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Scurt istoric: 
   

  Localitatea Valcău de Jos este situată în sud – vestul judeţului Sălaj. În ceea ce priveşte 

numele localităţii, potrivit lui Petri Mor, toponimul de Valcău vine din cuvântul vlk, de origine 

slavă, care înseamnă lup.  
 Actuala şcoală a fost construită în anii 1965 – 1966 când existau două secţii, secţia 

română cu un număr de 78 elevi şi secţia maghiară cu 12 elevi.  

 În perioada următoare, învăţământul în şcoala noastră a evoluat cu un efectiv mai mare de 
elevi prin înfiinţarea unei trepte liceale. După 1989 se revine la forma gimnazială de învaţamânt, 

menţinându-se pâna în prezent. 

  

 

 



Misiunea: 

 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos ca instituţie de bază în formarea personalităţii umane, 

asigură fiecărui elev şi preşcolar acces egal şi sporit la o educaţie de calitate, o dezvoltare globală 

a acestuia, indiferent de apartenenţa socială, etnică sau religioasă, prin crearea unui spaţiu 

educaţional adecvat,  printr-o activitate centrată pe elev şi prin valorificarea competenţelor 
profesionale ale cadrelor didactice, în parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală. 

 

Viziunea: 

 

În viziunea școlii noastre procesul instructiv - educativ trebuie să satisfacă cerințele 
învățamântului modern european, să ofere elevilor din circumscripție servicii educaționale de 

calitate care să atingă indicatorii și standardele de performanță impuse de normele calității. Ne 

propunem ca prin calitate să satisfacem încrederea publică și să contribuim la dezvoltarea 

personală a elevilor prin formare de capacități cognitive și prin însușire de valori civice, morale 
și etice. Concepem școala ca o instituție capabilă să aplice principii europene deschise către 

comunitate în care să se dezvolte o educație incluzivă, facilitând accesul și participarea tuturor 

actorilor educaționali. Prin politicile educaționale abordate oferim egalitate de șanse tuturor 
copiilor și un învățământ de calitate, putând astfel spera la un start în viață echitabil pentru toți 

copiii. Oferta noastră educaţională este diversificată și adaptată nevoilor copilului.  

Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos e situată în localitatea Valcău de Jos, nr. 100   şi 

are în subordine următoarele structuri: 

 

Școala Gimnazială Valcău de Sus – Valcău de Sus, nr.143 
Școala Gimnazială Preoteasa – Preoteasa, nr. 59  

Școala Primară Sub Cetate – Sub Cetate, nr. 141   

Grădinița cu Program Normal Valcău de Jos – Valcău de Jos, nr. 245 
Grădinița cu Program Normal Valcău de Sus – Valcău de Sus, nr. 178 

Grădinița cu Program Normal Preoteasa -  Preoteasa, nr. 59. 

Gradinita cu Program Normal Lazuri – Lazuri nr. 41 
Grădinița cu Program Prelungit Valcău de Jos – Valcau de Jos nr. 245A - în curs de acreditare 

 

UNITATE CU 

PERSONALITATE 

JURIDICĂ 

 

STRUCTURI 

 

CLASE/GRUPE 

 

 

 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.1 

VALCĂU DE JOS 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău 

de Jos 
CICLU PRIMAR 
Clasa pregătitoare - 1 clasă 
Clasa I – 1 clasă 

Clasa a II-a – 1 clasă 

Clasa a III-a – 1 clasă 

Clasa a IV-a – 1clasă 

CICLUL GIMNAZIAL 

Clasa a V-a – 1 clasă 

Clasa a VI-a – 1 clasă 
Clasa a VII-a – 1 clasă 

Clasa a VIII-a – 1clasă 

Şcoala Gimnazială  Valcău de 

Sus 
CICLU PRIMAR 
Clasa pregătitoare - 1 clasă 
Clasa I – 1 clasă 



Clasa a II-a – 1 clasă 

Clasa a III-a – 1 clasă 
Clasa a IV-a – 1clasă 

CICLUL GIMNAZIAL 

Clasa a V-a – 1 clasă 

Clasa a VI-a – 1 clasă 
Clasa a VII-a – 1 clasă 

Clasa a VIII-a – 1clasă 

 Şcoala Gimnazială  Preoteasa CICLUL PRIMAR 
Clasa pregătitoare, clasa a III-a, clasa 
a IV-a – 1 clasă simultan 

Clasa I , clasa a II-a – 1 clasă 

simultan 

CICLUL GIMNAZIAL 

Clasa a V-a, clasa a VII-a – 1 clasă 

simultan 
Clasa a VI-a, clasa a VIII-a – 1clasă 

simultan 

Şcoala Primară Sub Cetate CICLUL PRIMAR 
Clasa pregătitoare, clasa I, 
clasa a II-a, clasa a IV-a – 1 clasă 

simultan 

Grădiniţa cu Program Normal 

Valcău de Jos 

1 grupă 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

Valcău de Jos - în curs de 

acreditare 

1 grupă 

Grădiniţa cu Program Normal 
Valcău de Sus 

1 grupă 

Grădiniţa cu Program Normal 

Preoteasa 

1 grupă 

Grădiniţa cu Program Normal 

Lazuri 

1 grupă 

  

  
 

 

 
 Resurse umane: 

  

În anul şcolar 2022-2023 vom şcolariza un număr de 280 de elevi şi 71 preşcolari. Elevii 

provin din mediul rural. Aceştia sunt repartizaţi în 4 grupe de grădiniţă cu program normal şi 1 
grupă cu program prelungit (în curs de acreditare), 13 clase la ciclul primar şi în 10 clase la ciclul 

gimnazial. 

În anul școlar 2022-2023  procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică 
calificată, formată din 40 cadre didactice. 

 

 

 
 



Personalul didactic 

angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Gradul I 25 2 13 10 

Gradul II 2 1 0 1 

Definitivat 7 2 0 5 

Debutanţi 6 1 0 5 

TOTAL 40 6 13 21 

 

Resurse materiale: 

 

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 8 corpuri de clădire cu 

reparaţii capitale. În incinta acestora se regăsesc: 

 Săli de clasă dotate cu mobilier nou; 

 Săli de grupă dotate cu mobilier şi jucării noi; 

 Spaţii de joacă exterioare amenajate cu aparate de joacă; 

 Laborator de informatică – calculatoare noi; 

 CDI amenajat pentru derularea unei game variate de activităţi; 

 Bibliotecă în curs de reamenajare; 

 Săli de sport şi teren de sport (fotbal şi volei) 

Şcoala dispune de 8 multifuncţionale, 10 videoproiectoare cu ecran şi 5 imprimante, 10 
camere video şi un aparat foto digital şi 2 microbuze şcolare care asigură transportul copiilor 

către unităţile de învăţământ. 

 De asemenea, la nivelul şcolii există materiale sportive şi materiale didactice noi pentru 
laboratorul de fizică, chimie şi biologie. 

Şcoala este dotată cu fax, internet şi este conectată la internet prin două reţele diferite.  

  

Oferta curriculară: 

 

 Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Valcău de Jos urmărește, ca și în anul școlar 

2021 – 2022, să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a 
răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin: 

 Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

 Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor; 

 Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate; 

 Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

 Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice 

    

 

 

 

 

 

 

 



Oferta extracurriculară: 

 
1. Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar, elaborarea de proiecte 

de parteneriat la nivel local, judeţean, naţional. Derularea activităţilor din cadrul proiectelor 

judeţene aplicate de unitatea noastră: 

 “Viitorul este în mâinile noastre – educaţie STREAM” 

 „Împreună învingem bullying-ul” 

 Erasmus+ Small- scale – proiect aplicat, eligibil 

2.    Organizarea de activităţi pentru prevenirea eșecului şi abandonului şcolar: 

 Activităţi cu reprezentanţi ai CJRAE Sălaj; 

 Proiecte educaţionale: “Nouă ne pasă”; 

 Program Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar – MATE. 

3. Pregătiri suplimentare obținerea performanței, participarea la diverse concursuri şcolare. 

4.    Organizarea de excursii tematice; 

5.    Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 
6.    Organizarea de serbări, activităţi cultural-artistice; 

7.    Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; 

8.    Participarea elevilor la cercuri tematice. 
           

Prin oferta educațională Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos, promovează imaginea 

școlii  la nivelul comunității locale, în rândul elevilor și a părinților . 

  În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite 
transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de 

învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 

stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor 
omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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 Prof. Blaga Claudia 

 


