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I. Prezentarea şcolii 

 

Denumire: Şcoala Gimnazială nr. 2, com. Jilava 

Număr de clase: 9 (5 în învăţământul primar şi 4 în cel gimnazial) 

Număr de elevi: 182 (la începutul anului şcolar 2013-2014) 

Număr de cadre didactice: 16 

Personal nedidactic: 2 

 

Scurt istoric 

Comuna Jilava este situată la 12 km de centrul Capitalei, cu care se învecinează 

din punct de vedere administrativ. Localitatea este dispusă de o parte şi de alta a şoselei 

care face legătura între Bucureşti şi Giurgiu şi pe câteva artere secundare.  

Şcoala Gimnazială nr. 2 a fost înfiinţată în 1963. Încă de la început, specificul 

Şcolii nr. 2 a fost dat de aşezarea într-un cartier locuit în majoritate de romi. Ca urmare, 

această unitate de învăţământ a avut un rol foarte important în eradicarea 

analfabetismului şi în ridicarea nivelului general de educaţie al acestei minorităţi, care 

astăzi reprezintă cca 20% din populaţia comunei Jilava. Infuenţată de mediul social de 

provenienţă al elevilor (nivel de educaţie relativ scăzut, nivel de trai sub media comunei, 

identitate etnică şi religioasă confuză), şcoala a avut de-a lungul timpului o activitate 

centrată pe integrarea socială a elevilor şi pe obţinerea unor rezultate maximale în 

condiţiile existente, puţin favorabile unor performanţe notorii.  

Infrastructura a suferit puţine schimbări în cei 50 de ani de existenţă ai şcolii. 

Clădirea unităţii a avut la început cinci săli de clasă, o cancelarie, o încăpere pentru 

arhivă şi un birou pentru director. În 2005 a început extinderea şcolii prin construirea 

unei noi săli de clasă (dată în funcţiune din 2007) şi a toaletelor (până atunci, erau 

folosite toaletele fără apă, din curte). Din 2008, fosta magazie de lemne a fost amenajată 

ca bibliotecă (cu cca 1200 de volume) şi depozit pentru materiale.    

Numărul de elevi al şcolii a variat de-a lungul timpului. Câteva repere importante: 

266 în 1963, 169 în 1973-1974, 406 în 1988-1989, 147 în 2002-2003. În anul şcolar 

2013-2014 au fost înscişi 182 de elevi.  
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II. Cadrul general 

Învăţământul este considerat în România o prioritate naţională, fapt reflectat nu 

îndeajuns de fondurile bugetare alocate. O nouă lege a învăţământului a intrat în 

vigoare în 2011. Aceasta este pusă în practică doar parţial, deoarece încă nu au fost 

elaborate metodologiile de aplicare a acesteia. Sunt în curs de elaborare programe 

şcolare noi. Se încearcă o modernizare a sistemului şi o adaptare la provocările erei 

informaţionale. Legea a încercat crearea unui echilibru între interesele celor trei 

factori implicaţi în educaţie: cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţii autorităţilor 

locale. 

În acest context, Şcoala trebuie să se adaptaze noilor realităţi şi evoluţiei continue 

a societăţii în ansamblu. Implementarea noii legislaţii şi recalibrarea relaţiei cu 

grupul-ţintă şi cu autorităţile locale sunt cele mai importante provocări.   
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Analiza de nevoi 

Resurse existente 

Resurse materiale existente: 

 curtea şcolii are cca 2600 mp, din care doar o mică parte (cca 20%) este ocupată 

de construcţii; restul este folosit în prezent ca teren de sport sau spaţiu verde.  

 Clădirea şcolii, cu cele şase săli de clasă, între care un laborator de informatică 

 Materiale didactice suficiente, constând în planşe, hărţi, vase speciale şi 

dispozitive pentru experimente la Fizică şi Chimie 

 Biblioteca şcolii, relativ bine utilată  

 

Resurse umane existente la începutul ciclului PDI (an şcolar 2013-2014): 

 Un nucleu de cadre didactice titulare, devotate şcolii, bine pregătite profesional 

 Personal de îngrijire suficient 

 Agenţi de pază specializaţi 

 

 Numărul 

Personal didactic cu gradul I 4 

Personal didactic cu gradul II 4 

Personal didactic cu definitivat 3 

Personal didactic debutant 5 

Cadre didactice cu doctorat 1 

Cadre didactice cu activitate publicistică de specialitate 1 

Cadre didactice cu activitate de metodist 1 

Competenţe TIC 16 

Cadre didactice cu gradaţie de merit 1 

Cadre didactice care în ultimii 5 ani au urmat cursuri de perfecţionare 9 
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Populaţia şcolară se menţine constantă. Conform recensământului realizat de 

şcoală, în anii 2014-2017 ar urma să se înscrie la şcoala noastră, de pe străzile arondate, 

următoarele efective de elevi: în 2014: 20; 2015: 25; 2016: 16; 2017: 32. 

 

Resurse financiare existente 

În prezent (începutul anului şcolar 2013-2014), şcoala nu are buget propriu. În perioada 

imediat următoare, se vor face demersuri atât pentru atribuirea unui Cod fiscal, cât şi 

pentru alocarea unor posturi de contabil (1/2 normă) şi secrtar (1/2 normă). 

 

Nevoi educaţionale 

 Pentru îmbunătăţirea performanţelor, Şcoala are nevoie de câteva condiţii 

esenţiale: 

o Menţinerea cadrelor didactice valoroase existente deja 

o Atragerea unor noi cadre didactice, competente, pe posturile libere  

o Atragerea de sponsorizări pentru susţinerea şcolarizării elevilor cu probleme 

sociale 

o Implementarea unui program Şcoală după Şcoală, ca soluţie indispensabilă pentru 

compensarea lipsei de educaţie din unele familii 

o Realizarea de proiecte educative, parteneriate cu alte şcoli, activităţi educative 

şcolare şi extraşcolare 

  

Nevoi materiale: 

 extinderea spaţiului construit, fie prin supraînălţarea şcolii, fie prin ridicarea unei 

noi construcţii care să cuprindă: 

o patru săli de clasă pentru desfăşurarea unui program Şcoală după Şcoală 

o o grădiniţă pentru copiii preşcolari 

o o sală de festivităţi pentru desfăşurarea serbărilor şcolare, a conferinţelor 

şi altor tipuri de activitate 

o o bucătărie şi o sală de mese, pentru servirea mesei în cadrul programului 

Şcoală după Şcoală 
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o o mică sală de sport, unde să se poată desfăşura orele de Educaţie Fizică, 

pe timp de iarnă 

 amenajarea celor două terenuri de sport existente 

 construirea unui nou gard, care să răspundă cerinţelor estetice ale unei şcoli 

 amenajarea unui loc de studiu în aer liber 

 construirea unei scene de festivităţi în aer liber 

 amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din CP şi cls. I-a 

 

Analiza SWOT 

 

a. Punctele tari ale şcolii sunt: 

- existenţa unui nucleu de calitate, reprezentat de câteva cadre didactice care au 

asigurat continuitate demersului didactic. Sunt cadre calificate, devotate meseriei şi 

şcolii; 

- colaborarea relativ bună cu instituţiile comunitare: Primărie, Poliţie, Biserică; 

- existenţa unei baze materiale minimale: 5 săli de clasă, un laborator de informatică, 

două terenuri de sport (însă neamenajate corespunzător); 

- dotarea cprespunzătoare cu mijloace moderne de comunicare şi multiplicare: laptop, 

internet, fax, copiatoare etc. 

 

b. Punctele slabe ale şcolii:  

 

1. Mediul social din care provin elevii se caracterizează prin: 

a. nivel general scăzut de educaţie, fapt reflectat în structura ocupaţională, 

importanţa acordată şcolii şi relaţiei cu şcoala (la şedinţele cu părinţii 

participă în general 30-40 % dintre părinţi), relaţiei părinţi-copii. Din 

informaţiile obţinute cu ajutorul Poliţiei, există numeroşi părinţi alcoolici 

şi cu probleme contravenţionale/penale; 

b. probleme materiale (peste 25 % dintre elevi trăiesc în familii care au 

venituri sub 378 RON pe membru); 

c. probleme de stabilitate emoţională (25 % dintre elevi trăiesc în familii 

monoparentale, reorganizate sau sunt crescuţi de bunici sau alte rude); 

d. apartenenţa etnică; majoritatea absolută (78%) sunt de origine romă (18% 

sunt din familii mixte; 2% sunt români), însă doar o parte îşi asumă 

identitatea. Acest fapt generează confuzie culturală, complexe de 

inferioritate, temeri privind discriminarea şi reuşita integrării în societate. 

e. apartenenţa religioasă, foarte eterogenă; familiile din comunitate fac parte 

din diferite culte religioase (ortodox, baptist, adventist şi penticostal). 

Acest lucru sporeşte confuzia cu privire la identitatea culturală şi etnică a 

populaţiei. 
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2. Imaginea şcolii reprezintă un alt punct slab. Denumirea “Şcoala din Ţigănie”, 

utilizată în localitate şi în mediul profesional, are trei efecte negative majore: 

f. înscrierea elevilor din unele familii la Şcoala nr. 1, pentru a nu fi asimilaţi 

etniei; 

g. Şcoala nu este atractivă pentru cadrele didactice bine pregătite, aflate în 

căutarea unei catedre; 

h. Investiţiile în baza materială ocolesc Şcoala. 

3. Inexistenţa unor catedre întregi, la cele mai multe discipline, din cauza 

numărului scăzut de clase. La clasele V-VIII există doar trei cadre didactice (din cele 8) 

cu normă întreagă în şcoala noastră. Acest fapt duce la comunicarea greoaie între 

profesori şi între director şi profesori, la lipsa diriginţilor în unele momente-cheie şi lipsa 

de concentrare asupra problemelor din şcoală. 

4. inexistenţa unui personal administrativ corespunzător nevoilor şcolii: secretar, 

contabil, administrator  

   

c. Oportunităţi: 

i. posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru sprijinirea comunităţilor 

defavorizate; 

j. existenţa în localitate a unor oameni de afaceri dispuşi să sprijine şcoala; 

k. relaţia foarte bună cu Biserica parohială, care a sprijinit proiectele 

educative şi sociale ale şcolii.   

 

d. Ameninţări 

l. scăderea numărului de elevi ca urmare a diminuării natalităţii şi plecării în 

străinătate a unor familii 

m. lipsa de continuitate a factorului politic local 

n. finanţarea necorespunzătoare, de la bugetul de stat 

o. stoparea finanţării proiectelor din fonduri europene pentru dezvoltare 
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III. Misiunea şi viziunea şcolii 

 

Viziunea şcolii poate fi cuprinsă în formula: „Cine nu face un pas 

înainte rămâne cu un pas în urmă”. O adaptare continuă la evoluţia 

societăţii şi chiar o anticipare a acesteia, deoarece elevii noştri se vor 

integra în societate peste un interval de timp cuprins între 4 şi 16 ani, în 

care se pot produce multe schimbări. Şcoala este singurul loc unde pot fi 

formaţi anticipativ. 

 

Misiunea şcolii este de a valorifica potenţialul maxim al ficărui elev, 

pentru a forma oameni capabili să se integreze social, să se adapteze la 

schimbări, să manifeste respect faţă de propria persoană.     
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IV. Scopuri şi obiective strategice 

 

A. Dezvoltarea curriculară 

1. Sprijinirea performanţei la elevi, inclusiv prin implicarea în proiecte 

2. Sprijinirea pentru alegerea direcţiei de continuare a educaţiei în 

concordanţă cu aspiraţiile şi competenţele elevilor 

3. Iniţierea unui program Şcoală după Şcoală 

4. Creşterea calităţii actului didactic 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

1. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

2. Încurajarea debutanţilor pentru urmarea carierei didactice 

3. Utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

1. Extinderea spaţiului construit fie prin mansardarea şcolii, fie prin 

construirea unui nou corp 

2. amenajarea terenurilor de sport ale şcolii 

3. amenajarea spaţiului verde 

4. construirea unui nou gard al şcolii, care să răspundă cerinţelor estetice 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

1. promovarea unor bune practici educaţionale, care să îmbunătăţească 

imaginea şcolii 

2. amenajarea spaţiului interior, astfel încât şcoala să devină un mediu mai 

prietenos 

3. promovarea unei educaţii centrate pe elev 

4. promovarea unui curriculum la decizia şcolii care să răspundă nevoilor 

educaţionale şi identitare 

5. Cultivarea identităţii şcolii, prin însemne specifice, imnul şcolii 

6. Organizarea anuală a unei zile a şcolii 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

1. Reducerea absenteismului 
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2. Reducerea abandonului şcolar sub 5% 

3. Sprijinirea materială a familiilor cu probleme sociale 
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V. Etape în realizarea proiectului 

 

Etapa I. 2013-2014 

A. Dezvoltarea curriculară 

- Implicarea elevilor în proiectele: 

 „O clasă mai curată, o atmosferă mai civilizată” 

 „Educaţie pentru viaţă” 

 „Zone de educvaţie prioritară” 

- Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate bune la evaluările naţionale 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

- Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare 

- Fluidizarea schimbului de experienţă în interiorul Comisiilor metodice 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

- Elaborarea priectului pentru extinderea spaţiului construit 

-  Efectuarea demersurilor pentru amenajarea terenurilor de sport 

- Căutarea de finanţare pentru proiectul Şcoală după Şcoală 

- Amenajarea spaţiului verde 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

- Organizarea unei zile a şcolii 

- Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

- Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

- Relansarea imnului şcolii 

- Desfăşurarea unor activităţi împreună cu părinţii 
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E. Asigurarea egalităţii de şanse 

- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii de rechizite şi alimente, pentru 

familiile aflate în dificultate 

- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru uniforme şcolare (Clasele CP-

IV) 

- Sprijinirea întocmirii dosarelor pentru burse şi rechizite 

- Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează nejustificat 
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Etapa II. 2014-2015 

A. Dezvoltarea curriculară 

- Implicarea elevilor în proiecte educative noi sau în unele mai vechi care au 

avut succes: 

- Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate bune la evaluările naţionale 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

- Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare 

- Fluidizarea schimbului de experienţă în interiorul Comisiilor metodice 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

- Atragerea unor surse de finanţare pentru extinderea spaţiului construit 

-  Amenajarea terenului de fotbal 

- Derularea unui proiect Şcoală după Şcoală, restrâns la 24 de elevi 

- Amenajarea spaţiului verde 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

- Organizarea unei zile a şcolii 

- Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

- Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

- Consolidarea identităţii şcolii, prin imn şi însemne proprii 

- Desfăşurarea unor activităţi împreună cu părinţii 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 

- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii de rechizite şi alimente, pentru 

familiile aflate în dificultate 
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- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru uniforme şcolare (clasele V-

VIII) 

- Sprijinirea întocmirii dosarelor pentru burse şi rechizite 

- Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează nejustificat 
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Etapa III. 2015-2016 

A. Dezvoltarea curriculară 

- Implicarea elevilor în proiecte educative noi sau în unele mai vechi care au 

avut succes: 

- Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate bune la evaluările naţionale 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

- Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare 

- Fluidizarea schimbului de experienţă în interiorul Comisiilor metodice 

- Derularea unor proiecte care să presupună schimbul de experienţă cu alte 

şcoli 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

- Construirea unei noi clădiri a şcolii, care să asigure necesarul de spaţiu 

pentru proiecte şi activităţi 

-  Amenajarea terenului de baschet 

- Derularea unui proiect Şcoală după Şcoală, restrâns la 24 de elevi 

- Amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a spaţiului verde 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

- Organizarea unei zile a şcolii 

- Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

- Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

- Consolidarea identităţii şcolii, prin imn şi însemne proprii 

- Desfăşurarea unor activităţi împreună cu părinţii 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 
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- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii de rechizite şi alimente, pentru 

familiile aflate în dificultate 

- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru schimbarea uniformelor uzate 

- Sprijinirea întocmirii dosarelor pentru burse şi rechizite 

- Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează nejustificat 
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Etapa IV. 2016-2017 

A. Dezvoltarea curriculară 

- Implicarea elevilor în proiecte educative noi sau în unele mai vechi care au 

avut succes: 

- Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate notabile la olimpiade şi concursuri şcolare 

- Obţinerea unor rezultate bune la evaluările naţionale 

B. Dezvoltarea de resurse umane 

- Participarea a cca 1/3 din cadrele didactice la cursuri de formare 

- Derularea unor proiecte care să presupună schimbul de experienţă cu alte 

şcoli 

- Fluidizarea schimbului de experienţă în interiorul Comisiilor metodice 

C. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

- Construirea unei noi clădiri a şcolii, care să asigure necesarul de spaţiu 

pentru proiecte şi activităţi 

- Derularea unui proiect Şcoală după Şcoală, restrâns la 24 de elevi 

- Amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a spaţiului verde 

- Construirea unui nou gard al şcolii, care să corespundă criteriilor estetice 

D. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

- Organizarea unei zile a şcolii 

- Popularizarea proiectelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate în şcoală 

- Popularizarea unor rezultate notabile obţinute de elevi la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

- Consolidarea identităţii şcolii, prin imn şi însemne proprii 

- Desfăşurarea unor activităţi împreună cu părinţii 

E. Asigurarea egalităţii de şanse 
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- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii de rechizite şi alimente, pentru 

familiile aflate în dificultate 

- Obţinerea unor sponsorizări, donaţii, pentru schimbarea uniformelor uzate 

- Sprijinirea întocmirii dosarelor pentru burse şi rechizite 

- Efectuarea unor vizite la domiciliile elevilor care absentează nejustificat 
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VI. Indicatori de evaluare: 

- respectarea calendarului 

- eficienţa, calitatea muncii 

- percepţia comunităţii 

- respectarea legislaţiei 

- adecvarea la nevoile comunităţii 

- complexitate 
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