
Școala Gimnazială            

„Ioan Ciurea” Fălticeni 

„Locul unde visurile prind aripi” 

O școală performantă 

► În septembrie 2017, școala noastră a primit Steagul    
Verde,  premiu-simbol care atestă statutul de Eco-
Școală.  

► La evaluările naționale, elevii școlii noastre obțin 
rezultate foarte bune.  

► În fiecare an, cu prilejul Zilelor Municipiului        
Fălticeni, numeroși elevi şi cadre  didactice de la şcoala 
noastră sunt premiați pentru rezultatele deosebite 
obţinute la fazele judeţene ale olimpiadelor școlare. 

►  Elevii școlii noastre s-au calificat la  etapa        
naţională a concursului „Educaţie rutieră – educaţie 
pentru viaţă”, reprezentând județul Suceava, și au    
obținut premii importante la alte concursuri din        
Calendarul Național al Activităților  Educative: locul al 
III-lea în Campania Națională „Baterel”, premiul I la 
etapa județeană a Concursului DHS, premiul I la     
Concursul de reviste școlare, premiul I la diverse     
competiții de dans modern ș.a. 

 MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE 

Învățăm împreună pentru viață!  

Adresa: Str. 13 Decembrie nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava 
Telefon: 0230 540 556 
E-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro 
              scoala6.falticeni@yahoo.com 
Site:  www.scoala-ioanciurea.ro 
         Ne găsiţi şi pe Facebook. 

Cea mai modernă şcoală din Fălticeni  

► În iulie 2018, pentru școala noastră s-a semnat, în 
prezența Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, 
un  contract de finanțare din fonduri europene în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 
(aprox. 1 milion de euro). În urma reabilitării, Școala 
Gimnazială „Ioan Ciurea” este cea mai modernă  
școală din  municipiul Fălticeni: 

 Sălile de clasă sunt renovate și dotate cu mobilier 
școlar nou, cu videoproiectoare, cu calculatoare 
conectate la internet prin cablu. 

 Școala este prevăzută cu un spațiu special  destinat 
activităților recreative, școlare și extrașcolare 
(ludotecă pentru ciclul primar). 

 Laboratorul de informatică este dotat cu tablă   
inteligentă și cu calculatoare noi performante. 

 Școala este eficientă energetic, dotată cu    corpuri 
de iluminat de tip panouri led, tâmplărie PVC cu 
geam tripan, pompe de căldură de tip aer-apă,  
panouri fotovoltaice, panouri solare termice. 

 

 

 

 

 

O școală sigură    

► Cursurile se desfășoară în condiții de siguranță: 
paza este asigurată în timpul orelor cu o firmă         
specializată. 

► Școala noastră este dotată cu un sistem de         
securitate performant pentru situațiile de urgență:   
senzori de fum, iluminat de urgență, uși antifoc pentru 
spațiile vulnerabile. 

► De asemenea, școala este dotată cu echipamente 
adecvate noului context epidemiologic: dispensere cu 
senzori pentru dezinfectarea mâinilor la toate căile de 
acces; dispensere montate în toate sălile de clasă;   
termometre digitale non-contact. 



Suntem 

creativi! 

Învățăm 

lucruri 

noi! 

Din activităţile 
noastre 

 Facem sport, luăm parte la competiţii. 

Dansăm!   Participăm la  activități extrașcolare. 

Niveluri de învățământ 

Oferta de școlarizare 2021-2022 

   2 clase pregătitoare îndrumate de două 

doamne învățătoare cu experiență, îndrăgite 

de copii: Acatrinei Elena și  Gabor Ana 

Activităţi, proiecte educaționale 

 Program prelungit la cererea părinților 
(până la ora 16): efectuarea temelor după 
cursuri, activități recreative în ludotecă 

 Programul „Şcoala  - o șansă pentru fiecare” 
pentru copiii din familii cu situaţie materială precară 
(masă gratuită, pregătire suplimentară) 

 Programul „Eco-Școala” 

 Programul „Şcoala de vară”  

 Cursuri gratuite de limba engleză 

 Activităţi extraşcolare diverse: cultural-artistice 
(cor, vioară, dansuri populare, dans modern),         
sportiv-turistice, ecologice, caritabile şi de voluntariat 

 Concursul interjudeţean „Numai poetul”          
organizat de şcoala noastră (inclus în CAERI) 

 Parteneriate cu diferite organizaţii, instituţii, cu       
Asociaţia de părinţi „Şcoala Ioan Ciurea”     
 

Discipline  opţionale din oferta curriculară 
 Lectura și abilitățile de viață 
  English Through Stories and Tales  
  Educaţie pentru sănătate  

 Jocuri muzicale interactive. Mini-orchestră  
 Teme şi tehnici de pregătire a examenului de  
Evaluare Naţională ș.a. 

 
Alte facilități 

   Catalog on-line; 
 Ludotecă (spațiu pentru relaxare,  cu  jocuri,     
jucării și cărți pentru copii);  
 Cele mai moderne săli de clasă dotate cu        
mobilier nou, cu videoproiectoare, cu calculatoare; 

 

 Transport gratuit cu microbuzul școlar pentru   
elevii din Şoldăneşti, Ţarna Mică, Ţarna Mare, Petia . 

  Învățăm împreună pentru viață! 

Ciclul de  
învăţământ 

Numărul de clase 

Primar 10 

Gimnazial 8 

Total 18 

Resurse umane 

Categoria Număr de cadre didactice 

Titulari Suplinitori  
calificați 

Didactic 28 1 

Total 29 

 Distribuția pe grade didactice: 1 - doctorat,         

20 - gradul I, 4 - gradul II,  4 - definitivat 

Categoria Număr 

Personal 
didactic auxiliar 

4 (1 contabil-șef,                     
1 administrator,                       

1 secretar, 1 bibliotecar) 

Personal 
nedidactic 

7 (3 îngrijitoare,                      
2 fochiști, 2 paznici) 

Total 11 

Baza materială 

19 săli de clasă complet renovate  
(din care 2 clase pregătitoare special amenajate) 

7 cabinete metodice (amenajate în sălile de clasă) 

Laborator de informatică (cu tablă inteligentă) 

Cabinet de consiliere psihopedagogică 

Cabinet medical şcolar 

Sală de joacă și de relaxare  

Bibliotecă  

Sală de sport modernă (legată de școală) 


