
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE	DIN	OFERTA	EDUCAȚIONALĂ	

	

- Clubul școlar de Badminton ”Bucovina” Horodnic de Sus; 

- Cercul școlar de dansuri populare ”Horodnicelul”; 

- Revista școlii, ”Cheia reușitei școlare” (3 numere): 

- Participări și premii la concursurile școlare pentru înv. primar și  

  gimnazial (la nivel local și județean); 

- Derularea de proiecte și parteneriate cu instituții locale și județene); 

- Adoptarea de CDȘ-uri conform cu nevoile elevilor; 

- Realizarea unei palete largi de activități extracurriculare. 

 

●	UNITATEA	CU	PERSONALITATE	JURIDICĂ	-	ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”IULIAN  VESPER”  

                                                                                                                 HORODNIC DE SUS 

 

●	UNITĂȚI	ARONDATE	– GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HORODNIC DE SUS 

                                                 – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 HORODNIC DE SUS 

                                                 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HORODNIC DE SUS 

                                                 – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 HORODNIC DE SUS 

                                                 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 HORODNIC DE SUS 

 

● 160 DE ANI DE LA PRIMELE CURSURI ȚINUTE       
              ÎN HORODNIC DE SUS (1858 – 2018) 
 
 

● 130 DE ANI DE LA I�NFIINȚAREA PRIMEI ȘCOLI    
              ÎN HORODNIC DE SUS (1888 – 2018) 

 

REZULTATE	LA	EVALUAREA	NAȚIONALĂ,	CLASA	a	VIII-a	

 

Anul școlar Procentul de promovabilitate 
2015-2016 65,90 % 
2016-2017 77,5 % 
2017-2018 96,29 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIZA	ȘCOLII	

”O școală pentru toți, o educație pentru viaț

	

VIZIUNEA	ȘCOLII 

   Școala noastră prin menirea sa, este centrul educației din comunitate, ea 
este aplecată spre dezvoltarea personalității fiecărui elev, pentru a
șane reale în traseul educațional și în viață. 

MISIUNEA	ȘCOLII	

						Şcoala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus îşi asumă rolul de 
iniţiator şi susţinător al educaţiei în comunitate, de păstrător a tradiţiei 
locale, în spiritul protecţiei mediului înconjurător şi a prieteniei om
natură. Misiunea şcolii noastre este să asigure o educaţie de ca
pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi orientare profesională a elevilor 
în vederea adaptării socio – economice. Dezvoltarea în parteneriat cu 
comunitatea locală a unui mediu favorabil educației, ținând cont și de 
valorile antreprenoriale, tehnologice, informaționale, cultural, religioase, 
ecologice, astfel încât fiecare elev să urmeze studiile în 
sau profesionale, să beneficieze de șansa de a fie educat ca bun cet
român și european. 

	

IULIAN	VESPER	(1908-1986)	

Patronul	spiritual	al	școlii	noastre
	

       Teodor Grosu, cunoscut sub pseudonimul de Iulian Vesper,
 a fost poet, eseist, memorialist, redactor, traducător şi autor
 de  romane.  S-a nascut la 22 noiembrie 1908 în Horodnic de Sus.
Dintre datele biografiei sale amintim: cofondator al mişcării literare şi 
Editurii Iconar din Cernauţi; redactor la ziarul “Glasul Bucovinei”;
redactor la Editura “Dacia Literară”; prim-secretar la Direcţia Presei.
Opera sa: Echinox în odăjdii (1933), Constelaţii (1935),
(1937); Primăvara în ţara fagilor (1938); Glasul (1957
(1979). 

DATE	DIN	ISTORICUL	

- 1858 – Se țin primele cursuri primare în comuna Horodnic de Sus;
- 1888 – Înființarea Școlii Elementare din Horodnic de Sus;
- 1902 – Înființarea Școlii Nr.2
- 1964 – Înființarea Școlii Nr.1 (actuala Șc. Gimn. ”Iulian
- 1971 – Înființarea Școlii Nr.3
- 2005 - Șc. Gimn. ”Iulian Vesper”, unitate cu personalitate juridic
- 2010 - Șc. Gimn. ”Iulian Vesper”, 
                 înv. din comună; 
- 2018 - Reabilitarea cu fonduri PNDL a 
 

PLANUL	DE	

-  Preprimar (3 ani) - 7 grupe (

-  Primar (5 ani) - 15 clase (284 elevi

-  Gimnazial (4 ani)  - 10 clase (

- Total:	32 grupe/clase -608 pre
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INFRASTRUCTURA

- 4 corpuri clădiri (30 săli de clasă/cabinete/laboratoare)

- 3 biblioteci școlare 

- 3 terenuri de sport (1 sintetic)

- 2 sali de sport 

- 5 sisteme supraveghere audio

- 50 calculatoare/copiatoare/videoproiectoare

- 3 sisteme internet 

- materiale didactice specifice pe niveluri 

RESURSE	UMANE

- Personal didactic: 42 (29 titulari)

- Personal didactic auxiliar

- Personal nedidactic: 8 

- Total: 53 angajați 

UL		ȘCOLILOR	DIN	HORODNIC	DE	SUS	

țin primele cursuri primare în comuna Horodnic de Sus; 
țarea Școlii Elementare din Horodnic de Sus; 
țarea Școlii Nr.2 (Vest) Horodnic de Sus; 
țarea Școlii Nr.1 (actuala Șc. Gimn. ”Iulian Vesper”) 
țarea Școlii Nr.3 (Toplița) Horodnic de Sus); 

Șc. Gimn. ”Iulian Vesper”, unitate cu personalitate juridică 
Șc. Gimn. ”Iulian Vesper”, i-au fost arondate celelalte unități de  

Reabilitarea cu fonduri PNDL a școlilor arondate (Nr.2 și Nr.3). 

PLANUL	DE	ȘCOLARIZARE	

	

7 grupe (137 preșcolari) 

284 elevi) 

10 clase (189 elevi) 

608 preșcolari/elevi	

INFRASTRUCTURA	

4 corpuri clădiri (30 săli de clasă/cabinete/laboratoare) 

3 terenuri de sport (1 sintetic) 

audio-video 

50 calculatoare/copiatoare/videoproiectoare 

materiale didactice specifice pe niveluri și discipline 

RESURSE	UMANE	

(29 titulari) 

Personal didactic auxiliar: 3 




