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1. Activitatea managerială 

1.1.  Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Documentele majore de proiectare managerială, și anume Planul de Dezvoltare Instituțională (2013-2017), Planul managerial și Planul 

Operațional Anual (2016-2017), au fost realizate conform normativelor existente, fiind respectată structura specifică acestui tip de 

documente. Consiliul de Administrație al unității a adoptat aceste documente la 28 sept. 2016, după ce în prealabil au fost discutate în 

Consiliul Profesoral. Acțiunile prioritare propuse în aceste documente sunt dezvoltarea curriculară (prin sprijinirea performanţei la elevi și 

creşterea calităţii actului didactic), dezvoltarea de resurse umane (prin formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, încurajarea 

debutanţilor pentru urmarea carierei didactice, utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ), atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale (extinderea spaţiului construit, amenajarea spațiului verde, construirea unui nou gard, care să răspundă criteriilor estetice, 

amenajarea bazei sportive), dezvoltarea relaţiei cu comunitatea (prin promovarea bunelor practici, a unei educații centrate pe elev, crearea 

unui spațiu prietenos, promovarea unui curriculum la decizia şcolii care să răspundă nevoilor educaţionale şi identitare, cultivarea identităţii 

şcolii, prin însemne specifice, asigurarea egalităţii de şanse prin reducerea absenteismului și abandonului școlar și sprijinirea materială a 

familiilor cu probleme sociale. 

La enunțarea acestor acțiuni prioritare s-a ajuns în urma analizei și diagnozei activității anterioare și a stabilirii nevoilor educaționale 

specifice comunității unde este situată școala.  

1.2.  Analiza activității desfășurate de conducerea unității 

Conducerea unității de învățământ a fost asigurată de directorul instituției și de Consiliul de Administrație, pe baza legislației în vigoare, a 

dispozițiilor primite de la forul tutelar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, și a documentelor manageriale ale școlii.  

1.2.1. Organigrama instituției a fost aprobată în prima ședință a Consiliului de Administrație al anului școlar în curs (28 sept. 2016), când 

au fost stabilite comisiile metodice și tematice și titularii acestora. La conducerea celor mai importante comisii (CEAC, Comisia 

pentru Curriculum, Comisia pentru activități educative școlare și extrașcolare, Comisia Diriginților, Comisia învățătorilor, Comisia 
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privind formarea continuă) au fost numite cadre didactice titulare, cu o anumită experiență în domeniul respectiv (a fost respectat 

principiul continuității).   

 

1.2.2. Consiliul de Administrație a fost constituit în data de 28 sept. 2016, cu o componență formată din Stoica Stan (director, președinte 

al CA), Vladu Mirela Magda, Moroacă Ileana (reprezentante ale colectivului didactic, alese în ședința CP din 21.09.2016), Lincan 

Niculae (reprezentant al CL) și primar interimar Ilie Ionescu (între timp înlocuit cu Mariana Dumitrescu), Didei Petruța și Cristea 

Cristina (reprezentanți ai părinților, aleși de Consiliul Reprezentativ al Părinților la data de 23 septembrie 2016). În aceeași ședință 

au fost stabilite responsabilitățile în cadrul CA, după cum urmează: 

 

Stoica Stan: convoacă și prezidează CA, prezintă rapoarte, situații, propuneri, asigură legătura cu instituțiile coordonatoare; 

Vladu Mirela Magda: responsabil pentru calitatea educației și Curriculum; monitorizează proiectele educative, precum și corecta 

întocmire și arhivare a documentelor școlare și a actelor de studii; 

Moroacă Ileana Cristina: monitorizează baza materială, propune amenajarea spațiului, investiții, monitorizează perfecționarea 

cadrelor didactice, responsabil SCMI și cu manualele școlare 

Ionescu Ilie/Dumitrescu Mariana, primari interimari: sprijină programele educative, dezvoltă baza materială, facilitează relația 

școală-instituții locale 

Lincan Niculae: sprijină programele educative, dezvoltă baza materială, facilitează comunicarea dintre școală și CL 

Cristea Cristina: Asigură legătura cu familia, contribuie la educația parentală, monitorizează frecvența elevilor 

Didei Petruța: asigură legătura cu familiile elevilor, sprijină proiectele educative, se implică în orientarea școlară și profesională a 

elevilor, sprijină menținerea bazei materiale. 

CA s-a întrunit regulat și a funcționat pe baza Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, adoptată prin OMEN la 22. 09. 2014.  
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Monitorizarea întregii activități 

În activitatea de monitorizare, directorul unității a vizat următoarele obiective:  

- Funcționarea corectă și legală a departamentului secretariat (redactarea corectă a contractelor individuale de muncă, înscrierea 

angajaților în REVISAL, întocmirea corectă și completă a dosarelor de personal, încadrarea corespunzătoare a personalului 

unității în EDUSAL, completarea corectă a actelor de studiu, cf. Regulamentului privind regimul actelor de studii și al 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5565 din 07. 10. 2011, 

eliberarea corectă a adeverințelor de studii, a foilor matricole, completarea corectă cu date a machetelor solicitate de ISJ, a 

Registrului de Intrări-Ieșiri al școlii, actualizarea Bazei de Date a Unității de Învățământ și introducerea datelor în SIIIR etc.); 

-  Funcționarea corectă și legală a compartimentului Contabilitate, care a avut în vedere salarizarea corespunzătoare a personalului 

școlii, plata facturilor, efectuarea achizițiilor de bunuri materiale în conformitate cu Legea achizițiilor publice din 2006, aprobată 

prin OUG nr. 34/2006, actualizată 2014, încadrarea în bugetul unității, aprobat de ordonatorul superior de credite (Consiliul 

Local), plata corectă a burselor sociale (cf. OMECTS nr. 5576 din 7 oct. 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din încățământul preuniversitar de stat), întocmirea la timp a adreselor către Trezoreria Ilfoiv și 

Consiliul Local Jilava pentru plata salariilor, întocmirea corectă a declarațiilor fiscale etc. 

- Îndeplinirea standardelor de performanță de către personalul didactic, prin efectuarea asistențelor la ore, a consilierii individuale, 

asigurarea formării continue, înscrierea la examenele de acordare a gradelor didactice, încurajarea interasistențelor, a schimbului 

de informații și idei cu cadrele didactice din alte școli 

- Respectarea principiilor eticii și moralei, conform Strategiei Naționale Anticorupție în Educație și a Codului Deontologic al 

Școlii Gimnaziale nr. 2 Jilava. 

- Evaluarea corectă a cadrelor didactice, conform procedurilor existente (fișa de evaluare a fost actualizată la începutul anului 

școlar în CA din 28 .09. 2016, fișa postului a fost de asemenea adaptată și aprobată în aceeași ședință a CA) 

- Funcționarea Consiliului Reprezentativ al Elevilor și a Consiliului Reprezentativ al Părinților 

- Desfășurarea cu regularitate a ședințelor cu părinții pe clase 

- Utilizarea și completarea corectă a documentelor școlare: cataloage, condici de prezență, etc. 

- Păstrarea bazei materiale a școlii 
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- Respectarea orarului și a serviciului pe școală 

- Realizarea orientării școlare și profesionale a elevilor 

- Starea de disciplină la clasă 

- Pregătirea suplimentară a elevilor clasei a VIII-a, la Limba Română și Matematică, în vederea susținerii Evaluării Naționale 

- Pregătirea remedială a elevilor care manifestă dificultăți de învățare 

În urma activității de monitorizare, au fost identificate următoarele puncte tari și disfuncționalități: 

Puncte tari:  

- Compartimentele Secretariat și Contabilitate au funcționat foarte bine, fiind îndeplinite toate sarcinile la timp 

- Există un interes real pentru calitate la unele cadre didactice 

- serviciul pe școală a fost bine realizat în Primul schimb (clasele Primare) 

- orarul unității a fost respectat 

- Nu au fost înregistrate abateri disciplinare grave 

- Baza materială a școlii nu a suferit deteriorări semnificative 

- Documentele școlare au fost completate și utilizate corect 

- Nu au fost semnalate cazuri de corupție, comportament imoral sau nepotrivit al cadrelor didactice 

  Puncte slabe: 

- Departamentele Contabilitate și Secretariat funcționează cu jumătate de normă, de aceea nu pot fi opt ore pe zi la dispoziția  

publicului, a Directorului sau a personalului ISJ Ilfov;  

- Serviciul pe școală funcționează cu sincope, în Schimbul II; nu toate cadrele didactice supraveghează atent elevii în timpul 

pauzelor, de aceea au fost produse și unele stricăciuni bazei materiale a școlii (spargerea unor lambriuri, dezlipirea unor colțare, 

dezmembrarea unor scaune și bănci) 
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- Unele cadre didactice nu aplică metodele interactive de învățare, nu formează competențe, nu știu să relaționeze cu elevii și să-i 

motiveze. 

- Pregătirea suplimentară la Matematică nu a fost realizată; la Limba Română a început târziu, abia în februarie 2017. 

- cadrele didactice nu efectuează ore suplimentare de pregătire cu elevii care manifestă dificultăți de învățare 

- Ședințele cu părinții s-au desfășurat neregulat și cu foarte puțini părinți (părinții nu manifestă interes, dar nici 

învățătorii/diriginții nu au insistat foarte mult pentru prezența părinților). 

 

1.3.  Autoevaluarea activității manageriale 

Activitatea managerială a avut următoarele puncte tari: 

- A existat o monitorizare constantă a activității școlare, în toate componentele acesteia  

- Au fost realizate toate activitățile cuprinse în planul managerial pe anul școlar 2016-2017 și în Planul operațional anual, aferente 

Primului semestru 

- Organizarea activităților educative școlare și extrașcolare s-a făcut în mod corespunzător, în ordine; s-a respectat calendarul, au 

fost respectate principiile calității în educație 

- Consiliile Profesorale și de Administrație au fost convocate la timp, periodic, conform graficului; au existat și ședințe 

extraordinare, atunci când s-a impus 

- Sarcinile privind întocmirea proiectului planului de școlarizare, a proiectului schemei de încadrare au fost realizate la timp  

- orele vacante au fost acoperite cu personal  

- relația cu autoritățile locale a fost foarte bună 

- a fost asigurată transparența instituțională (afișarea Hotărârilor CA, a execuției bugetare; contractele cu furnizorii de bunuri și 

servicii au primit avizul CA) 

- s-a reușit atragerea unor donații și sponsorizări pentru elevii cu probleme sociale 

- au fost întocmite la timp dosarele pentru burse și rechizite (69 dosare pentru burse); au fost cuprinși toți cei care se încadrau în 

prevederile legale pentru a beneficia de burse și rechizite; Pe semestrul II au primit burse 56 elevi.  

- La sfârșitul anului școlar au primit burse de merit 5 elevi (primii 5 în ordinea mediilor, pe școală), dar și alți 13 elevi, care au 

primit premii pentru performanțe la consursuri școlare. 
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Puncte slabe ale activității manageriale a directorului: 

- Nu a existat un control foarte riguros al efectuării serviciului pe școală 

- Programul de pregătire suplimentară a elevilor de la clasa a VIII-a nu a fost realizat; rezultatele la Tezele cu Subiect Unic pe 

Semestrul I au fost foarte slabe 

- Nu s-a reușit crearea unui cont în aplicația ARACIP, pentru încărcarea datelor școlii, în ciuda demersurilor făcute începând din 

septembrie 2014 

Puncte slabe ale activității manageriale a Consiliului de Administrație: 

- Cele două cadre didactice membre ale CA s-au achitat de sarcinile specifice de membre ale CA în mod parțial 

- Cei doi părinți reprezentanți ai Consiliului Reprezentativ al Părinților au participat regulat la ședințe, însă și-au îndeplinit parțial 

atribuțiile de membre ale CA 

 

1.4.  Activitate de (auto) formare managerială  

Doi dintre membrii colectivului de cadre didactice au participat la cursuri de formare în domeniul managementului: Ormindean Dănuț și 

Cojocea Constantin; directorul instituției a promovat concursul pentru funcția de director și a încheiat contracte de management cu 

inspectorul școlar general și cu Primarul interimar.  

 

 

2. Resurse materiale și financiare 

2.1. Baza materială 

Baza materială a școlii este alcătuită din : 

- Clădirea școlii, cu 6 săli de clasă, birou director, cancelarie, toalete; nu are etaj 

- O clădire anexă unde funcționează Biblioteca și Depozitul pentru manuale școlare și materiale didactice; există curent electric și 

încălzire 
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- O clădire anexă care funcționează ca magazie; aici este depozitat mobilierul uzat și alte obiecte momentan nefolositoare; un 

există curent electric și încălzire 

- Curtea școlii are o suprafață de 5 600 mp, suficientă pentru amenajarea spațiului verde și a două terenuri de sport 

Clădirea școlii a fost construită în 1963. Nu a fost reabilitată termic. Are ferestre termopan. Dispune de alimentare cu gaz natural și curent 

electric, are apă curentă din puț propriu, încălzire central pe bază de gaz și fosă septică. În vara anului 2014 au fost efectuate lucrări importante, 

precum înlocuirea lambriurilor, repararea acoperişului, raşchetarea şi lăcuirea parchetului, schimbarea gresiei de pe scări astfel încât să nu se mai 

alunece iarna. În toamna anului 2015 s-a realizat schimbarea integrală a acoperișului, deoarece existau infiltrații de la precipitații. În vara anului 

2016 au început lucrările de modernizare a bazei sportive, prin construirea unui teren de handbal acoperit cu tartan. De asemenea, proiectul a avut 

în vedere amenajarea curții și construirea unui loc de joacă pentru copii. Investițiile sunt realizate din fonduri de la bugetul local și încă un sunt 

finalizate. 

2.1.1. Spații pentru învățământ 

 Scoala dispune de 5 sali de clasă şi un laborator de Informatică.  

 Spaţiul nu este suficient. Se lucrează în două schimburi.  

 Există conexiune din două surse la reţeaua de Internet (birou director, cancelarie, laborator Informatică, săli de clasă). 

 Personalul şcolii are acces la telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi imprimanta.  

 Spaţiile de învăţământ au autorizaţie sanitară şi sunt utilizate conform destinaţiei lor. Sunt bine întreţinute, moderne, table de bună calitate, 

materiale didactice corespunzatoare desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Spaţiul şcolar care se află la dispoziţia 

elevilor este organizat astfel încat să ofere o atmosferă plăcută şi prietenoasă. Mobilierul pentru elevi este foarte deteriorat și necesită 

înlocuirea. Au fost făcute 3 adrese către Primăria Jilava, prin care se solicita schimbarea acestuia, însă până acum acest lucru nu a 

fost realizat. 

 Siguranţa elevilor este asigurată prin sistemul de monitorizare video care cuprinde 10 camere video, în interior). De asemenea, paza este 

asigurată permanent de o firmă de specialitate, costurile fiind suportate de Consiliul Local Jilava. 

 Şcoala  a fost centru de examen la Evaluarea Naţională 2016. 
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2.1.2. Biblioteca funcționează într-o anexă a şcolii; are aproape 1 700 de volume. Nu există postul de bibliotecar. Responsabil al 

bibliotecii este d-na învățător Vladu Mirela, care are o activitate bună privind îndemnul la lectură, împrumutul și recuperarea 

cărților. 

2.1.3. Baza sportivă încă nu a fost finalizată. 

 

2.1.4. Alte spații 

 

- Nu există un spaţiu special pentru programul Lapte și Corn. 

- În iunie 2014 a fost amenajată o scenă pentru festivităţi în aer liber, cu sprijinul Consiliului Local Jilava şi al Bisericii Parohiale. 

- Spațiul verde din fața școlii este amenajat corespunzător   

 

2.2.  Resurse financiare 
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Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 JILAVA 

     B U G E T U L 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE 

     CENTRALIZAROR 

   

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 
Cod 

indicator 

Buget 
aprobat 

2016 
Total plati  

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)       

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)       

CHELTUIELI CURENTE  (cod 

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)   01 724.216 551.522,71 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 

PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 

  

10 490.221 473.473,00 

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 

10.01.16 +10.01.30) 

  

10.01 399.350 387480,00 

  Salarii de baza 10.01.01 356.600 348812,00 

  Alte sporuri 10.01.06 6.000 5002,00 

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 12.500 11760,00 

  Fond aferent platii cu ora 10.01.11 24.250 21906,00 

Total contributii   10.03 90.871 85993,00 

  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 63.883 61260,00 

  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 2.169 1902,00 

  Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03 21.205 20025,00 
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  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 

10.03.04 689 620,00 

  Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi  

10.03.05     

  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.925 2186,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 216.000,00 63.125,71 

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30)   20.01 161.000 58730,11 

  Furnituri de birou 20.01.01 8.000 2144,49 

  Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.000 0,00 

  Transport 20.01.07 17.000 1786,00 

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 16.000 7234,46 

  
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09     

  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 112.000 47565,16 

 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30)    20.05 35.000 237,60 

  Uniforme si echipament 20.05.01     

  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03     

  Alte obiecte de inventar 20.05.30 35.000 237,60 

Deplasari, detasari, transferari  (cod 

20.06.01+20.06.02)   20.06 5.000 708,00 

  Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5.000 708,00 

  Deplasari în străinătate 20.06.02     

Materiale de laborator 20.09     

Cercetare-dezvoltare 20.10     

Carti, publicatii si materiale documentare   20.11     

Consultanta si expertiza   20.12     
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Pregatire profesionala   20.13 15.000 3450,00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 

57.02)   57 17.995 14924,00 

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04)   57.02 17.995 14924,00 

   Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 17.995 14924,00 

   Ajutoare sociale in natura 57.02.02     

  Tichete de cresa 57.02.03     

  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04     

          

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84     

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   85.01     

 

 

2.2.1. Analiza utilizării acestora 

Resursele financiare au fost utilizate conform prevederilor legale. Ele au asigurat confortul necesar bunei desfășurări a procesului 

educativ: curent electric, apă potabilă, apă menajeră, căldură pe timp de iarnă, materiale de curățenie, papetărie și birotică, 

funcționarea echipamentelor electronice: copiatoare, fax, calculatoare etc. Resursele financiare s-au dovedit suficiente. 

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 

Au fost identificate resurse extrabugetare cu care se poate îmbunătăți amenajarea școlii, în cadrul unor parteneriate cu New Haven 

Romania. 

 

3. Resurse umane 

3.1.  Personalul didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 
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Statistică pregătire profesională cadre didactice  

 

Indicator Număr  Procent din total Observații 

Total cadre didactice 21 100 %  

Cadre calificate 19 85,71 %  

Cadre necalificate 3 14,28%  

Gradul didactic I 3 19%  

Gradul didactic II 3 14,28%  

Definitivat 8 38%  

Debutant 4 28,57%  

Titulari 12 57 %  

Cu studii postuniversitare 

(doctorat) 

1 4,76%  

Cu gradație de merit 1 4,76%  

 

Din statistică se poate observa că mai mult de jumătate dintre cadre sunt titulare (57%), că majoritatea absolută sunt cadre 

didactice calificate (85,71 %), iar cele necalificate au studii superioare sau sunt în curs de a le realiza. Doar 1/3 dintre cadre au cel 

puțin gradul didactic II. 
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Situație grade didactice 

Situație studii

Calificați

Necalificați
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Situație titulari 

Grade didactice

Debutant

Definitivat

Grad II

Grad I
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3.1.2. Comisiile au funcționat inegal. Unele comisii au avut o activitate vizibilă: Comisia învățătorilor, Comisia pentru Curriculum, 

Comisia pentru activități educative școlare și extrașcolare, CEAC, Comisia pentru manuale școlare, Comisia pentru inventareiere și 

arhivare. Comisia învățătorilor s-a remarcat prin activitatea de schimb de experiență, interasistențe, formare continuă. Celelalte 

comisii au avut o activitate insesizabilă. 

 

3.1.3. Activitatea de (auto) perfecționare a cadrelor didactice s-a materializat prin schimbul nonformal de informații și idei, în cadrul 

Consiliului Profesoral. Au fost efectuate puține cursuri de formare profesională.  

Dintre cele 21 de cadre didactice, doar 2/3 au realizat în ultimii 5 ani cursuri de formare. 

6 cadre au realizat câte un curs 

Situație titulari

Titulari

Suplinitori
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1 cadru didactic a realizat 2 cursuri 

3 cadre didactice au realizat 3 cursuri 

1 cadru didactic a realizat 4 cursuri 

 

Statistică cursuri de formare în ultimii 5 ani  

 

3.1.4. Evaluarea anuală a cadrelor didactice s-a realizat în sept. 2017. Din 21 de cadre didactice, 20 au primit calificativul Foarte 

Bine, iar unul –Bine. 
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3.2.  Elevi 

 

Efectivele de elevi în anul școlar 2016-2017, semestrul I 

 

Clasa Elevi înscrişi la început de an Elevi existenţi la sfârşitul 

semestrului 

CP 25 26 

I 26 26 

II 15 15 

III 17 20 

IV 17 17 

V 24 23 

VI 22 21 

VII 13 12 

VIII 20 20 

Total 178 180 

 

Structura populației școlare, pe etnii 

Potrivit declarațiilor realizate în scris de părinți și a investigațiilor efectuate cu ajutorul mediatorului școlar, majoritatea covârșitoare a 

elevilor școlii sunt de etnie romă.  

mailto:scoala2jilava@yahoo.com


Școala Gimnazială nr. 2 Jilava 
Str. Verii, nr. 33 
Tel. / Fax 021.457.16.60 
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com 
site: www.scoala2jilava.ro 

 

21 
 

 
 

Structura populației școlare, pe studii 

 

Toal elevi Total părinți 0 clase 1-3 clase 4 clase 8 clase Liceu sau 

Profesională 

Studii 

superioare 

180 344 18 16 96 152 31 1 

  5,33% 4,73% 28,40% 44,97% 9,17 % 0,31% 

 

Statistică pe etnii

Elevi romi declarați

Elevi romi nedeclarați

Elevi români
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3.2.1. Identificarea și analiza tendințelor demografice din circumscripția școlară 

Față de anii școlari trecuți, numărul de elevi a evoluat astfel: 

Anul şcolar 2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Numar total 
de elevi 

160 165 175 181 181 193 187 193 199 192 184 180 182 180 
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Evoluția populației școlare în ultimii 14 ani 

 
 

Circumscripția școlară are o populație în ușoară creștere, potrivit datelor furnizate de recensamantul populației școlare. Acest fapt 

asigură continuarea funcționării școlii cu cel puțin 9 formațiuni de studiu. 

Potrivit datelor, ar urma să se înscrie în Clasa Pregătitoare următoarele efective de elevi: 

 2018: 26 2019: 27  2020: 35 2021: 29 
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3.2.2. Școlarizarea și frecvența 

Frecvența elevilor a fost scăzută. Pe semestrul I s-a adunat un număr foarte mare de absențe, repartizate astfel: 

Clasa Total absențe Absențe motivate  Absențe nemotivate  

Clasa Pregătitoare 565 142 423 

I 558 59 499 

II 340 179 161 

III 379 213 166 

IV 203 55 148 

TOTAL CP-IV    

V 1504 497 1007 

VI 1483 503 980 

VII 1477 568 909 

VIII 1986 897 1089 

TOTAL V-VIII    

TOTAL ȘCOALĂ 8495 3113 5382 

 

 Comparativ cu datele din anii precedenți, situația arată astfel: 

Indicator 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total absențe 8141 9648 11 351 7764 8495 

Absențe motivate 2954 2134 3281 2178 3113 

Absențe nemotivate 5187 7514 8064 5586 5382 

Rată absenteism absențe nemotivate (raportat la 

numărul de elEvi ai școlii) 

28,81 41,06 44,8 31,21 29,90 

 

Se constată o creștere de la an la an a numărului total de absențe și al numărului de absențe nemotivate. Calculat prin împărțirea 

numărului total de absențe la numărul total de elevi se obține un indicator al numărului mediu de absene per elev, astfel: 
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Se constată o scădere ușoară a numărului de absențe, față de anul precedent, în condițiile în care nu am avut mediator școlar 

 

 

3.2.3. Cauze generale ale absenteismului ridicat sunt: 

 

- Lipsa de educație a unor părinți (școala este neglijată, nu i se acordă importanța cuvenită) 

- Situația materială precară a unor părinți 

- Aspirațiile modeste ale familiilor în privința nivelului de educație al copiilor 
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- Viața dezorganizată a familiilor 

- Existența a numeroase familii monoparentale, reorganizate sau a unor copii crescuți de bunici, cu părinți în străinătate  

Măsuri deja luate pentru ameliorarea situaţiei au fost: 

- înştiinţarea părinţilor prin adrese; 

- includerea elevilor cu situaţie materială dificilă în proiecte educative care implică şi sprijin material; 

- obţinerea de sponsorizări şi donaţii pentru uniforme, îmbrăcăminte, încălţăminte; 

- adresă către Poliţia comunală; 

 

Măsuri pentru ameliorarea situaţiei: 

- Semnalarea cu promptitudine de către învăţători/diriginţi a cazurilor noi de frecvenţă redusă;  

- Solicitarea sprijinului instituţiilor locale: Serviciul de Asistenţă Socială din Primărie şi Poliţia locală; trimiterea de adrese 

pentru ca şi aceste instituţii să facă demersuri pentru aducerea la şcoală a elevilor; 

- Implicarea mediatorului școlar 
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3.2.4. Abandonul școlar 

 

 

Clasa Elevi neșcolarizați Cauzele Abandon în cursul 

anului 

Abandon școlar 

Clasa Pregătitoare -    

I Manta Sorina Iuliana Plecați în străinătate Ioniță Alin  

II     

III -    

IV -    

V Mihai Darius 

Mihai Noris 

Cauze culturale; romi 

tradiționali, din Sintești 

Iamandi Mariana 

(conflicte cu colegii) 

Modan Valentina 

(probleme de sănătate) 

 

VI Niculae Silviu Cristian Rușine că a rămas 

repetent;  

s-a dezobișnuit să vină la 

școală; acum s-a angajat 

cu contract de muncă;  

Nae Samir (probleme de 

sănătate; conflicte cu 

colegii; probleme 

materiale) 

 

VII     

VIII Marin Mihaela 

Ursaru Raluca 

Abandon de anul trecut; 

fete ”măritate” 

 Marin Mihaela 

Ursaru Raluca 

Total  6 neșcolarizați  4 abandon anual 2 abandon școlar 
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Comparativ cu anii școlari trecuți, situația se prezintă astfel: 

Categoria  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-201 2016-2017 

Neșcolarizați 9 8 13 9 6 

Abandon în cursul anului 10 7 6 1 4 

Total  19 15 19 10 8 

 

Evoluția numărului de neșcolarizați în ultimii ani școlari 
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Evoluția numărului de elevi în abandon în cursul anului școlar 
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Evoluția numărului de elevi în abandon școlar (scoși din evidență, la sfârșitul anului școlar) 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

2011-2012:
12

2012-2013:
7

2013-2014:
5

2014-2015:
8

2015-2016:
6

2016-2017:
2

Anul școlar

mailto:scoala2jilava@yahoo.com


Școala Gimnazială nr. 2 Jilava 
Str. Verii, nr. 33 
Tel. / Fax 021.457.16.60 
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com 
site: www.scoala2jilava.ro 

 

31 
 

 

3.2.5. Rezultate la învățătură 

Nr. 

crt. 

Clasa Înscriși la 

început de 

an 

Existenți la 

sf. anului 

Promovați Neșcolarizați Abandon 

anual 

Abandon 

școlar 

Repetenți 

sit. La 

învăț. 

Total 

repetenți 

1 Clasa 

Pregătitoare 

25 26 26 - - - - - 

2 I 26 25 23 1 1 - - 2 

3 II 15 14 14 - - - - - 

4 III 17 19 19 - - - - - 

5 IV 17 17 17 - - - - - 

 Total CP-IV 100 101 99 1 1 -  2 

6 V 24 23 19 2 2   4 

7 VI 22 21 19 1 1 -  2 

8 VII 13 12 10 - - - 2 2 

9 VIII 20 20 18 2  -  2 

 Total V-VIII 79 76 66 5 3 - 2 10 

 TOTAL 179 177 165 6 4 0 2 12 

 

Promovabilitate: 165 (93,22 %), 

 Dintre care  99 (98,01 %) la clasele CP-IV 

   66  (86,84 %) la clasele V-VIII 
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Statistică privind evoluția principalilor indicatori în ultimii 5 ani școlari 

 

Indicator  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Promovabilitate 87,36 85,52 86,11 84,48 93,22 

      

 

 
 

Se constată: 

 Creșterea gradului de promovabilitate pe școală 

 Promovabilitatea la nivelul școlii rămâne scăzută 
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 Rezultatele indică o situaţie gravă la învăţătură, chiar dacă în ușoară îmbunătățire, fapt determinat de mai mulţi factori: situaţia socială şi 

educaţia precară în cazul majorităţii familiilor, frecvenţa redusă, instabilitatea personalului didactic la unele discipline, insuficienta folosire a 

metodelor potrivite de învățare, absenţa unei atitudini pozitive, de încredere în potenţialul elevilor, manifestată de unele cadre didactice. 

Constatând acestea, considerăm că pentru remedierea situaţiei trebuie luate următoarele măsuri: 

La nivelul cadrelor didactice: 

- Schimbarea atitudinii faţă de elevi, ce poate fi realizată prin participarea la cursuri de formare; este necesar un ton pozitiv, 

care să dea încredere elevilor în forţele proprii; 

- Folosirea mai frecventă a metodelor interactive, a mijloacelor TIC și a celor audio-video;  

- Motivarea elevilor prin recompense simbolice (aprecieri, diplome, insigne) şi materiale: excursii gratuite, burse şi rechizite; 

- Folosirea posibilităţilor stimulative ale evaluării; 

- Iniţierea unor activităţi de educaţie remedială; 

- Efectuarea de ore suplimentare de pregătire, la materiile la care se susţin testările naţionale. 

La nivelul conducerii: 

- Realizarea mai multor asistențe la ore 

- obţinerea de fonduri pentru activităţi extraşcolare; 

- menţinerea legăturilor cu familiile; 

- Repetarea demersurilor către Serviciul de Asistenţă Socială al Consiliului Local şi Poliţia comunală, în scopul îmbunătăţirii 

frecvenţei, prevenirii şi reducerii abandonului şcolar. 

- Derularea unor proiecte educative cu impact semnificativ 

 

3.2.6. Corigențe anuale 

La sfârșitul anului școlar, în luna iunie, au existat 6 corigenți, cei mai mulți la Muzică (4) și Engleză (3). Au mai fost corigenți la Lb. 

Română (1) și Istorie (1). În septembrie, toți au promovat clasa.  

3.2.7. Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare 

Elevii au participat la olimpiadele de: 
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Cultură Civică: 6 elevi din clasa a IV-a 

Limba română: 4 elevi din clasa a VI-a, la faza zonală 

și la concursurile școlare avizate de MEN: 

1. Călători prin Istorie: 6 elevi de clasa a VI-a, care au obținut Premiul II la faza Județeană (Florea Andrei, Galan 

Cristina, Cercel Lorena, Surdu Cosmin, Surdu Răzvan, Popa Ștefan) 

2. Concursul Național de Muzică Cultă, locul II la faza județeană (Neagu Livia, Lincan Izabela, Dincă Paula, Nae 

Iulica) 

3. Concursul Național de Biologie George Emil Palade, Mențiune (Galan Cristina, Cercel Lorena)  

 

3.2.8. Rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională reflectă un nivel de pregătire foarte scăzut 

Statistica rezultatelor 

Materia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Limba Română       

Promovabilitate 5,88 % 25% 30 % 85% 41% 33 % 

Media clasei 2,57 4,04 4,17 5,42 4,59 4,50 

Cea mai mare notă 5,60 6,30 5,95 7,20 7,70 7,60 

Cea mai mică notă 1,00 1,75 2,40 1,00 2,20 1,40 

Matematică       

Promovabilitate 0 % 0 % 10% 23% 6 % 0% 

Media clasei 2,05 2,56 3,52 3,98 3,12 2,78 

Cea mai mare notă 3,50 3,50 7,50 5,65 5,00 4,10 

Cea mai mică notă 1,25 1,00 2,40 1,00 1,50 1,00 

Media Română/Matematică       

Media clasei 2,31 3,30 3,85 4,68 3,86 3,64 

Cea mai mare medie 4,05 4,90 6,00 6,27 5,97 5,85 

Cea mai mică medie 1,12 1,37 2,32 1,00 1,85 1,20 
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Rezultatele sunt foarte slabe, mai slabe decât cele de anul trecut, însă sub posibilităţile reale ale elevilor.  

Cauzele acestor rezultate sunt: 

- Lipsa de stabilitate emoțională și de educație primară a majorității elevilor; 

- Viața dezordonată, inclusiv în privința programului zilnic; 

- Absenteismul ridicat, în mai toți anii școlari; acest lucru se reflectă în rezultatele la Evaluarea Națională 

- Lipsa de motivație a elevilor, care vine din: 

 nivelul de aspirație foarte scăzut al familiilor din care provin copiii 

 Maniera descurajantă a părinților și a unor cadre didactice de a relaționa cu copiii (lipsa de încredere acordată 

elevilor duce la rezultate slabe)  

 

Ca măsuri pentru remedierea situaţiei, propunem: 

- Curs de formare cu cadrele didactice, pe tema formării motivației 

- efectuarea de ore suplimentară de pregătire; 

- sensibilizarea părinţilor în vederea unei implicări mai serioase în problemele legate de şcoală; 

- Lecţii la Dirigenţie care să urmărească responsabilizarea elevilor în legătură cu propria viaţă; 

- Consultaţii cu psihologul şcolar în vederea creării motivaţiei pentru învăţare; 

- Şedinţe cu părinţii la care să se insiste asupra importanţei unei vieţi ordonate (foarte mulţi elevi au un program dezordonat şi 

petrec nopţile pe Internet). 
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Admiterea la licee și școli profesionale 

Dintre cei 16 absolvenți care au susținut Evaluarea Națională, unul a fost descalificat deoarece nu s-a prezentat la ambele probe (Nedu 

Andreea), iar doi dintre ei (Constantin Teodora și Nae Iulica) nu s-au înscris mai departe la liceu sau profesională. Alți doi elevi au susținut 

examenul de corigență în luna iulie și s-au înscris în a doua etapă, în luna septembrie. 

Majoriatea celor 17 elevi înscriși într-o treaptă superioară de învățământ au optat, conform mediilor de admitere, pentru învățământ tehnic. 

Toți cei 15 elevi înscriși în prima etapă au intrat pe locurile speciale pentru romi. 

Elevul cu cea mai bună medie de admitere (Badea Ștefania Ioana) a optat pentru Colegiul Național ”Octav Onicescu” (media 6,54, pe locurile 

pentru romi) 

2 elevi au mers la UCECOM Spiru Haret 

1 la Colegiul Economic Viilor 

1 la Energetic București 

1 la Liceul Sportiv Mircea Eliade 

1 la Colegiul Tehnic Cerchez 

3 la Colegiul Tehnic Moțoc 

1 l a Colegiul Tehnologic Dacia 

1 la Liceul Tehnologic Elie Radu 

 

Starea disciplinară a fost în general bună 

 

 Nu s-au înregistrat abateri grave de la regulamentul școlii 

 Nu au existat acte de violență extremă 

 Au existat forme ușoare de bullying 

 Notele la Purtare au fost scăzute, în cea mai mare parte, din cauza absențelor 

 Nu există elevi avertizaţi cu mustrare scrisă, pentru abateri disciplinare. 

Cele mai întâlnite forme de încălcare a regulamentului au fost prezenţa la şcoală cu telefonul mobil (interzisă), deranjarea orelor prin 

gălăgie, jigniri adresate colegilor, agresiuni fizice uşoare (împingeri). 

Măsuri necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei disciplinare a elevilor: 
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- învăţătorii şi profesorii-diriginţi vor întocmi mustrări scrise pentru elevii cu abateri frecvente, pe baza monitorizării cazurilor 

de indisciplină la clasă. Acestea vor ajunge la familii, prin intermediul mediatorului şcolar. Continuarea acestor manifestări 

va atrage măsuri disciplinare, conform ROFUIP; 

- Gândirea unui proiect pentru managementul pauzelor, astfel încât timpul elevilor să fie ocupat cu activităţi relaxante, 

nonviolente (activităţi sportive, şah); 

- Implementarea Planului de măsuri privind prevenirea, abordarea şi monitorizarea violenţei în şcoli, întocmit la nivelul ISJ 

Ilfov. 

- Implicarea mediatorului școlar 

 

3.3.  Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

Școala are personal didactic auxiliar propriu, și anume 0,5 normă administrator financiar (contabil) și 0,5 normă secretar. Cele două 

posturi au fost ocupate prin concurs, în luna septembrie a anului 2014.  

Este necesară suplimentarea normei de secretar cu încă 0,5 normă, datorită complexității și volumului de muncă   

3.4.  Încadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic al unității este insuficient. Avem un singur post de îngrijitor, deși școala lucrează în două schimburi. Necesarul a 

fost acoperit printr-un contract cu o firmă de curățenie 

 

4. Desfășurarea procesului educațional 

4.1.  Calitatea proiectării didactice  

Proiectarea lecțiilor nu este realizată conform standardelor în vigoar sau nu este realizată deloc, în cele mai multe cazuri. Chiar și în 

cadrul asistențelor la ore ale directorului, multe cadre didactice nu au prezentat proiectul didactic al lecției respective.  

Există planificări la toate materiile. Se respectă structura planificărilor, pe unități de învățare și competențe vizate.  

Instrumentele de evaluare sunt elaborate simplist, fără itemi care să acopere toată gama de competențe, fără barem de notare și evaluare, 

fără matrice de evaluare. 

4.2.  Concordanța dintre curriculum-ul național și oferta educațională a unității 

mailto:scoala2jilava@yahoo.com


Școala Gimnazială nr. 2 Jilava 
Str. Verii, nr. 33 
Tel. / Fax 021.457.16.60 
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com 
site: www.scoala2jilava.ro 

 

38 
 

Oferta educațională a școlii este adaptată la nevoile comunității, prin disciplinele opționale studiate (Matematică aplicată), parteneriatele 

încheiate cu ONG-uri și proiectele educative derulate (Educație pentru sănătate)   

4.3.  Prezentarea opționalelor 

Opționalele care se studiază anul acesta sunt:  

”Matematică aplicată”, la clasele a VII-a și a VIII-a 

”Educație pentru sănătate”, la clasa a V-a și a VI-a 

 

4.4.  Calitatea predării este în general bună la clasele Primare, însă la clasele din învățământul Gimnazial lasă mult de dorit, fapt constatat cu 

ocazia asistențelor la ore și prin discuțiile nonformale. Majoritatea cadrelor didactice sunt slab pregătite profesional, mai ales metodic, 

dar și în specialitate (în unele cazuri). Au fost realizate 10 asistențe la ore de către director (50% dintre cadrele didactice), iar 

calificativele acordate au fost: 5 Foarte Bine și 5 Bine. 

4.5.  Strategii pentru realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor 

- Organizarea unor activități la bibliotecă 

- Atribuirea unor teme pentru acasă care să oblige la lectură 

- Folosirea lecturii și a jocului de rol la în timpul orelor 

- Punerea în scenă a unor piese de teatru 

4.6.  Program de pregătire cu elevii capabili de performanță 

Cu elevii claselor a IV-a și a VI-a, care au participat la olimpiade și concursuri școlare și au obținut rezultate 

4.7.  Program de pregătire remedială 

S-a realizat un program de pregătire remedială cu elevii cu CES, de către profesorul de sprijin. 

4.8.  Program de pregătire suplimentară pentru examenele naționale 

Există un program de pregătire suplimentară, de o oră pe săptămână la fiecare materie în parte. Elevii participă în număr redus. 

4.9.  Activitatea educativă. Calitate. Eficiență 

Activitatea Comisiei Diriginților a fost slabă. Nu au existat interasistențe 

4.10. Activitatea extracurriculară. Motivație, calitate, eficiență 
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Activitati educative desfasurate 

Conform Planului de Activitati extracurriculare si extrascolare pe anul scolar 2016-2017, la care s-au adaugat activitatile proprii, au fost 

organizate o serie  de activitati la care au participat elevii si profesorii scolii noastre. 

 

 

Nr 

crt 

Data    Denumirea activitatii/proiectului                 Tema  Responsabil 

1 05.10.16 Ziua Internationala a Educatiei -   

5 octombrie 

“ Educatia- prioritatea ta! 

“ 

Invatatori  

Cls . CP-IV 

2 31.10.16 Proiect “ Magia Toamnei “  “ Toamna “  Invatatori 

 Cls. CP-IV 

3 09.10.201

6 

Sesiune de comunicari – Ziua 

Holocaustului  

“ A stii si a nu uita “  Prof Stoica Stan 

 cls V-VIII 

4 26.10.16 Teatrul “ Hodoronc Tronc “ –  Vizionarea unei  piese de 

teatru               

Inv.Ileana Moroaca 

 cls CP-IV 

5 16.11.16 Teatrul ” Zgubilici “  Vizionarea piesei                

“ Avenurile lui Nica “  

 

Inv.Arabela Marin 

cls CP-IV 

6 25.11.16 Vizita  « Teatrul Ion Creanga «   Vizionarea piesei de 

teatru 

 «  Spaima Zmeilor «   

Inv. Mirela Vladu 

Cls a III a si a IV a 

7 29.11.16 Activitati dedicate zilei  de 1 

Decembrie 

 « Ziua Internationala a 

Romaniei” 

Inv. Cls CP –IV 

Cls V-VIII 

8 Nov..2016 Concursuri sportive in comuna Darasti “ Concursuri sportive  “  Prof. Ormindean D. 
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5.  

 

6. Săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun” s-a desfășurat în perioada 29 mai-2 iunie; din păcate nu s-au putut desfășura activitățile 

programate pe 1 și 2 iunie, fiind declarate zile libere. 

Atmosfera nu este propice învățării; trebuie o pregătire specială; elevii au în general o atitudine de refuz față de orice pot învăța în această 

săptămână; acceptă doar distracția.  

 

7. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 

 

7.1.  Realizarea documentelor de proiectare 

Documentele Comisiei au fost realizate conform reglementărilor. Există un plan managerial și un plan de activități. 

7.2.  Analiza activității desfășurate de către comisie 

Activitatea a fost în general slabă. Nu au fost întruniri ale membrilor. Fișele de progres ale elevilor nu au fost completate de toate cadrele 

didactice. 

 

8. Parteneriate educaționale 

8.1.  Colaborarea cu părinții 

Implicarea părinților în activitățile din școală este foarte scăzută.  

8.2.  Colaborarea cu Consiliul Local și alte instituții 

Clasele V, VI si VII  

   9 16.12.16 Vizita «  Scoala Speciala nr 9 «   “ Caravana prieteniei “  Inv. Arabela M. 

Cls a V a 

10 Decembrie 

2016 

Vizita «  Scoala din  Comuna Sohatu «  “ Bucurie de Craciun “  Prof. Cojocea C. 

Cls a V a –a VIII a  

11 Decembie 

2016 

 “ Cinema City - Sun Plaza “  Vizionarea unui Film  Prof. Cojocea C. 

Cls a Va –a VIII a 

12 

 

20.12- 

21.12.16 

Colinde si obiceiuri de Craciun “ Magia sarbatorilor de 

Craciun “ 

Serbari Scolare  

Inv. Cls CP – IV  

V-VIII 
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Colaborarea cu Consiliul Local este bună. În vara anului 2016 au început lucrări de amenajare a terenurilor de sport și a curții școlii, încă 

nefinalizate. 

Există protocol de colaborare cu alte instituții locale, cum ar fi: 

 Parohiile din Comunca Jilava 

 Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov 

 CJRAE Ilfov 

8.3. Colaborarea cu alte instituții de învățământ, cultură, sport 

Există protocoale de colaborare cu: 

 Asociația pentru Incluziune și Progres Social ”Și eu am dreptul la educație” 

 Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Botoșani 

 Școala Gimnazială Specială nr. 9, București 

 Școala Gimnazială nr. 1 Sohatu, jud. Călărași 

8.4.  Colaborarea cu organizații, fundații 

Școala colaborează cu: 

 Teach for Romania 

 Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună” 

 Asociația Țara Tinerilor Uniți 

 Teatrul ”Ion Creangă” 

 Compania Pelerin (Teatrul Zgubilici) 

8.5.  Colaborarea cu sindicatele a fost bună. 

8.6.  Programe / Proiecte de integrare europeană 

Nu au existat programe sau proiecte privind integrarea europeană 

9. Activitatea personalului didactic auxiliar. Calitate. Eficiență 

9.1.  Secretariat 

Activitate bună, eficientă.  

- Machetele solicitate de ISJ au fost întocmite la timp.  
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- Statul de personal a fost întocmit corespunzător.  

- Eliberarea documentelor pentru public (adeverințe de studiu, adeverințe pentru elevi etc.) au fost eliberate corespunzător 

- Au fost întocmite corect dosarele pentru burse și rechizite (total 140 de dosare) 

9.2.  Contabilitate / administrator financiar 

Activitate bună și eficientă.  

- Toate lucrările au fost prezentate la timp 

- dosarele pentru burse și rechizite au fost întocmite conform reglementărilor legale 

- Bugetul a fost folosit corespunzător, fiind asigurate nevoile materiale ale instituției 

9.3.  Bibliotecă 

Responsabilul cu Biblioteca a desfășurat o activitate bună, deși nu este remunerată în plus pentru aceasta. Pe primul semestru au fost 

împrumutate cca 50 de cărți din biblioteca unității. 

10. Activitatea personalului nedidactic. Calitate. Eficiență 

10.1.  Mediatorul școlar 

Deși școala noastră dispune de un post de mediator școlar, acesta nu a fost ocupat, anul școlar 2016-2017 desfășurându-se fără a avea 

acest sprijin; abia în sept. 2017 a fost susținut un concurs și s-a angajat pe acest post dl. Tue Constantin, fost elev al școlii. 

10.2. Agenții de pază și ordine au avut o activitate utilă. S-au implicat eficient în menținerea ordinii și disciplinei, în asigurarea 

securității copiilor, împiedicarea pătrunderii unor persoane neautorizate în școală, respectarea Regulamentului de Ordine Interioară.  

10.3.  Personal de întreținere și îngrijire. Eficiența activității 

Personalul de întreținere și îngrijire a desfășurat o activitate de calitate, asigurând curățenia permanentă a spațiilor, gestionarea cu grijă a 

materialelor didactice, siguranța copiilor. Singurul aspect negativ este acela că nu întotdeauna cele două îngrijitoare îmbracă halatul și 

ecusonul, ca însemne specifice.  

 

11.  Concluzii 

În urma analizei activității desfășurate în Școala Gimnazială nr. 2 Jilava pe semestrul I, concluzionăm că unitatea noastră are în privința 

calității educației următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări:  

11.1. Punctele tari: 
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- Asigurarea unui spațiu prietenos, familiar, și a unor dotări corespunzătoare procesului educativ, cu excepția mobilierului 

pentru elevi și a bazei sportive 

- Încadrarea corespunzătoare cu personal și funcționarea bună a compartimentelor Secretariat și Contabilitate 

- Respectarea programului de lucru și a orarului școlii 

- Desfășurarea unei activități didactice în mare parte de calitate 

- Desfășurarea unor activități educative extracurriculare și extrașcolare cu impact semnificativ 

- O relație bună cu Parohia locală, care a asigurat pentru copiii din familii cu probleme rechizite și materiale didactice 

- Asigurarea necesităților materiale ale școlii: papetărie, apă potabilă, curent electric, încălzire, curățenie, materiale 

didactice, echipamente electronice etc. 

- Acordarea de burse pentru elevii care se încadrau în prevederile legale pentru a beneficia de acestea 

- Progrese la indicatorii privind situația la învățătură: promovabilitate 

- Scăderea ratei de neșcolarizați și abandon 

- Desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță; nu au fost înregistrate abateri disciplinare grave și nici incidente 

deosebite 

- Derularea a numeroase proiecte educative, între care înființarea Centrului Comunitar (After School cu Fundația 

Providența) și Grădinița estivală 

11.2. Puncte slabe: 

- Menținerea unui absenteism foarte ridicat 

- Un nivel scăzut în privința rezultatelor la învățătură, fapt dovedit de media claselor și de rezultatele la Evaluarea 

Națională 

- Interesul scăzut al părinților, care se confruntă cu probleme grave precum sărăcia (au primit burse sociale 38,8% dintre 

elevii școlii; numărul celor care s-ar fi încadrat este mai mare, însă mulți nu au putut să-și întocmească dosarele deoarece și 

acest lucru necesita niște costuri), lipsa de educație (un singur părinte din școală are studii superioare), lipsa unui climat 

familial stabil (cca 30 % dintre elevi provin din familii reorganizate, monoparentale sau sunt crescuți de bunici) și absența 

din viața copiilor (mulți elevi au părinți plecați în străinătate). 
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- Identitatea etnică a părinților, care generează complexe de inferioritate, temeri privind discriminarea şi reuşita integrării în 

societate. 

- Instabilitatea corpului didactic, care probabil va continua; 

- Inexistenţa unor catedre întregi, la cele mai multe discipline, din cauza numărului scăzut de clase.  

11.3. Oportunităţi: 

- posibilitatea de a accesa proiecte pentru sprijinirea comunităţilor defavorizate; 

- relație bună cu ONG-urile 

11.4. Ameninţări 

- Persistența problemelor sociale și educaționale ale mediului școlar: lipsa locurilor de muncă, veniturile scăzute, instabilitatea 

mediului afectiv, plecarea în străinătate a unor familii 

 

12.  Propuneri către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 

- Direcționarea cadrelor didactice care doresc să ocupe o catedră către școala noastră 

- Facilitarea includerii școlii în proiecte care au ca scop formarea cadrelor didactice, scăderea absenteismului și abandonului, 

îmbunătățirea metodelor de predare. 

 

Data: 11.10.2017         Director: Stoica Stan  
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