
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea școlii 

 

Şcoala Gimnazilă „P. Poni” 

Cucuteni este o şcoală în slujba 

comunităţii, având capacitatea de a 

funcţiona ca o structură eficientă şi 

echitabilă pentru toate categoriile de 

copii şi de a asigura progresul  

tuturor elevilor săi, astfel încât 

,,Mâine să fii mai bun ca azi” ! 

 

 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ 
 „PETRU PONI”  

CUCUTENI 
 

Deviza școlii: 

“Mâine să fii mai bun ca azi!” 

 
 

 
 
 
 
 

Cucuteni, România 
Cod 707150 

Telefon/ fax 0232717074 
www.scoalacucuteni.ro 

mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 
 

 

Misiunea şcolii 

Şcoala Gimnazială „Petru Poni” 

Cucuteni îşi propune să ofere educaţie la 

standarde de calitate, prin centrarea 

învăţării pe elev, pentru desăvârşirea 

intelectuală, morală şi profesională a elevilor, 

în  vederea adaptării la schimbarea continuă 

a societăţii, condiţie esenţială a progresului 

economic şi cultural. 

 
 

Materiale educaționale pentru elevi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Baza materială 

 
 

Școala beneficiază de 2 corpuri de clădire 

renovate în anul 2009, format din 8 săli de 

clasă cu următoarele destinaţii: 

 8 săli de curs dotate cu mobilier 

modern; 

 1 laborator de informatică cu o 

reţea de 10 calculatoare conectate 

la internet, scanner, retroproiector, 

videoproiector, 2 imprimante, soft-

uri; 

 1 laborator de fizică-chimie-

biologie; 

 Contract cu psiholog în vederea 

consilierii pentru elevi şi părinţi; 

  

 1 sală de sport de dimensiuni mici 

dar suficient dotată şi amenajată 

corespunzător; 

 1 bibliotecă dotată cu 4885 volume; 

 secretariat şi contabilitate 

 

 

 
 
 

       Oferta educaţională 
             2015-2016 

 

 

Învăţământ preşcolar 

 
Grădiniţa cu program normal 
Grupă mixtă-1 grupă 
 
Învăţământ primar 
 
Clasa pregătitoare-1 clasă 
Clasa I-1 clasă 
Clasa a II-a-1 clasă 
Clasa a III-a-0,5 clase 
Clasa a IV-a-0,5 clase 
 
Învăţământ gimnazial 
 
Clasa a V-a- 1 clasă 
Clasa a VI-a-1 clasă 
Clasa a VII-a-1 clasă 
Clasa a VIII-a-1 clasă 

 
 
 

 

                 
                    Resurse umane: 

 
Cadre didactice - total 14, dintre care:  

 
5 cu gradul didactic I  
1 cu gradul didactic II  

6 cu definitivat 
 2 debutanţi 

 
 

Curriculum la decizia şcolii şi 
discipline opţionale: 

 
      Ciclul primar 

„Literatură pentru copii” 
 
Ciclul gimnazial 

„Prietenul meu, calculatorul” 

„Educatie pentru sanatate” 

„Geografie și istorie locală” 

 
       Așa lucrăm noi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Concursuri școlare 
  

 internaţionale 
Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor 

noastre, premiul III 

 naționale 

Magii toamnei, premiul II 

Gândesc Eco,premiile II și III 

Mirajul hârtiei-Origami, premiul I 

Unirea Principatelor Române, premiile II 

și III 

Mărțișorul – tradiție și simbol, premiul II 

Nașterea Domnului, de excelența cadru 

didactic 

Natura inspiră și dăruiește, participare 

Meșteri și meșteșuguri tradiționale din 

Moldova, participare 

Micul artist, participare 

Apa-fiecare picătură contează, participare 

Elevii de azi campionii de mâine, 

participare 

 

 

 

 
 

Parteneriate 
 „Comunitate – copil - familie”-partener Salvați 
Copiii 
„Biblioteca – cunoaștere”- partener Biblioteca 
comunei Cucuteni 
„Trăiește sănătos”-partener Dispensarul medical și 
Parohia Cucuteni 
„Asigurarea climatului de siguranță în școală”-
partener Poliția Locală Cucuteni 
„Activități de combatere a violenței, drepturile 
copilului”-parteneri Autorități locale, Poliția, 
Consiliul Reprezentativ al Părinților 
„Activități extracurriculare”- partener Liceul Special 
Moldova 
”Mărțășorul – tradiție și simbol”-partener Școala 
Gimnazială „Ion Creangă” Iași 
„Concursurile COMPER”-partener Fundația pentru 
Științe și Arte paralela 45 
„În vacanță la țară”-partener Școala Gimnazială 
Aroneanu 

„Modele pentru mileniul III” partener Liceul 
Tehnologic “Virgil Madgearu” Iași 
„Caravana OSP”-partener Liceul Dimitrie Cantemir 
Iași 
„Parteneriat educațional”- partener Inspectoratul 
General al Poliției Române Inspectoratul pentru 
situaţii de Urgenţă ,,Mihail Grigore Sturdza’’ al 
Judeţului Iaşi 
 
 
 

 
 

Premiile obţinute în anul şcolar 
2013-2014 

 
 

Concursuri școlare 
 

 interjudețean 
 Mărțișorul în Moldova, mențiune 
Eco Art, mențiune 
 

 județean 
O mască râde, alta plânge, premiul II 

Să cunoaștem cultura și așezările 

cucuteniene, premiile I și III 

Satul Natal, premiile I, II și III 

Mărul – regele fructelor, premiile II și 

special 

În vacanța de vară, la țară, premiile I și III 

 

Olimpiada Națională „Universul 

cunoașterii prin lectură”, premiul III 

 
 
 
 
 
 
 



 

Activităţi extraşcolare 

 
Zilele Școlii “Vreme trece, vreme vine, 

educația rămâne” 

 

 

 

 

 
Activităţi extraşcolare 

 
De la suflet pentru suflet 

 

 
 

 
 

 

Activităţi extraşcolare 
Poveste de iarnă 



 


