
PREZENTAREA ȘCOLII 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială nr.1, comuna  

Sălătrucel 

Adresa unităţii: strada Principală, nr.140, comuna 

Sălătrucel, judeţul Vâlcea 

 Localizarea geografică a şcolii 

Localitatea Sălătrucel este aşezată în zona de nord a 

judeţului Vâlcea la poalele muntelui Cozia, care este 

totodată şi rezervaţie naturală.  

Localitatea Sălătrucel, atestată documentar în anul 1339, 

are în componenţă patru sate: Sălătrucel, Şerbăneşti, 

Păteşti şi Seaca, cu gospodăriile distribuite cât de cât 

grupat.  

Primăria, dispensarul şi postul de poliţie sunt situate în 

satul Sălătrucel, în centrul comunei.  

Populaţia comunei este de 2200 locuitori din care 1178 

locuitori în satul Sălătrucel. Ocupaţia de bază a locuitorilor 

comunei este creşterea animalelor.  

Populaţia este majoritar ortodoxă. Tradiţii populare 

specifice nu sunt. 

Satul Sălătrucel este racordat la reţeaua de telefonie 

digitală, televiziune prin cablu şi internet. 

Localitatea dispune de Cămin Cultural şi Bibliotecă 

Comunală. 

Şcoala Gimnazială nr.1, comuna Sălătrucel este situată 

în centrul localităţii Sălătrucel şi funcţionează într-un 

singur corp de clădire, împreună cu Grădiniţa cu program 

normal ce cuprinde două grupe de preşcolari. A fost 

construită în anul 1961, este în întregime din cărămidă, 

încălzirea făcându-se cu sobe de teracotă – cu combustibil 

lemnos până în anul 2009 când a fost realizată instalaţia de 

încălzire cu centrală termică. Şcoala dispune din anul 2008 

de un grup sanitar modern, situat în incinta clădirii şcolii. 

Există instalaţie de apă şi canalizare.  
 

Trăsături caracteristice: 

Populaţia şcolară: 

- Număr de elevi și preșcolari: 201 

- Proveniența: rural, din satele aparținătoare ale comunei 

Sălătrucel 

- Cursurile școlii se desfășoară într-un singur schimb, de 

dimineață.  

- Transportul preșcolarilor și elevilor care provin din satele 

comunei se asigură cu microbuzul școlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rata de promovabilitate la ciclul primar: 100% 

- Rata de promovabilitate la ciclul gimnazial: 98,90% 
 

Oferta școlii 

 În anul școlar 2015-2016 vor funcționa:  

- Două grupe de grădiniță 

- o clasă de clasă pregătitoare  

- o clasă de clasa I 

- o clasă de clasă a II-a 

- o clasă de clasă a IV-a 

- o clasă de clasa a V-a 

- o clasă de clasa a VI-a 

- o clasă de clasa a VII-a 

- o clasă de clasa a VIII-a 

 La clasele IV-VIII, opțional de informatică. 

 Toate clasele sunt cu program normal 

 

Resursele umane: 

--Personal didactic: 

  -14 cadre didactice titulare: 2 educatoare, 4 învăţătoare şi 

8 profesori 

  -5 profesori suplinitori, toți calificați 

- Cu performanţe în activitatea didactică: 13 cadre  

didactice cu gradele didactice I şi II, toate cadrele didactice 

de la ciclul primar au urmat studii superioare, cinci cadre 

didactice au absolvit cursurile de masterat, patru profesori 

au absolvit cursuri postuniversitare. 

-- Personal didactic auxiliar: 1 secretar și 1 contabil 

-- Personal nedidactic: trei îngrijitoare, un fochist . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale ale unităţii şcolare: 

- 11 săli de clasă pentru elevi  

- Grupele de grădiniță vor funcționa din anul următor 

școlar într-un local nou, modern, situat între primărie și 

dispensar, realizat din fonduri europene 

- 1 laborator de informatică dotat cu 16 calculatoare, 

imprimantă  şi scanner, conectat la internet 

- Bibliotecă şcolară cu 4500 de volume de carte; 

- Spaţii sanitare: moderne; 

- Starea clădirilor: acoperişul a fost schimbat în anul 2009 

la corpul vechi al 

şcolii, ferestrele şi 

uşile au fost 

schimbate la 

majoritatea sălilor 

de clasă cu 

termopan;  

- Nivel de dotare 

cu resurse 



educaţionale, etc.: mijloacele de învăţământ sunt moderne, 

materialele didactice noi 

- Există sistem de supraveghere video în interiorul și în 

exteriorul școlii 

- Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă 

şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din 

domeniul învăţământului. 

- Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de 

predare – învăţare prin orientarea lui spre capacităţi şi 

atitudini, utilizând strategii activ-participative; 

- Lucrul în echipă la nivelul managementului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 
 

Şcoala este sufletul comunităţii,deoarece prin 

intermediul său viitorul devine realitate,  

iar prezentul se redimensionează căpătând 

aripi. 

Un copil este o floare, iar un dascăl poate să fie 

un bun  grădinar,  

sau un individ care prin nepăsare distruge  

ce este bun şi frumos în ea. 

Învăţând pe alţii ne formăm pe noi înşine, 

deoarece fiecare grădinar trebuie judecat  

prin rodul muncii sale. 

Copiii cu nevoi speciale, sunt florile cele mai 

sensibile, 

ce necesită o îngrijire aparte. 

Flacăra învăţăturii nu se va stinge, dacă vom 

şti să o permanentizăm în inimile celor care s-

au adăpat din izvorul cunoştinţelor noastre. 

Şcoala satisface nevoile fiecărui elev de a se 

simţi competent 

în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre 

schimbare şi spre învăţarea şi respectarea 

valorilor unei societăţi democratice. 
 

TEL/FAX:0350417982 

Email: scoala_salatrucel@yahoo.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Şcoala noastră este o şcoală în slujba 

comunităţii având capacitatea de a funcţiona 

ca o structură eficientă  şi  echitabilă pentru 

toate categoriile de copii şi de  a asigura 

progresul  tuturor elevilor săi, astfel încât 

,,mâine să fie mai buni ca azi”...  

Construim viitorul copiilor prin iubire, respect 

şi responsabilitate pentru ca aceştia să devină 

cetăţeni ai lumii dornici de a învăţa toată 

viaţa. 

mailto:scoala_salatrucel@yahoo.com

