Resurse umane
În anul școlar 2014/2015 școala beneficiază
de o încadrare cu personal didactic a cărui principală
calitate este dorința de perfecționare materializată
prin muncă asiduă, dăruită idealurilor de
performanță.
În ciclul primar funcţionează 26 clase, din
care 6 clase în alternativa educaţionala Step by Step.
Aceste 26 clase sunt coordonate de 32 de învățători
(31 titulari și un suplinitor calificat).
Pentru anul şcolar 2015/2016 școală oferă 5
clase în învățământul tradiţional și 1 clasă în
alternativa educațională Step by Step.
Dascălii ciclului primar au fost și sunt
preocupaţi de continua lor perfecţionare, confirmată
de cele 23 grade didactice I, 8 cadre didactice cu
definitivat şi 1 debutant.
În ciclul gimnazial elevii beneficiază de
prestaţia celor 53 profesori, dintre care 2 cu doctorat,
25 cu gradul didactic I, 8 cu gradul didactic II, 2 cu
definitivat și doar 1 debutant.

Elevii din ciclul gimnazial învață după
alternative metodologice moderne. Buna pregătire a
cadrelor
didactice
se
materializează
în
competitivitatea elevilor noştri la olimpiadele
judeţene și naţionale, cât și la alte concursuri școlare
și extrașcolare recunoscute la nivel județean,
interjudețean și național.
De-a lungul timpului, elevii școlii noastre s-au
situat mereu în topul olimpicilor din judeţ, obţinând
premii și menţiuni la toate disciplinele de concurs.
Chiar și în acest an, conform tradiţiei, școala a fost
reprezentată la fazele superioare ale olimpiadelor și
concursurilor, unde elevii școlii noastre au obţinut
rezultate excepționale.
Pentru elevii performeri se organizează
pregătire de performanţă, iar pentru elevii cu nevoi
speciale școala pune la dispoziţie un profesor
itinerant pentru sprijin în activitatea școlară. De
asemenea, școala are la dispoziţia elevilor săi un
cabinet de consiliere şcolară şi unul de logopedie.
La aniversarea celor cinci decenii de activitate,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIŢA, se bucură de o
înaltă apreciere în cadrul comunităţii locale, fiind un
adevărat etalon în activitatea instructiv-educativă a
tinerei
generaţii.

