraordinară obţinută de elevii
noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare
judeţene şi naţionale. În ultimii 7-8 ani, am avut
cea mai bună participare la olimpiadele naţionale
la disciplinele: limba română, educaţie civică,
cultură civică, democraţie şi toleranţă, religie şi
educaţie tehnologică. La nivelul ciclului primar
s-au obţinut rezultate extraordinare la
olimpiadele de matematică, limba română şi
educaţie civică, faza judeţeană.
Vă aşteptăm la secretariatul şcolii zilnic între orele
7:30 – 15:30.

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
Baia Mare, strada Bucovinei nr. 9
Telefon/fax : 0262/250354
E-mail : şcoalaal.ivasiuc@yahoo.com
 Site-ul şcolii: http://www.scoalaivasiuc.ro/
 Pagina şcolii:
http://scoli.didactic.ro/scoala-cu-claseleiviii-alexandru-ivasiuc-baia-mare
 Facebook:
Scoala Gimnaziala Alexandru Ivasiuc

I. Resurse umane
 480 elevi cuprinşi în 18 clase din care:
-10 clase ciclul primar
- 8 clase ciclul gimnazial
 60 preşcolari cuprinşi în 3 grupe
 35 cadre didactice din care:
- 3 educatoare : 2 cu gradul I
1 cu gradul II
- 10 învăţătoare : 8 cu gradul I
2 cu gradul II
- 22 profesori : 1 doctorat
15 cu gradul I
6 cu gradul II

IV. Rezultate deosebite obţinute de elevi
la concursurile şcolare

III. Plan de şcolarizare
2018/2019
 2 clase pregătitoare – înv. Terezia Tămăşan
prof. înv. primar Claudia Marton
 2 clase aV-a, diriginţi:prof.Firuța Vele
prof. Marius Bledea

II. Resurse logistice












3 săli de grupă
18 săli de clasă
1 sală pentru sport
Cabinete: Informatică
Matematică
Română
Biologie
Chimie
Religie
Bibliotecă cu peste 16 000 de volume
Cabinete metodice – ciclul primar
Cabinet de logopedie şi consiliere şcolară
Teren sportiv
Contabilitate proprie
Secretariat deschis publicului în
permanenţă

Opţionale


Învăţământul primar
”În lumea poveștilor”
”Matematică distractivă"
"Curiozităţi din lumea naturii",
"Educaţie pentru cetăţenie democratică"
”Educație financiară”
”Inițiere în fotbal”



Învăţământul gimnazial
Biologie: "Educaţie pentru sănătate"
Chimie: "Implicaţiile chimiei în procesele
biologice"
Geografie: "Curiozităţi geografice”
Informatică:”Prietenul meu, calculatorul”
Cultura civica: ”Morală şi mitologie”, „Codul
bunelor de maniere”

Premii şi menţiuni la faza naţională în
ultimii 7 ani la:
 Limba şi literatura română
 Educaţie / Cultură Civică
 Religie
 Democraţie şi toleranţă
 Premii şi menţiuni la olimpiade de
matematică, limba română, biologie, educaţie
tehnologică, religie și sport la faza
judeţeană
 Echipaje din şcoala noastră au reprezentat
judeţul la diferite concursuri naţionale.

V. Cadre didactice care au publicat
lucrări de specialitate
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