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1. Date de contact  

Denumirea unităţii de învăţământ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. IOAN MIHALYI DE 

APŞA” 

 

 

Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular: DE STAT 

 

Localitate / judeţ: SIGHETUL MARMAŢIEI / MARAMUREŞ 

 

Adresa : STR. MIHAI VITEAZU NR. 41 

Cod poştal: 435500 

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 0262311487 

 

E-mail: scoalamihalyi@gmail.com 

 

Niveluri de învăţământ: PREPRIMAR - PRIMAR - GIMNAZIAL 
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2. Poze 
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3.     Scurt istoric 

 

          De-a lungul anilor, în Maramureşul istoric, municipiul Sighetu-Marmaţiei a 

fost şi rămâne un important centru economic, cultural şi spiritual, o adevărată capitală a 

sufletului maramureşean. Marcat de influenţa sistemelor politico -administrative ale 

vremii, oraşul a cunoscut etape de puternică dezvoltare, dar şi momente de stagnare sau 

cădere. În ultimii ani au început să se cristalizeze elementele societăţii bazate pe 

economia de piaţă, deschizând noi perspective în evoluţia municipiului. Gospodarii 

oraşului se confruntă cu o multitudine de probleme pentru asigurarea unor condiţii 

civilizate de muncă, viaţă şi trai, în schimbarea mentalităţii cetăţeanului, pentru 

armonizarea unei comunităţi locale unitare şi responsabile.  

Municipiul nostru s-a personalizat în timp prin remarcabile instituţii de cultură 

cum ar fi: Academia de Drept (1836), Asociaţiunea pentru cultura poporului român din 

Maramureş (1860), Preparandia română (1862), Liceul Dragoş Vodă (1919). Între astfel 

de instituţii de cultură se înscrie şi şcoala noastră „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” care 

funcţionează în două corpuri de clădire construite în etape distincte. Construcţia veche 

datează din anul 1885, în ea funcţionând Şcoala Primară şi Şcoala Civilă care ulterior s -

a transformat în Gimnaziul Romano-Catolic pentru fete, până în anul 1948, când 

clădirea Şcolii se naţionalizează, iar călugăriţele se retrag la mănăstiri. Din anul 1948 şi 

până în anul 1960 în clădirea veche a funcţionat Liceul Mixt Maghiar, iar din septembrie 

1960 a luat fiinţă Şcoala elementară de 7 ani nr. 3 cu limba de predare romană, care în 

anul şcolar 1965-1966 devine de 8 ani, având până în anul 1968 şi clase cu limba de 



 

4 
 

predare maghiară. În 1968, din cauza numărului mare de elevi, s -a construit noul corp de 

clădire care s-a ataşat construcţiei vechi.  

Pentru a cinsti memoria celui care a fost cărturar patriot, doctor în ştiinţe juridice 

şi membru al Academiei Române şi care prin opera sa a „dezgropat gloria străbună şi a 

înviat conştiinţa naţională", şcoala noastră a adoptat, la 1 septembrie 2000, denumirea 

de Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”.  

În decursul timpului acest lăcaş de cultură, situat în inima Sighetului şi -a cultivat 

prestigiul formând între zidurile sale minţile şi inimile a zeci de generaţii. Mulţi dintre 

oamenii de cultură, profesori, medici, ingineri, tehnicieni sau muncitori de prestigiu, au 

fost elevii şcolii noastre. Instituţie emblematică a învăţământului maramureşean, aceasta 

şi-a trimis solii competenţei în amfiteatrele unor reputate instituţii de învăţământ 

superior din ţară şi de peste hotare.  

Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa" este organizată pe 3 niveluri 

de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial.  

În ciclul preşcolar funcţionează 6 grupe cu un număr de 137 de preşcolari, în 

ciclul primar 18 clase cu un număr de 422 elevi, iar în ciclul gimnazial 14 clase cu un 

număr de 333 elevi. 

 

4. Dimensiunea calitativă a procesului instuctiv-educativ 

 

a. Promovabilitatea 

AN ŞCOLAR 2009 – 2010 

PRIMAR 

Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

353 355 354 1 99,71% 

 

GIMNAZIAL 

Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

359 355 335 20 94,36% 

 

AN ŞCOLAR 2010 – 2011 

PRIMAR 

Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

385 372 372 - 100% 

 

GIMNAZIAL 
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Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

379 376 367 9 97,60% 

 

AN ŞCOLAR 2011 – 2012 

PRIMAR 

Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

352 353 353 - 100% 

 

GIMNAZIAL 

Nr. elevi 

inscrisi la 

inceputului 

anului şcolar 

Nr. elevi 

existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

repetenti / 

neincheiat 

Procent de 

promovare 

342 338 328 10 97,04% 

 

b. Rezultate la invatatura.  

An şcolar 2009-2010-Ciclul primar 

Elevi 

promovati 

Din care: cu mediile generale intre 

S B FB 

354 37 96 221 

 

An şcolar 2009-2010-Ciclul gimnazial 

Elevi 

promovati 

Din care: cu mediile generale intre 

5-6.99 7-8.99 9-10 

335 37 141 157 

 

An şcolar 2010-2011-Ciclul primar 

Elevi 

promovati 

Din care: cu mediile generale intre 

S B FB 

372 39 101 232 

An şcolar 2010-2011-Ciclul gimnazial 

Elevi 

promovati 

Din care: cu mediile generale intre 

5-6.99 7-8.99 9-10 

367 35 164 168 

 

An şcolar 2011-2012-Ciclul primar 

Elevi 

promovati 

Din care: cu mediile generale intre 

S B FB 

353 19 126 208 

An şcolar 2011-2012-Ciclul gimnazial 

Elevi Din care: cu mediile generale intre 
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promovati 5-6.99 7-8.99 9-10 

328 35 140 153 

 

c. Rezultatele elevilor la Evaluarea Nationala 

An şcolar 2009-2010 

 Nr. elevi 

înscrişi 

Din care: cu mediile generale între 

Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

LB.ROMÂNĂ 71 7 7 11 12 5 27 2 

MATEMATICĂ 71 4 6 13 12 17 18 0 

 

An şcolar 2010-2011 

 Nr. elevi 

înscrişi 

Din care: cu mediile generale între 

Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

LB.ROMÂNĂ 105 16 11 14 17 20 24 3 

MATEMATICĂ 105 15 26 18 10 10 26 0 

An şcolar 2011-2012 

 Nr. elevi 

înscrişi 

Din care: cu mediile generale între 

Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

LB.ROMÂNĂ 80 7 8 12 7 17 26 3 

MATEMATICĂ 80 21 22 13 5 8 6 5 

 

d. Rezultatele elevilor la concursuri şi olimpiade 

Olimpiada de matematică – etapa judeţeană 

- Mihai Rareş, premiul II 

- Fernea Tudor, premiul III 

- Orza Ioan, premiul III 

Concursul interjudeţean de matematică – Sigma 

- Orza Ioan, premiul I 

- Codrea Rafael, menţiune  

- Fernea Tudor, menţiune 

- Peşek Eduard, menţiune 

- Ulici Denisa, menţiune 

Olimpiada de limba şi literatura română – etapa judeţeană 

- Muj Florin – VA – menţiune 

- Apan Letiţia – VA  

- Oros Camelia – VA 

- Villand Melisa – VI A 

- Tifenbacher Daiana – VIII A  
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- Vălean Simina – VIII A 

- Burnar Anamaria – VII A – premiul II 

- Arba Anamaria – VIII B – premiul III 

 

,,+ / - POEZIE’’ – concurs judeţean  

- Babotă Georgiana – VA – premiul III  

- Oros Camelia – VA – premiul III 

- Rakoş Denisa – VI A – premiul III 

 

,,Comunicare şi ortografie’’ – concurs 

- Apan Letiţia – V A - 86 puncte 

- Rezmuveş Antonio – VI B – 80 puncte 

- Dunca Carmen – VI B – 84 puncte 

- Rakoş Denisa  - VI A – 91 puncte 

- Mihali Cosmin – VI A – 92 puncte 

 

Concursul judeţean de chimie,,Raluca Ripan,,  

 

- Ilieş Andreea, clasa a VII- a, premiul III 

 

Festivalul internaţional de folclor pentru copii ,,Am fost ş-om fii’’ 

 

- Apan Letiţia, cls. a V- a, premiul I 

- Dunca Denisa, cls. a V – a, premiul II 

 

Concurs de interpretare instrumentală şi arte vizual 

 

- Mihai Bianca, cls a VI –a, premiul I 

- Rakoş Denisa, cls. a VI – a, premiul I 

 

 

e. Absolvenţi cu care ne mândrim 

1. Dr. Lingvay Iosif – expert în chimia gazelor, Institutul Pipera – Bucureşti 

2. Prof. Dr. Radu Titircă – Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti 
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3. Cella Şuteu – diplomat, Consul al României la Washington, SUA 

4. Prof. Dr. Mircea Dumea – istoric de artă – Universitatea Bucureşti 

5. Dr. Stoica Marius – expert Banca Naţională a României, Bucureşti 

6. Dr. Condrat Cristian – medic, Franţa 

7. Dr. Cotârlă Ioan – Columbia, SUA 

8. Schmidt Eric – manager Google, SUA 

9. Ec. Nemeş Ovidiu – primar al municipiului Sighetu-Marmaţiei 

10.  David Delia – programator Facebook, SUA 

 

5.  Programe si proiecte educaţionale 

 Dăruire şi frenezie pentru copiii mileniului trei”, cu tema „Sărbătorile Pascale” – 

expoziţie de materiale didactice, Grădiniţa nr. 12 Sighetu Marmaţiei; 

 Minte sănătoasă în corp sănătos - grupa pregătitoare 

 Sărbători religioase - grupa mică 

 Şi noi suntem ca voi – Grădiniţa Nr.13 - Grădiniţa Madre Colomba - Sighet 

 Azi preşcolari mâine şcolari - grupa pregătitoare, clasa a IV- a Şc. Dr. Ioan Mihalyi 

de Apşa 

 Grădiniţa,eu şi familia mea - Grădiniţa Nr.13 - Părinţi, psiholog 

 Prieteni cu voi – Grădiniţa Nr.13-Grădiniţa Nr.8 - grupa mare 

 Zâmbet de copil - Grădiniţa Nr.13 - Psiholog Dunca Ileana 

 Micii pietoni – Grădiniţa Nr.13-Poliţia Municipală - Serviciul Circulaţie 

 “ Prietenia, o împărăţie fără hotare”: Grădiniţa Nr.13 - Grădiniţa Chiuza Bistriţa -

Năsăud 

 „Tradiţii populare - o punte de legătură între noi”- Grădiniţa Nr.13 - Grădiniţa Albă 

ca zăpada, Beclean, Bistriţa Năsăud 

  „ Caravana prieteniei”: Grădiniţa Nr.13- Grădiniţa Madre Colomba –Bolzzano -

Italia 

 Concursuri judeţene: Periuţa de aur,  Ştim să circulăm corect,  Ne pregătim pentru 

şcoală, Festivalul dansului pentru preşcolari 



 

9 
 

 Teatru pentru cei mici 

 Cupa preşcolarului – şah 

 Concursuri naţionale : ”Circulând corect ne protejăm viaţa” 

 Bucuriile pascale  

 Proiect „Suflet de copil în lumina învierii’’ 

 Proiect “Ziua internaţională a copilului’’ 

 “Cupa 1 Iunie” în cadrul Proiectului judeţean “Armonie şi mişcare” 

 ENO – proiect de educaţie ecologică 

 ,,Sportul pentru toţi’’ – proiect educaţional 

 ,,Noua generaţie speranţa noastră pentru un viitor mai bun’’ – proiect de cooperare 

transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 

 Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare – proiect educaţional, octombrie  2011 

 Cercul de lectură ,,Prietenii cărţii’’ – proiect cultural – educaţional 

 ,,Te invit în şcoala mea’’ – proiect de parteneriat educaţional cu Şcoala ,,Mihai 

Eminescu’’ – Rădăuţi 

 ,,Unirea, naţiunea a făcut-o!’’ – proiect educaţional 

 ,,Cu Europa …la joacă’’ Micul creştin – parteneriat educaţional, concurs 

 ,,Oameni şi cărţi. Lectura ca pretext’’ – proiect cultural – educaţional  

 ,,CONTează pe educaţie’’ – proiect de educaţie financiară 

 ,,Dimineţile lumii’’ – proiect naţional  

 ,,Istorie, capricii …modă’’ – proiect educaţional  

 „Let’s color our world” – proiect educaţional 

 „I care” – proiect educaţional 

6. Activităţi extraşcolare  

 Un mărţişor pentru fiinţe dragi – cls. a V-a B, 01.03.2011, înv. Oanţă Ileana 

 Unirea Basarabiei cu România – cls. a VIII-a A şi a VIII-a B, 27.03.201, prof. 

Mariana Şuştic 
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   Realizarea filmului artistic „Popas la masa Pintii” – prof. Mariana Şuştic 

 Concurs „Memoria Brătienilor” – cls. a VII-a A şi a VIII-a A, 16.04.2011, 

29.05.2011, prof. Mariana Şuştic, prof. Laura Simion 

 Excursie în Polonia – Cracovia, Auschwitz, Birkenau – cls. a VII-a  şi a VIII-a 

– 5-7.06.2011, prof. Mariana Şuştic 

 1 iunie – Ziua Copilului – desene pe asfalt, concursuri sportive, clasele I - IV 

 Parada prinţilor şi prinţeselor – carnaval, prof. Bodnariuc Dorina; 

 Activităţi de voluntariat – Grădina Morii, vânzare de lalele, prof. Orga Mihaela; 

 Surprize pentru mama mea, clasele II – IV; 

 Lumina Învierii – Ouă de Paști – pictură, clasele I – IV; 

 Cel mai bun biciclist – Sala Polivalentă (Zilele Şcolii), clasele III – IV; 

 Copilărie fericită în colaborare cu clasa a IV-a C, Grad. nr. 8, nr. 13 – creaţii 

literare, picturi, colaj, acţiuni caritabile la centrul Madre Colomba, prof. Orga 

Mihaela; 

 „Hristos a înviat” – creaţii literare, plastice, semnificaţii şi simboluri, clasele I – 

VIII, prof. Lauruc Margareta, prof. Sima Ileana, prof. Ierima Georgeta 

  „Cartea – prietena mea”, prof. Mirea Ioana, parteneriat cu Şcoala Ieud 

 Concurs „Igiena acasă şi la şcoală”, prof. Radu Mirela, prof. Bodnariuc Dorina, 

prof. Pop Maria 

 Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului  cu Asociaţia Fraţilor Minori 

Capucini cu moto-ul „I care”, prof. Radu Mirela, prof. Paşca Ana 

 „Şi noi suntem copii” – colaborare cu Şcoala Specială – expoziţie de lucrări, 

acţiuni comune, prof. Lia Bârlea 

 „Să protejăm mediul înconjurător” – acţiuni de colectare a gunoiului din zonele 

învecinate ale şcolii, clasele I - VIII 

 Schimb de felicitări cu ocazia sărbătorilor pascale – cu grupa pregătitoare – Gr. 

nr. 13, prof. Antonia Franyi 

  „Mărţişorul” – activitate cu preşcolarii de la Gr. nr. 8, prof. Bodea Angelica 

 „Flori şi cântece de ziua mamei” – montaj muzical-literar, prof. Bodea Angelica 

 „Ora de lectură în bibliotecă”- activitate - clasa a V-a C - septembrie 2011; 

   „În vizită la biblioteca şcolii” – clasele I  –  octombrie 2011; 

  „Pe urmele lui Constantin Chiriţă” – portret literar – 14 noiembrie 2011   
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  „I. Al Brătescu Voineşti” – vitrină literară – 14.12.2011 (65 de ani de la 

moarte);  

  „Zbor de fluturi” – revista şcolii – decembrie  2011/ iunie 2012, prof. Radu 

Mirela, prof. Laura Simion, prof. Tifenbacher Claudia, prof. Hotea Sorin;  

  „Cu drag, de MĂRŢIŞOR” – expoziţie de mărţişoare cu vânzare în scop 

caritabil;  expoziţie de felicitări în şcoală -  1 - 8 martie 2012;  

 Ana Blandiana – vitrină literară – 25 martie 2012; 

 „Şcoala altfel”  - 02 – 06.04.2012, prof. Laura Simion, prof. Ioana Mirea 

 „Ziua Astronomiei” – 28 aprilie 2012 -  observaţii astronomice prin telescop 

din parcul Grădina Morii, prof. Hotea Sorin; 

 George Topârceanu – expoziţie de carte – 7 mai 2012; 

 Vizite la muzeele din localitate, clasele I – VIII 

 Excursii şcolare  (la Baia Mare, Oradea, Cluj, în Moldova), clasele I – VIII 

 Serbări şcolare – Carnavalul toamnei (clasele I – VIII), serbări de Crăciun, de 8 

martie, 1 iunie, serbarea abecedarului, prof. Laura Simion, prof. Ioana Mirea 

 Zilele şcolii – activităţi culturale, serbare şcolară, concursuri – clasele I  - VIII, 

prof. Laura Simion 

 

7. Oferta şcolii 2012-2013 

 Resurse umane: 

 Personalul didactic şi didactic auxiliar: 

 10 educatori / profesori pentru învăţământul preşcolar 

 18 învăţători / profesori pentru învăţământul primar; 

 24 profesori învăţământ gimnazial; 

 un psiholog; 

 o secretară; 

 o contabilă; 

 o bibliotecară; 

 un analist programator; 

 Personalul nedidactic: 

 o asistentă medicală; 

 4 îngrijitoare; 
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 un mecanic întreţinere; 

 3 fochişti; 

 

 Baza tehnico-materială: 

 21 săli de clasă; 

 un cabinet de informatică / sală multimedia; 

 un cabinet psihopedagogie; 

 un cabinet medical; 

 o bibliotecă şcolară; 

 o sală media / revistă şcolară; 

 o sală de sport; 

 două terenuri de sport în curtea şcolii; 

 un birou pentru director şi director-adjunct; 

 un birou pentru secretariat şi contabilitate; 

 o sală pentru arhiva şcolii; 

 o sală pentru depozitat lapte / corn / măr; 

 un chioşc alimentar; 

 două ateliere de întreţinere; 

 două săli pentru depozitat combustibil (lemne); 

 o centrală termică; 

 

 Clase preconizate în anul şcolar 2012-2013: 

a. Învăţământ preprimar: 

 Grupe - 6 

b. Învăţământ primar: 

 Clase pregătitoare - 2 

 Clase a I-a - 4 

 Clase a II-a - 3 

 Clase a III-a - 4 

 Clase a IV-a - 4 

c. Învăţământ gimnazial: 
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 Clase a V-a - 3, din care a V-a A – engleză intensiv 

 Clase a VI-a - 3, din care a VI-a A – engleză intensiv 

 Clase a VII-a - 3, din care a VII-a A – engleză intensiv 

 Clase a VIII-a - 3, din care a VIII-a A – engleză intensiv 

 Curriculum la decizia şcolii (CDŞ – opţionale): 

a. Învăţământ primar: 

 literatură pentru copii  

 limba engleză  

 informatică 

b. Învăţământ gimnazial: 

 informatică  

 educaţie pentru sănătate  

 educaţie muzicală  

 educaţie plastică  

 educaţie fizică  

 astronomie 


