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I.       LOCALIZARE ŞI SCURT ISTORIC 

 

 LOCALIZARE 

 

Denumirea instituţiei:  

Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu”  

Adresa unităţii:  

Aleea Trandafirilor, Nr. 2A, Medgidia, jud. Constanța 

Tel. / Fax: 0241 822 044 

Situată în centrul Municipiului Medgidia, şcoala are trei căi 

de acces:  

 sud –  str. Aleea Trandafirilor;  

 vest - cartierul de blocuri arondat şcolii;  

 nord - Strada Poporului  

(artera principală a localităţii). 

 

 

 SCURT ISTORIC 
 

Şcoala Gimnazialǎ “Lucian Grigorescu” este o 

instituţie de învăţământ public de stat, pentru copiii 

de vârstă preșcolară, primară şi gimnazială. De mai 

bine de cinci decenii, este ca piatra de temelie care 

rămâne pentru a sta mărturie trecerii dascălilor 

renumiţi şi a generaţiilor de elevi merituoşi. O clădire 

anexă ce datează din 1906, amintește că acolo a 

funcţionat prima şcoală de fete din oraş. 

În şedinţa Consiliului pedagogic al Școlii 

Medii Mixte se hotărăşte,              pe 8 octombrie 

1957, ca aceasta să poarte numele de Liceul “Nicolae Bălcescu”. Actuala clădire datează din 

anul 1962, când instituția avea 1.031 de elevi, repartizați în clase primare, gimnaziale şi 

liceale. 

În 1982, liceul s-a separat de gimnaziu, mutându-se într-o altă clădire. Din acel 

moment, unitatea noastră s-a numit Şcoala Generală Nr. 6, până pe 29 ianuarie 1994, dată la 

care a primit numele ilustrului pictor local, Lucian Grigorescu. 

Începând cu 1 septembrie 2009, ISJ Constanța hotărăște asimilarea prin comasare a 

Şcolii Gimnaziale “Carasu”. Fuziunea s-a produs firesc datorită faptului că o parte dintre 

cadrele unităţii noastre aveau completare de normă didactică în această școală. 
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De la 1 septembrie 2015, Grădiniţa cu Program Normal “Piticot”, Medgidia, situatǎ în 

strada Mihai Bravu, nr. 3, a devenit structurǎ a instituției noastre, prin Hotărârea Consiliului 

Local 11/12.02.2015.  

 

Amplasatǎ într-un spaţiu generos, special amenajat, şi 

dotat cu material didactic corespunzător, cu jucării 

adecvate vârstei preșcolarilor, grǎdiniţa se bucurǎ de 

prestigiu în comunitate datoritǎ activităţilor educative 

performante care pun un accent deosebit pe pregătirea 

copiilor în vederea integrării cu uşurinţă în viaţa şcolară. 

S-a păstrat tradiţia ca această şcoală să-şi înscrie elevii în fiecare an pe locurile 

fruntaşe, ca urmare a oricărei forme de organizare: admitere la liceu, olimpiade şcolare, 

concursuri naţionale şi internaţionale desfăşurate pe linia pregătirii teoretice şi practice sau 

sportive. 

Aşa s-au scris cărţile de vizită ce denotă competenţa cadrelor didactice din şcoala 

noastră. 

 

II. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ  

Cultura organizaţionalã în unitatea noastrã are valenţe multiple. Posibilităţile de 

dezvoltare a creativităţii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele 

exemplare, au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice, cât 

şi în rândul elevilor. 

În prezent, în unitatea noastră, încercăm să facem cunoscute şi acceptate noi norme, 

valori, reprezentări şi înţelesuri care, în speranţa că vor fi împărtăşite de către toţi membrii 

organizaţiei, să formeze structura de bază a culturii care apoi să poată fi implementată în 

mediul social.  

     Pornind de la ideea că şcoala este ca un ansamblu viu, în permanentă mişcare şi 

transformare, ne străduim să înţelegem cu toţii şi să acceptăm tendinţele actuale ale educaţiei. 

Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este unică şi se diferenţiază de alte 

unităţi şcolare. În acest sens, subliniem interesul permanent al cadrelor didactice pentru 

performanţele elevilor, interesul părinţilor manifestat printr-o colaborare benefică tuturor 

şi prestigiul şcolii în comunitate.  

    Printre elementele care ne definesc, precizăm următoarele: 

 Ziua Şcolii - 1 februarie, zi aniversară a pictorului Lucian Grigorescu; 

 uniforma specifică;  

 sigla şcolii; 

 drapelul şcolii; 

 site-ul școlii www.scoalaluciangrigorescu.ro  

 Regulamentul de Ordine Interioară; 

 imnul şcolii şi revista “Labirintul copilăriei”, lansată pe 1 februarie 2008, înregistrată 

cu ISSN 2068 – 8180 şi premiată la numeroase concursuri de publicaţie şcolară; 
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 Ziua porților deschise 

 implementarea cu succes a alternativei educaţionale Step by Step din anul şcolar 
2006-2007, fiind unica şcoală din Medgidia cu un astfel de program; 

 derularea Programului mondial “ECO-ŞCOALA” din anul 2000 și deţinerea 
statutului/ certificatului de ”Eco-Școală” și a STEAGULUI VERDE (2005, 2007, 2009, 

2011, 2013, 2015, 2017) 

  festivităţile ocazionate de deschiderea şi închiderea anului şcolar derulate întotdeauna 

în prezenţa tuturor profesorilor, activi sau pensionari, a reprezentanţilor comunităţii locale, ai 

bisericii şi Poliţiei, părinţilor şi elevilor, înregistrate de posturile locale de televiune şi 

promovate în comunitate; Ultima oră de dirigenție a claselor a VIII-a.                                                            

 diverse manifestãri artistice prilejuite de evenimente naţionale, activităţi educative 
înscrise în calendarul şcolii, zile onomastice, pensionări…), toate având menirea de a crea o 

atmosferă sărbătorească, unică şi destinsă. 

 

 

III. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ORGANIZAȚIEI NOASTRE 

 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea individului, 

în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetățeni activi și responsabili, 

deplin conștienți de propria lor valoare. 

 Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât și pentru cadrele 

didactice, dovedind interes pentru nevoile comunității locale și regionale. 

 Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de 

proveniența lor, astfel că misiunea școlii s-ar putea concentra în următorul enunț: 

 Stă în puterea noastră să împletim învățământul tradițional cu alternativa 

educațională Step by step pentru o școală de calitate, transparentă în comunitate, care 

să răspundă nevoilor elevilor și așteptărilor societății, într-un parteneriat echitabil cu 

toți factorii educaționali. 

 

 

Viziunea  

 

DDDIIIFFFEEERRRIIIȚȚȚIII,,,   DDDAAARRR   EEEGGGAAALLLIII   PPPEEE   TTTRRREEEPPPTTTEEELLLEEE   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIEEEIII!!!   

   
 

 Scopul nostru este să fim o unitate de învățământ în care se practică o educație de 

calitate, care nu face discriminări și se integrează nevoilor sociale ale comunității, încurajând, 

printr-o ofertă educațională diversificată, și la standardele cerințelor europene pregătirea 

elevilor pentru viață. 
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IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

Pentru o călătorie imaginară prin şcoala noastră ar fi de un real folos următoarele 

repere:  

la parter:  

 Secretariatul; 

 Contabilitatea; 

 Biroul directorilor; 

 3 săli de clasă pentru programul “Step by Step”, dotate cu câte un videoproiector şi un 
calculator conectat la Internet; 

 Salǎ de clasǎ pentru clasa pregǎtitoare, dotatǎ cu mobilier specific, videoproiector şi 

calculator conectat la Internet; 

 Sala dotată prin  proiectul POSDRU – CORAL (tablă inteligentă, 16 laptopuri, 
Internet, sistem modern de video-conferință) 

 Sala pentru programul “Lapte şi corn”; 

 Chioşc alimentar 

 

 

  
 

  la etajul I:   

 Cancelaria; 

 Biblioteca (aproximativ 14 000 de volume şi calculator conectat la Internet); 

 Laborator de fizicǎ - chimie, dotat cu material didactic specific, calculator şi 

videoproiector, reţea de Internet; 

 6 săli de clasă fiecare cu reţea de Internet, un videoproiector şi un calculator. 
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 la etajul al II-lea:  

 Laborator de biologie, dotat cu calculator conectat la internet şi  videoproiector; 

 4 sãli de clasã şi 1 sală pentru clasa a IV-a «Step by Step» dotate cu câte un calculator 

conectat la Internet şi un videoproiector; 

 Cabinet medical; 

 Cabinet de limba turcǎ; 

 Laborator AEL;  

 Arhiva şcolii;  

 Depozit materiale didactice pentru istorie şi geografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -   Sala de sport  situatǎ într-o clǎdire anexǎ – renovată, modernă, echipată cu 

materiale necesare pregătirii viitorilor campioni; 

   -  Terenuri de fotbal, volei şi baschet; 

   -   Parcul şcolii, amenajat cu un spaţiu pentru lecţii de şah sau alte activitaţi educative în aer 

liber; 
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   -   Subsol – centrală termică pe gaz; 

   -   Clădirea şcolii vechi, dezafectată, cu 4 săli de clasă şi spaţii conexe. 

Unitatea şcolară dispune de sistem de supraveghere modernizat, cu  7 camere, din care 

5 direcţionate spre zonele de acces în clădirea şcolii şi 2 camere amplasate în sala de sport 

(intrare şi vestiare elevi). Holurile de la etaj sunt monitorizate cu câte 2 camere amplasate în 

aceste spaţii. De asemenea, unitatea şcolară dispune de senzori de mişcare, instalaţi în toate 

spaţiile, la parter. 

Localul GPN «Piticot » are 4 sǎli de clasǎ dispuse pe douǎ niveluri, mobilate 

corespunzǎtor cerinţelor învǎţǎmâtului preşcolar, dotate cu mijloace de învǎţǎmânt audio-

video moderne, cu materiale didactice şi jocuri specifice vârstei copiilor, cu o minibibliotecǎ 

cu literaturǎ pentru copii sau cǎrţi de specialitate.   

Spaţiile conexe (grupurile sanitare, spaţiul de joacǎ) întrunesc condiţiile optime 

desfǎşurǎrii activitǎţilor specifice. 

 

 

RESURSE FINANCIARE 

 Şi pentru că totul are o valoare, de cele mai multe ori estimată în bani, şcoala noastră a 

profitat de şansa de a achiziţiona mobilier şcolar modular, videoproiectoare, aparatură multi-

media, carte şcolară şi alte materiale educaţionale, de a efectua lucrări de întreţinere din 

fonduri provenite de la bugetul local, din proiecte cu finanţare europeană, dar mai ales 

de la Asociaţia de Pǎrinţi ”Lucian Grigorescu”.  

mailto:scgrigorescumedg@yahoo.com
http://www.scoalaluciangrigorescu.ro/


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN  GRIGORESCU” 
Jud.  CONSTANTA, Mun. MEDGIDIA 

Str.  Aleea  Trandafirilor  nr. 2  A 
Tel. / Fax.:  0241/822 044, email: scgrigorescumedg@yahoo.com, http://www.scoalaluciangrigorescu.ro  

 

8 
 

TOTAL

PERSONAL/74

DIDACTIC 

54 +6 (CFP, CCC, DET
șa)

4 preșc

21  
primar

19–
titulari

1 CFP

2 detașați în 
șc.

1 suplinitor 
calificat

29 gimn 24 –
titulari

1 c. suspendat

2 detașați în 
alte u.î.

1 CCC

1 tit în 
alte u.î.

1- S 
calificat

9 PO 1 necal

DID. AUX.  
6,5/7

ȘCOALA - 5

GRĂDINIȚA – 1,5/2

NEDID. 5,75 
/7

ȘCOALA – 5,5/6

GRĂDINIȚA – 0,25/1

Au fost susţinute activităţile extraşcolare şi au fost premiaţi toţi elevii merituoşi cu 

fonduri provenite din venituri extrabugetare (închirieri de spaţii, sponsorizări) sau de la 

Asociaţia de Părinţi. 

 

V. RESURSE UMANE 

Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Din totalul de 74 angajați ai școlii, 60 – reprezintă personal didactic, 7 – personal didactic 

auxiliar și 7 nedidactic (administrator de patrimoniu, personal de întreținere, muncitor-fochist, 

paznic).  

Cadrele didactice au colaborat cu profesorul psiholog și cu profesorul de sprijin. 47 de 

cadre didactice sunt titulare ale școlii noastre, 72% au gradul didactic I, 15% - gradul II și 

13% - gradul definitive; 19 – învățători, 4 educatori și 24 profesori. 
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Elevi 

La începutul anului școlar 2016-2017, erau înscriși 824 elevi: 80 la nivelul preșcolar, 

424 la nivelul primar și 320 la gimnaziu. Aproximativ 20% din numărul elevilor din clasele 

primare aparțin alternativei educaționale Step by step.  

 

   
PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2017-2018 

 

 

Nr.  

Crt. 

Nivelul de învățământ Nr. grupe/ clase 

1. Preşcolar 4 

2. Primar 17 

3. Gimnazial 14 

TOTAL 35 
 

VI. CURRICULUM 

 
Principalele deziderate ale politicii educaţionale specifice şcolii româneşti   vizează 

pregătirea copiilor pentru adaptarea la o lume în schimbare, pentru selectarea unor informaţii 

utile, stimularea creativităţii, a talentului şi a sensibilităţii lor.     

Instrumentul fundamental în vederea realizării lor este curriculumul, ce însumează 

toate documentele şcolare în care sunt înscrise datele esenţiale privind procesele educative şi 

experienţele de învăţăre oferite copilului. 

Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară într-un climat de respect reciproc şi 

comunicare la toate nivelurile. 

Cadrele didactice utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare centrate pe 

elev, în timp ce, pentru evaluarea formativă şi sumativă, se utilizează instrumente  diverse, 

punându-se accentul pe o gamă largă de metode alternative. 

            Oferta școlii noastre se distinge prin: 

• Derularea  alternativei educaționale Step by step la învățământul primar; 

• Studiul limbilor moderne: engleză, germană și franceză; 

• Studiul Limbii materne – lb. turcă și al  religiei islamice; 

• Un Curriculum la Decizia Școlii variat și atractiv; 

• O activitate extrașcolară bogată. 

 

Disciplinele şi activitãţile cuprinse în curriculumul la decizia şcolii, permit copiilor sã-

şi dezvolte abilitãţi şi deprinderi specifice domeniilor lor de interes. Prioritare în stabilirea 

CDŞ au fost şi rămân opţiunile exprimate şi nu orarul clasei sau opţiunile majorităţii elevilor 
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la nivelul unui colectiv, astfel că s-au format grupe de elevi, în funcţie de interesul manifestat 

pentru un anumit curs, respectându-se principiul individualităţii şi al şanselor egale la 

educaţie. Printre disciplinele opționale derulate în școala noastră, se numără: 

• Matematică digitală 

• Mathepractica 

• Matematică aplicată 

• Lectura ca abilitate de viaţă 

• Călătorie in lumea minunată a 
basmului 

• Cartea-oglinda sufletului 

• Tehnici de redactare a textului 

argumentativ 

• Să învăţăm franceza prin cântec 

• Atelierul fanteziei 

• Utilizarea calculatorului 

• Calculatorul, prietenul micului 
creştin 

• Icoana, taina din sufletul copilului 

Oferta educaţională stabilită în conformitate cu misiunea şcolii este adusă la cunoştinţă 

elevilor şi părinţilor prin postare pe site-ul şcolii, prin afişare la avizier, prin distribuirea în 

comunitate de materiale publicitare de promovare (pliante, postere, reviste). 

Activitatea extrașcolară se concretizează în participarea la concursuri 

școlare/ olimpiade, competiții sportive, derularea de proiecte și parteneriate școlare. 

La nivelul şcolii s-a înregistrat de-a lungul anilor o participare numeroasă a elevilor la 

diferite olimpiade şi concursuri şcolare – de la etapa locală până la cea națională, dovedind o 

bună pregătire a acestora şi o excelentă implicare a cadrelor didactice în coordonarea lor, în 

elaborarea subiectelor şi în supravegherea copiilor, respectiv, evaluarea lucrărilor. 

Nu a rămas fără ecou efortul susţinut al tuturor cadrelor didactice, care au reuşit să 

imprime elevilor un comportament adecvat, printr-o colaborare strânsă cu familia, dar şi prin 

activităţile educative derulate în cadrul unor parteneriate încheiate cu Poliţia Municipiului 

Medgidia și Poliţia Locală, ceea ce a condus la rezultate bune la disciplină şi frecvenţă. 
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      Proiecte, programe derulate la nivel local, județean/ național/ mondial: 

 

• Proiectul COPILĂRIA, LEAGĂN 

DE VIS  

• SPORTUL – UN MOD DE VIAŢĂ 

• Proiectul “Ovidiu – filmul si 

cartea” – în colaborare cu Centrul 

Cultural Judetean Constanta 

“Teodor T. Burada” 

• Programul educational ”Să învățăm 

despre animale” 

• SNAC – Strategia Națională de 

Acțiune Comunitară 

• ”Întâlnire cu energia” – proiect 

național în colaborare cu Hands 

Across Romania Association 

• Campania națională de educație 

ecologică ”ECOATITUDINE” 

• Campania națională Always  

• Proiecte din CAER, CAEN 

• Oameni, locuri, fapte 

• Scrisul face bine! 

• Programul national Școala altfel 

• Comenius  

• C.O.R.A.L. 

• Programul mondial ECO-ȘCOALA 

– coordonat la nivel național de 

CCDG București 

 

Printre colaboratorii noștri se numără: unități de învățământ (grădinițe, școli, licee, 

colegii) din județ și din țară, cluburi/ palate ale copiilor, CJRAE Constanța, CCDG București, 

ONG Mare Nostrum Constanța, Asociația Zâmbet și culoare, MedCer, Primăria Municipiului 

Medgidia, Biblioteca I.N. Roman, Spitalul Municipal Medgidia, agenți economici, Asociația 

Hands across România, Asociaţia Culturală Tomis, Constanţa, Muzeul de Istorie Naționalӑ şi 

Arheologie, Constanţa, Muzeul de Marină Constanţa, Poliția Municipiului Medgidia, Poliția 

rutieră Medgidia, Centrul cultural județean T. Burada, asociația Cultul eroilor, Asociația de 

părinți ”Lucian Grigorescu”  ș.a. 

 
DIRECTOR,            DIRECTOR ADJUNCT,  
 
Prof. DĂNILĂ SIMONA                      Prof. CIOCAN EMILIA 

mailto:scgrigorescumedg@yahoo.com
http://www.scoalaluciangrigorescu.ro/

