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ȘCOALA GIMNAZIALĂ URECHENI
PREZENTARE GENERALĂ

1. Școala

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ URECHENI : situată în satul Urecheni, str. Principală nr.
65, comuna Urecheni, judeţul Neamţ; telefon/fax: 0233784019; email:
scoala_urecheni@yahoo.com

- Cod fiscal 18117950;
- Şcoala, cu personalitate juridică din 2005, mai are în prezent în subordine doar o

singură structură, pe care o precizăm:
- Şcoala Gimnazială Ingăreşti, sat Ingărești, str. Principală, nr.35

- Școala noastră dispune de un număr de 8 imobile, 6 dintre ele fiind în satul Urecheni,
iar 2 în satul Ingărești. Dintre acestea doar 3 clădiri sunt utilizate, restul fiind închise
ca urmare a scăderii numărului de elevi ( este vorba de clădirile Grădiniței Cătuna,
Grădiniței și școlii Fundătura și Grădiniței și Școlii Ingărești) . Clădirile utilizate în
prezent sunt: clădirea Școlii Urecheni și cele două clădiri ale Grădiniței școlii
Urecheni (local separat de școală, construit și dat în folosință în anul 2019).

- Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar pentru toate structurile şi
corpurile de clădiri în care funcţionează.

- Unitatea funcţionează într-un singur schimb. ( * la Școala Gimnazială Urecheni, din
lipsă de spațiu,  3 clase de la învățământ primar, prin rotație la un semestru, au
program după- amiaza).

1.1 Scurt istoric al școlii
Cu privire la Școala Urecheni, avem date care duc începuturile școlii până către a

doua jumătate a sec. al XIX lea, școala ,,veche” fiind înființată în anul 1866, potrivit
informațiilor prezentate în cartea Locuri, oameni, școli. Monografie a învățământului
nemțean, P. Neamț, 1996, vol.I, realizată de Constantin Luchian, fost revizor școlar:
,,Școala oficială din satul Urecheni a fost înființată în anul 1866... Printre primii
învățători care au funcționat au fost preotul Filipescu, un dascăl bătrân, un oarecare
Gavrilescu de la Filioara și preotul Zaharescu, toți suplinitori. De la 1890 sunt numiți
învățători titulari, între care: N.Crețu, P. Grințescu, D. Iordăchescu și iarăși preotul
Gh. Popescu. Pe 1 septembrie 1900 a fost numit N.Gh. Teodorescu, care funcționa și
în 1935, învățător gradul I, directorul școlii, fost revizor școlar clasa a II a. În 1934-
1935 școala avea șapte posturi cu 315 elevi înscriși în clasele I-VII.....Școala a avut
ateliere pentru băieți și fete... cursurile s-au ținut aproape tot timpul în case
închririate. În 1929 s-a început construcția a trei localuri de școli, dar nici unul nu se
terminase complet” ( op.cit., pag. 308). Școala a fost terminată după război, prin 1949
și a funcționat până în anul 1985, când a ars.
Actualul local al școlii, pe două nivele, este construit în anul 1972 și are o suprafață
desfășurată de circa 1000 mp, cu 8 săli de clasă, laborator, centrală și grup sanitar.
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În ce privește Școala Ingărești , același autor ne spune că ,, În circumscripția
Julfeni-Ingărești s-a înființat școală oficială în anul 1911, cu 32 de copii, primul
învățător fiind Ion Scobai, titular (1911-1912)...A urmat apoi Ecaterina C.
Popescu...(1912-1918).... ( În 1935 – n.n.) Școala avea înscriși 79 de elevi, din care
frecventau 69 în clasele I-IV. Cursurile s-au ținut în localuri închiriate...”(op.cit.,pag
309).

Localul școlii vechi s-a construit pe la 1937 și are 2 săli de clasă. Clădirea,
consolidată în anul 2002, mai există și azi, funcționând ca grădiniță pănă la sfârșitul
anului școlar 2014-2015. Pe viitor, dacă vom dispune de resurse și de sprijinul
autorităților, intenționăm să organizăm în acest local, datorită specificului tradițional al
clădirii, un muzeu al școlii și al satului.

Localul actual al școlii a fost construit în anul 1974 prin efortul depus de către
directorul de atunci al școlii, prof. Vasile Asaftei. Este un imobil cu etaj, având
aproape 900 de mp, cu 8 săli de clasă, laborator, birouri, centrală și grup sanitar.

Școala Fundătura dispune de un local de circa 400 mp, construit în 1965 și
refăcut complet în anul 2010. Școala are 4 săli de clasă, un laborator, centrală și grup
sanitar pentru profesori și elevi.

Școala Cătuna dispune de un spațiu de circa 250 de mp, clădirea fiind refăcută
total în 2002, pe locul fostei școli care data din anii 50 ai secolului trecut. Clădirea are
4 săli de clasă, o cancelarie și o sală pentru material didactic.

2. Elevii

- Elevii sunt recrutaţi de pe raza comunei Urecheni, dar avem și câțiva elevi din comuna
Păstrăveni;

- Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită, mai bună sau mai slabă,
unii, destul de mulți, având ambii părinți plecați la lucru în străinătate;

- Elevii sunt, în marea lor majoritate, de naţionalitate română.

Structura grupelor/claselor în anul școlar 2019/2020:

- 3 grupe de grădiniță – cuprinzând 77  preșcolari;
- 8 clase de înv. primar – cuprinzând 137 elevi;
- 5 clase de gimnaziu - cuprinzând  117 elevi;
- În total – un număr de 16 gupe/clase cu un număr total de 331 elevi și copii de

grădiniță.

Dinamica numărului de elevi în ultimii ani:

 2000 / 2001: 620 elevi
 2001 / 2002: 611 elevi
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 2002 / 2003: 624 elevi
 2003 / 2004: 609 elevi
 2004 / 2005: 612 elevi
 2005 / 2006: 607 elevi
 2006 / 2007: 633 elevi
 2007 / 2008: 584 elevi
 2008 / 2009: 574 elevi
 2009 / 2010: 538 elevi
 2010 /2011: 504 elevi
 2011 / 2012: 504 elevi
 2012 / 2013: 485 elevi
 2013/2014: 465 elevi
 2014/2015: 439 elevi
 2015/2016: 408 elevi
 2016/2017:    367 elevi
 2017/2018:    352 elevi
 2018/2019:    349 elevi
 2019-2020:    331 elevi

3. Corpul profesoral și personalul auxiliar

Corpul profesoral:

- alcătuit din 3 educatoare ( una titulară și două suplinitoare), 8 învățătoare ( 7
titulare și una la plata cu ora) și 14 profesori (10 titulari și 3 suplinitori și 1 la plata cu
ora) = 25 cadre didactice:

Număr
total
de

cadre
did.

Număr
de

norme
did.

Număr de cadre
didactice cu

norma de bază în
unitatea de

învăţământ /
procent

Număr de
titulari /
procent

Număr de
cadre

calificate /
procent

Titulari /  suplinitori /
pensionari la plata cu

ora

Personal  didactic cu
studii în străinătate

(echivalate în
România)

25 21,34 21 = 84 % 18 = 72 % 25 =100 % 18 / 5 / 2 0

- Format în majoritate din cadre didactice cu gradul didactic I şi II, dornice de
afirmare şi performanţă:

- Distribuţia pe grade didactice Total Procent

Număr cadre didactice cu gradul I 16 64%
Număr cadre didactice cu gradul II 4 16%
Număr cadre didactice cu definitivat 4 16%

Număr cadre didactice debutante 1 4%
Număr personal didactic necalificat 0 0%
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Personalul didactic auxiliar:
- alcătuit din secretar, contabil și tehnician = 3 angajați.

Personalul nedidactic:
- alcătuit din 3 îngrijitoare, 1 fochist și 1 muncitor = 5 angajați.

Statul de funcții cuprinde un număr total de 29,84 norme, din care:
- 21,34 norme didactice, 3,5 norme pers. did. auxiliar și 5 norme personal

nedidactic.

4. Baza materială

Dotări Școala și Grădinița
Urecheni

Școala
Ingărești

Școala
Fundătura

Școala
Cătuna

Săli de clasă 13 8 4 4
Cancelarie 2 1 1 1

Birouri 3 1 1 -
Laboratoare 1 1 1 -

Mini-săli de sport 1 1 - -
Camere pt. materiale 3 1 1 1

Bibliotecă 1 1 1 -
Săli pentru alimente 2 1 1 1

Arhivă 1 - - -
Grup sanitar 3 2 1 1

Centrală termică 2 1 1 -
Magazie  pt. lemne 2 1 1 1

Teren de sport 1 1 1 -

Dotări

- Clasele sunt dotate cu mobilier școlar corespunzător, adaptat particularităților de
vârstă și în număr suficient pentru toți elevii.

- Dispunem de laboratorul de științe (fizică - chimie – biologie) și informatică de la
Școala Urecheni, unde avem un inventar specific, dotat cu mobilier nou, cu
instrumentar adecvat și cu 20 de calculatoare funcționale.

- Dispunem de 2 mini-săli de sport, dotate cu inventar specific și 2 terenuri de sport
cu suport bituminos și împrejmuite cu garduri de peste 3 metri.

- Școala are un număr corespunzător de planșe și hărți pentru disciplinele biologie,
istorie și geografie.

- Clasele pregătitoare au inventar specific, asigurat prin grija Ministerului Educației.

5. Comunitatea locală

- Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte
repartizarea fondurilor necesare pentru dotarea, întreţinerea şi repararea
şcolii;

- Relaţiile cu părinţii copiilor sunt, în general, bune şi sunt întreţinute prin
şedinţe cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre
problemele şcolii;

- Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi, într-o
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măsură rezonabilă, de problemele şcolii;
- Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi

siguranţei elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru
participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră;

- Şcoala colaborează cu medicii de familie în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii
şi asigurarea asistenţei medicale;

- Școala colaborează cu parohiile ortodoxe și cu celelalte culte, precum și cu diferite
ONG-uri, împreună cu care desfășoară  acțiuni comune pentru creșterea nivelului de
educație moral-civică a elevilor.


