Resurse umane
Toate catedrele au în componenţă
profesori calificaţi. Există un număr
considerabil de profesori cu experienţă şi grade
diadactice I şi II, care au demonstrat ataşament
faţă de instituţia noastră de învăţământ, respect
pentru profesia aleasă, răbdare şi multă
dragoste pentru copiii pe care îi modelează.
Cadrele didactice îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legislatia si
normele metodologice in vigoare, manifestând
permanent spirit de iniţiativă şi perseverenţă în
pregătirea teoretică şi practică a elevilor, fapt
ce a fost evidenţiat în toate inspecţiile tematice
sau de specialitate efectuate de reprezentanţii
ISJ sau alte institutii.

Structura actuală a Şcolii
Gimnaziale Moţca

Școala Gimnaziala MoȚca
COMUNA MOŢCA, JUD. IAŞI

25 clase
PRIMAR
3 clase pregătitoare
3 clase I
3 clase a II-a
3 clase a III-a
3 clase a IV-a

GIMNAZIAL
2 clase a V-a
2 clase a VI-a
3 clase a VII-a
3 clase a VIII-a

 7 grupe preşcolari
GRĂDINIŢA1
1 grupă mică
1 grupă mijlocie
1 grupă mare

GRĂDINIŢA 2
1 grupă mijlocie
1 grupă mare

GRĂDINIŢA BOURENI
1 grupă mijlocie
1 grupă mare
Baza materială a Şcolii Gimnaziale
Moţca a parcurs un lung şi fructuos proces de
înnoire şi îmbunătăţire, reuşindu-se crearea
unor condiţii bune pentru studiul teoretic.
În prezent există:
 11 săli de clasă dotate cu mobilier nou
 2 laboratoare de informatică cu 16
respectiv 10 calculatoare
 1 laborator biologie
 2 laboratoare fizică-chimie
 2 biblioteci cu peste 10 000 volume de
cărţi.
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 Misiunea Scolii Moţca este să asigure o
educație de calitate pentru dezvoltarea
copiilor, in vederea integrării acestora
în plan social, pentru a deveni cetățeni
activi și responsabili, deplini conștienți
de propria valoare.
 Valorile ce ne ghidează sunt: prietenia,
respectul şi toleranţa faţă de semeni.
 Şcoala are o bază tehnico-materială
foarte bună, funcţională, dotată
corespunzător.
 Echipa managerială este dinamică,
profesionistă şi realizează un act de
conducere deschis permanent înnoirii şi
realizării eficiente a obiectivelor
şcolare.
 Colectivul de cadre este competent,
omogen, asigurând elevilor o pregătire
performantă, procentajul admiterii în
învăţământul liceal fiind de peste86%.
 Elevii şcolii participă în fiecare an la
concursurile şcolare judeţene şi
naţionale (olimpiade, concursurile
Comper, Smart, Eurojunior,
Sărbătoarea florilor).
 Şcoala realizează parteneriate şi
cooperări cu alte instituţii: Şcoala Ion
Ghica-Iaşi, Şcoala Specială Paşcani,
Grădiniţa nr. 2, Paşcani, Biblioteca
Comunală Moţca.
 Elevii au posibilitatea de a-şi însuşi
cunoştinţele şi abilităţile prin
participarea la cursuri opţionale oferite
de şcoala: Vers şi câtec românesc.
Literatură pentru copii, Educaţie
pentru sănătate.

DIN ACTIVITATEA

NOASTRA

“Educatia este
imblanzirea unei
flacari, nu umplerea
unui vas.”
Socrates

Ce stim
despre dezastre?

ÎNVĂȚĂM PENTRU A ȘTI, PENTRU A
FACE, PENTRU A FI OM ÎN
COMUNITATE
Proiectul Zâmbeşte şi hai la şcoală!

