


Date identificare școală 2014-2015 

 Școala coordonatoare – Școala gimnazială Lețcani: 2 
CP, 7 clase I-IV, 10 clase V_VIII 

 Nr. structuri din subordine- 3: 

- Grădinița cu program normal Lețcani: 4 grupe 

- Școala primară Bogonos: 1grupă eterogenă, CP, clasa 
I,clasa a II-a + a III-a, clasa a IV-a 

- Școala primară Cucuteni -1grupă eterogenă, CP-I, clasa 
a II-a – a III-a –a IV-a 



EFECTIVE ELEVI – 2014-2015 
Prescolar: 111 copii 

Clasa pregatitoare: 69 elevi 

Invatamant primar:214 elevi 

Invatamant gimnazial: 248 elevi  

Total: 642 copii si elevi  



Condiţiile de acces la unitatea 
şcolară 

 Naveta zilnică cu microbuz şcolar/mijloace de 
transport în comun/alte mijloace de transport: 

  117 elevi 

    32 cadre didactice 

 Domiciliul în localitate:  

414 elevi 

  111 preşcolari 

      9 cadre didactice 

 



Baza materială 

 Infrastructura 
Şcoala coordonatoare Leţcani: 37 săli de clasă/ laboratoare/ 

cabinete 
Structuri Bogonos/Cucuteni –înv. primar şi preşcolar: 13 

săli de clasă/ cabinete 
Grădiniţa cu program normal Leţcani: 7 săli de clasă / 

cabinete 
 Utilităţi  
  apă, curent electric, telefon, internet  
 Dotări 
Mobilier, resurse materiale şi mijloace de învăţământ – 

dotare suficientă 
Fond carte bibliotecă: peste 8000 volume/ peste 400 cititori 
65 computere – cabinete/laboratoare; 53 computere cu  

conectare la internet ( fir/wireless) 



Resurse umane 

41 cadre didactice  

20 cadre didactice cu grad I 

6 cadre didactice cu  grad II 

 9 cadre didactice cu definitivat 

 5 cadre didactice  debutante  

Didactic auxiliar: 3 angajati 

Nedidactic: 8 angajati 



Situaţia şcolară în 2013-2014 
Elevi  Situaţia la final de an, înaintea examenului 

de corigenţă 

Situaţie finală, după 

examenul de corigenţă 

Nr. repetenţi Nr. corigenţi Total repetenţi 

1. Numărul de elevi din învăţământul 

primar (I-IV) 
2 2 

4 

  

2. Numărul de elevi din învăţământul 

gimnazial (V-VIII) 
10 55 13 

Total elevi din învăţământul  de zi 
12 57 

  

17 

Medii 

sfârşit an 

şcolar 

gimnaziu 

Număr de elevi promovaţi , pe grupe de medii 

Repet Total 

%promo

vabilitat

e 

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 şcoală 

11 33 83 63 63 17 270 
93,70% 

  

Medii sfarsit 

an scolar 

Învăţământ 

primar 

Număr de elevi promovaţi , pe grupe de medii 

Repet Total 

%promov

abilitate 

1. NS S B FB şcoală 

Lb şi 

comunicare 
4 21 62 97 4 184 

97,8 % 

Matematică  4 23 68 89 4 184 



Situaţia şcolară în 2013-2014 

 REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 

 

E.N 

Număr de elevi cu note în intervalul: %promovabilitate 

sub  

5 
5 - 5,99 6 - 6,99 

7 - 

7,99 

8 - 

8,99 

9 – 

9,99 
10 şcoală judeţ 

LRO 

  

19 6 10 7 5 7 1 60,4% 78.08% 

MAT 13 7 9 7 4 8 1 72,92% 74,92% 

SCOALA 62,5% 73,29% 



Ruta şcolară 

Absolvire 2013-2014 
oPreşcolar : 69 copii 
oClasa a IV-a: 45 elevi 
oClasa a VIII-a: 61 elevi 
Înscrişi 2014-2015 
oîn CP: 69 elevi 
oîn clasa a V-a: 45 elevi 
oîn clasa a IX-a: 57 elevi 



Alte realizări în activitatea şcolii 
 Premii/menţiuni faza judeţeană/interjudeţeană - 

olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri 
sportive si artistice: 194 premii 

Premiul I - 19 

Premiul al II-lea-62 

Premiul al III-lea -62 

Mentiuni – 51 

 Venituri proprii – 49 mii lei 

 Revista ,, Satele ieşene” – coordonator:prof Ursache 
Ovidiu , colaboratori cadrele didactice din şcoală 

 Reabilitarea unor corpuri ale şcolii 

 Activităţi culturale  

 


