ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 RM. VÂLCEA
SCURT ISTORIC, ÎN PRAG DE NOU ÎNCEPUT
"Învățătorul este acela care face să crească
doua idei acolo unde exista doar una."
Elbert Hubbard
Situată pe Calea lui Traian, la nunărul 97, Școala cu clasele I-VIII Nr. 4
Râmnicu Vâlcea, reprezintă cea mai sudică școală gimnazială mare de pe teritorilul
municipiului Rm. Vâlcea, asigurând școlarizarea elevilor din zonele Copăcelu,
Căzănești, Calea lui Traian Sud, Petrișor, Inătești, Morilor și 1 Mai.
Prima atestare a funcționării unei instituții de învățământ în zonă, dovedește că
din 1927 până în 1930 a funcţionat o școală cu o clasă de 25 de băieţi pe lângă Schitul
Inăteşti.
Sub denumirea de “Şcoala Primară din Comuna Rm Vâlcea ” cu clasele I –
IV, director fiind Petre Rozeanu, școala funcționează începând cu anul școlar 19301931.
În anul școlar 1954-1955, școala se numea Școala medie nr. 2 – aplicație și
asigura activitatea de practică pedagogică pentru viitorii elevi, pregătiți în școala de
profil care funcționa în Rm. Vâlcea.
Începând cu anul școlar 1956-1957, școala primește numărul pe care îl
păstrează și astăzi, numindu-se Școala elementară nr. 4 Rm. Vâlcea.
În anul școlar 1959-1960, denumirea școlii se schimbă în Școala de 7 ani nr. 4
Rm. Vâlcea, care se păstrează până în anul 1962, când primește numele Școala de 8
ani nr. 4 Rm. Vâlcea.
Începând cu anul şcolar 1963 – 1964 şcoala funcţionează ca şcoală generală cu
8 clase, sub denumirea „Şcoala Generală Nr. 4” până în anul 1977.
Urmând cursul istoriei, privitor la extinderea învăţământului obligatoriu de la
7-8 ani la 10 ani, care s-a făcut o dată cu apariţia noii legi1, din anul şcolar 1977 –
1978, la „Şcoala Generală Nr.4” au funcţionat și clase a IX - a și a X-a, iar
începând cu anul școlar 1983 – 1984 şcoala şi-a schimbat denumirea în „Şcoala cu
clasele I – X Nr. 4”.
De asemenea, în perioada 1972-1980, la Şcoala cu clasele I – X Nr. 4 Rm.
Vâlcea s-au organizat și desfășurat și cursuri de alfabetizare.
Începând cu anul şcolar 1987 – 1988, școala a primit numele „Şcoala cu
clasele I – VIII Nr.4”, titulatură păstrată până în momentul de faţă.
Prin redimensionarea rețelei școlare, din anul şcolar 2007 – 2008, au fost
arondate şcolii noastre și Şcoala cu clasele I –VIII Nr. 6 Copăcelu şi Şcoala cu clasele
I – IV Nr. 12 Căzăneşti, iar începând cu anul şcolar 2009 – 2010 aceste unități au fost
desfiinţate, elevii şi cadrele didactice funcţionând în cadrul Şcolii cu clasele I – VIII
Nr. 4 Rm Vâlcea.
Din anul școlar 2009-2010, la Copăcelu funcționează Grădinița cu program
normal nr. 11, iar la Căzănești, Grădinița cu program normal nr. 12, ca structuri ale
școlii noastre, ambele beneficiind de clădiri reabilitate, cu încălzire centrală și grupuri
sanitare moderne.
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Legea privind învăţământul în Republica Socialistă România, în anul1968, la art. 26 prevede: „Învăţământul
obligatoriu de cultură generală are durata de 10 ani.“

Din anul 2012, localul școlii din Calea lui Traian nr. 97, beneficiază de încă un
etaj, cu zece săli de clasă și o sală de festivități, iar unul din terenurile de sport din
curtea școlii a fost acoperit cu covor sintetic.
Activitatea didactică se desfășoară în două schimburi – dimineața – clasele
pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, iar după-amiaza, clasele din învățământul
gimnazial și grupele programului Școală după școală.
Pentru activitatea didactică destinată elevilor din ciclul gimnazial, școala
dispune de: cabinete de informatică, geografie, sală de cenaclu literar și cerc de teatru,
precum și laboratoare de fizică, chimie, biologie și bibliotecă.
De asemenea, sunt în curs de amenajare cabinetele de limba română, limba
franceză și educație tehnologică.
Până la sfârșitul anului școlar 2012-2013 ne propunem ca majoritatea
disciplinelor să fie predate în săli special amenajate și dotate - cabinete și laboratoare
- în care elevii să-și poată pune în valoare abilitățile.
Referitor la activitățile educative extrașcolare, începând cu anul școlar 2007 –
2008 în şcoala noastră se derulează 3 concursuri care își propun valorizarea talentelor
elevilor: Concursul Național de Teatru „Scena Talentelor”, Concursul Judeţean de
creaţie literară „Mărţişor”, Concursul Național de Interpretare Muzicală „Flori de
cântec românesc”.
De-a lungul timpului, şcoala a realizat schimburi culturale cu College „Jean
Delacour” din Cleres, Franţa (1990 – 1992, 1993, 1995) şi College „Joseph Delteil”
din Limoux (2007 - 2009), proiecte bilaterale Socrates şi Comenius I cu College
„Jean Delacour” din Cleres (2001 – 2003 – Tema „Europami”) și College „Joseph
Delteil” din Limoux ( 2004 – 2006 – Tema „Apa – aurul de mâine”).
În anul şcolar 2011 – 2012 s-a derulat un parteneriat educaţional cu elevii și
profesorii de la College „Joseph Delteil” din Limoux, în care s-au implicat 30 de
elevi şi 15 profesori.
În vederea realizării activităților de tip recreativ, atât cu elevii înscriși la
programul Școală după școală, cât și cu elevii de la ciclul gimnazial, în școală se
desfășoară acțiuni comune, organizate în parteneriat cu Palatul Copiilor Rm. Vâlcea,
beneficiind de personal didactic specializat în activități artistice și tehnico-aplicative
Colectivul de elevi și cadre didactice al școlii beneficiază, ca urmare a bunei
colaborări cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, de servicii de
sprijin: consilier școlar, logopeg și mediator școlar, precum și cadru didactic de sprijin.
În anul școlar 2012-2013, Școala cu clasele I-VIII Nr. 4 Rm. Vâlcea
funcționează cu 3 grupe de nivel preșcolar, 19 clase de învățământ primar (3 clase
pregătitoare, câte 4 formațiuni pentru clasele I-IV) și 14 clase de învățământ
gimnazial (3 clase a V-a, 3 clase a VI-a, 4 clase a VII-a și 4 clase a VIII-a).
Dezideratul școlii îl reprezintă atragerea părinților în procesul decizional
asupra demersulului educațional al propriilor copii, conștientizarea lor asupra
importanței comunicării cu copiii în sensul împărtășirii valorilor pe care doresc să le
cultive în educația lor.

