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Şcoala Gimnazială “Elena Doamna”, Cuza Vodă funcţionează în comuna Cuza Vodă, judetul Galaţi  fiind situata 

pe drumul naţional Galaţi - Slobozia-Conachi – Pechea, la 30 km distanţă de municipiul reşedinţă de judet, Galaţi.   

Şcoala noastra  caută să promoveze valorile europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la proces, deschiderea spre 

schimbare şi adaptare într-o societate dinamică şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, fiind  deschisă pentru toţi cei care au 

nevoie de educaţie, si care au ca  prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare. 

Grădinita cu Program Normal “Prichindel”, Cuza Voda, structură a Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza 

Vodă funcționează într-o clădire nouă, inaugurată la data de 07 noiembrie 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date statistice de bază pentru anul scolar 2019-2020: 

 

Tipul unităţii de învăţământ gimnazial 

Niveluri de invatamant  prescolar, primar si gimnazial  

Forma de finanţare de stat 

Forma de învăţământ zi 

Limba de predare română 

Limbi străine studiate L1: engleza; L2: franceza 

Numar de grupe/clase 3 grupe grădiniţă; 5 clase învăţământ primar; 4 clase învăţământ gimnazial  

Total –  12 clase 

Numar de elevi 52  preşcolari  grădiniţă 

103  elevi  învăţământ primar  

96 elevi învăţământ  gimnazial  

Total  251 elevi si prescolari 

Numar cadre didactice 3  educatoare; 5  învăţători; 11  profesori  

Total   19 cadre didactice; Total norme didactice: 16.40 
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Numar c.d. auxiliar secretar – 1  normă; contabil – 0,5 norma; îngrijitoare grupă învățământ 

preșcolar – 1 normă 

Total – 2,5 norme 

Numar nedidactic Personal nedidactic – 3  

Total   3  

 

Modul de funcţionare al unităţii este intr-un singur schimb, cu o durată a orei de curs de 50' și a pauzei de 10': 

- ciclul preşcolar:  08.00 – 12.00  

- ciclul primar:     8.00 -   13.00 

- ciclul gimnazial: 8.00 -   15.00 

La 100 de ani de la înfiinţare şcoala dispune de două  clădiri moderne – construite in: 

 perioada 2007 – 2010 (școala),  dată în folosinţă  în anul şcolar 2009 – 2010, cu  8 săli de clasă, 3 laboratoare (fizica – 

chimie, biologie, de informatică cu 20 de calculatoare), o sala de sport, un teren de sport,   o biblioteca  cu peste 6 000 

volume. 

 perioada 2010 – 2016 (grădinița), dată în folosinţă  în anul şcolar 2016 – 2017, cu  4 săli de grupă. 

În prezent ambele clădiri sunt dotate cu centrale termice proprii cu lemne, grupuri sanitare cu apa curenta fiind  utilate 

modern, pentru ca mediul educaţional în care îşi desfăşoară activitatea preșcolarii, elevii şi cadrele didactice să fie cât mai 

propice pentru un învăţământ de calitate si  cât mai atrăgător,  atat pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru cadrele didactice. 

    

Procesul instructiv – educativ este asigurat de cadre didactice calificate pe domeniile de predare. 

 Cadre didactice: 3 educatoare, 5 invăţători , 11 profesori, 

 Cadre didactice calificate: 100% 

 Cadre didactice titulare: 84,21% 

 Cadre didactice cu gradul didactic I:  9, cu gradul didactic II: 5, cu definitivat: 4 si 1 cadru didactic debutant. 

 Metodişti: 1 profesor; 

 Personal conducere: 1 director 

 Personal auxiliar : 1 secretar , 1 administrator financiar (contabil) și 1 îngrijitor grupă învățământ preșcolar 

 Personal nedidactic: 2 posturi de ingrijitor și 1 de fochist (muncitor calificat) 

 

Parteneriate ale grădiniţei si scolii  cu : 

      §  Primăria Cuza Vodă 

      §  Postul de Poliţia Cuza Vodă 

      §  Biserica “Sf. Dumitru”, Comuna Cuza Voda 

 

OFERIM: 

o   O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor ; 

o    Se organizează  ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanta,  cu elevii ce intampina dificultati de 

invatare si pentru evaluarile naţionale; 

o   Activităti extrascolare ce ofera  posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut, de a-si forma o vastă cultură generală, de 

a-si cunoaste judetul în care trăiesc si frumusetile patriei noastre; 

o   Burse şcolare: - Burse de merit;  - Burse sociale;   - Burse medicale               

o   Rechizite gratuite; 

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

o   Programul ”Lapte-corn” și ”Încurajarea consumului de fructe în şcoli – distribuţia mere” 

o   Premii şi diplome pentru elevii merituoşi; 

o   Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier individual, laboratoare dotate corespunzător, reţea de calculatoare 

performante, internet în fiecare clasă etc.; 
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o   Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare; 

o   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente; 

o   Monitorizare video 24 din 24 de ore; 

  

Pentru perioada 2017 – 2021 ne-am propus urmatoarele ţinte strategice: 

ȚINTA 1. Creșterea performanței școlare, prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de 

școlarizare: 

ȚINTA 2. Asigurarea conditiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate: 

ȚINTA 3.  Diminuarea manifestărilor ce conduc la abandon școlar, violență și absenteism 

ȚINTA 4.  Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, nationale și europene: 

 

Venim în întâmpinarea intereselor şi aptitudinilor elevilor cu următoarele cursuri opţionale în anul școlar 2020-2021: 

Nr. 
crt. 

Disciplina/aria curricular/ariile 
curriculare 

Denumire CDȘ Tipul CDȘ (conform PO) Grupa/ 
clasa 

CICLUL PREȘCOLAR 

1. Om si societate,  
Cunoașterea mediului, Limbă și 
comunicare, Ed. plastică, Activ. practică 

Educație ecologică Mai multe arii curriculare Mare 

CICLUL PRIMAR 

1. Limba franceză Le Français, c’est rigolo! Opțional la nivelul 
disciplinei 

CP 
1h/săpt. 

2. Limba franceză Le Français, c’est rigolo! Opțional la nivelul 
disciplinei 

Clasa I 
1h/săpt. 

3. Limba franceză Limba franceză prin muzică și 
joc 

Opțional la nivelul ariei 
curriculare 

a II-a 
1h/săpt. 

4. Limba franceză J’apprends le Français! Opțional la nivelul 
disciplinei 

a III-a 
1h/săpt. 

5. Limba franceză J’apprends le Français! Opțional la nivelul 
disciplinei 

a IV-a 
1h/săpt. 

CICLUL GIMNAZIAL 
 

 
1. 

Geografie 
 
I.  Om și societate 
II. Matematică și științe ale naturii 
(geografie – biologie – istorie – religie) 

Descoperă Terra – curiozități 
ale planetei albastre 

Integrat 
la nivelul mai multor arii 

curriculare 

a V-a 
1h/săpt 

2. Limba engleză I like English! Opţional la nivelul 
disciplinei 

a V-a 
1h/săpt. 

3. Geografie Geografia orizontului local 
Opțional la nivelul 

disciplinei 
a VI-a 
1h/săpt 

 
4. 

Geografie 
 
I. Matematica si stiinte ale naturii 
II. Om și societate 

Idei verzi pentru planeta 
albastră 

opțional la nivelul mai 
multor arii curriculare 

a VII-a 
1h/săpt 

 

5. 
Chimie 

Materia in miscare 
 

Opțional la nivelul 
disciplinei 

a VII-a 
1h/săpt 

 
6. 

 
Geografie 

„Hazarde naturale şi riscuri 
asociate în judeţul Galaţi” 

Opțional la nivelul 
disciplinei 

a VIII-a 
1h/săpt 

                                                                                                                                                                                                                 

Director,  Prof. Alina GRIGORE 
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