
36 DE ANI DE EXCELENȚĂ





Este situată în partea de vest a oraşului 
Comăneşti, pe malul stâng al râului Trotuş, în 
cel mai nou şi mai mare cartier al oraşului. 

Este cea mai mare şcoală din oraş. A fost 
inaugurată în anul 1981, când şi-a deschis 
porţile pentru doar 205 elevi şi 13 cadre 
didactice.

După 35 de ani, imaginea şcolii arată 
cu totul altfel…



 Creşterea calităţii învăţământului prin optimizarea 
relaţiei şcoală-familie-societate;

 Optimizarea activităţii de formare continuă a cadrelor 
didactice;

 Cunoaşterea nivelului, varietăţii şi complexităţii 
intereselor educaţionale ale elevilor, a nivelului de 
aşteptare al părinţilor în raport cu oferta şcolii şi 
cerinţele societăţii;

 Abilitarea cadrelor didactice privind prezentarea unei 
oferte educative pentru petrecerea timpului liber al 
elevilor;

 Formarea simţului moral şi a gustului estetic, a 
receptării cu discernământ a frumosului;



 Optimizarea nivelului cultural al elevilor din ciclul 
primar/gimnazial;

 Stimularea creativităţii şi cultivarea interesului pentru 
limba română prin activităţi extracurriculare şi 
opţionale;

 Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare care 
să contribuie la formarea lor umană, socială şi civică;

 Mediatizarea performanţelor şi reuşitelor elevilor şi 
cadrelor didactice;

 Construirea unei echipe manageriale ale cărei atribuţii 
să fie centrate pe promovarea intereselor şcolii.



-  

-  învăţători
- 1 profesor maistru cu gradul didactic I
- o bibliotecară
- un consilier şcolar
- 3 cadre didactice auxiliare
- 4 cadre medicale
- 5 personal de întreţinere

 2 directori

 17  cu gradul didactic I

cadre 

- 40 profesori ţi (10 cu gradul I, 
11 cu gradul II, 10 cu definitivat 

ţi)

  califica
şi 9 

debutan



• 25 săli de clasă;
• 2 laboratoare (biologie şi chimie);
• un cabinet de informatică;
• o bibliotecă cu 6000 de volume;
• o staţie radio cu circuit intern;
• un cabinet de consiliere şcolară;
• o sală de etnografie;
• un cabinet stomatologic;
• un cabinet medical şcolar de

medicină generală;
• birouri;
• o sală de sport;
• centrală termică proprie;
• sistem de supraveghere video.







































MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TĂBĂCARU” 

BACĂU

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 7 COMĂNEŞTI







MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 

BACĂU
CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE 

TĂBĂCARU” BACĂU

Îmbogăţirea şi îmbunătăţirea activităţilor 
extracurriculare

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Bacău
Casa Corpului Didactic „Grigore 

Tăbăcaru” Bacău
Şcoala cu clasele I – Viii Nr. 7 

Comăneşti

Stimularea şi exersarea 

creativităţii şi cultivarea 
interesului pentru limba română 

prin activităţi extracurriculare şi 
opţionale



















Grupul Hora













În căsuța bunicilor





JOCUL URSULUI













PĂRINŢII ŞI ELEVII ÎN CALITATE DE PARTENERI AI 
ŞCOLII

• Părinţii deţin majoritatea responsabilităţilor pentru
deciziile referitoare la alegerea unei şcoli sau a
alteia. De ce părinţii şi elevii optează pentru o şcoală
sau alta ? Nu există un singur răspuns . De regulă,
primează considerentele geografice, plus calităţile
academice tradiţionale şi disciplina.

• Implicarea cu succes a părinţilor ca parteneri în
procesul instructiv - educativ este cheia rezolvării
multor probleme, fiind condiţionată de asumarea şi
promovarea unor valori comune:
– asigurarea egalităţii şanselor în educaţie;
– revigorarea spiritului civic;
– promovarea dialogului, transparenţei şi a

comunicării deschise;
– statuarea disciplinei şi a responsabilităţii;
– dezvoltarea cooperării şi a colaborării.



MIJLOACE DE 
PROMOVARE

Revista şcolii “Speranţe”



MIJLOACE DE 
PROMOVARE

Site-ul şcolii:
www.scoalarebreanu.ro

Pliantul de prezentare
a şcolii


