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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 (2014-2015), au fost realizate conform normativelor existente, fiind respectată structura specifică acestui tip de
documente. Consiliul de Administrație al unității a adoptat aceste documente la 1 oct. 2014, 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. La începutul anului școlar au fost organizate două noi compartimente ale școlii: Secretariat și Contabilitate, în conformitate cu
noul statut al instituției, de școală cu personalitate juridică proprie. Funcțiile de secretar și de administrator financiar au fost ocupate
prin concurs, conform legislației existente (Codul Muncii din 2013 și Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
5

Școala Gimnazială nr. 2 Jilava
Str. Verii, nr. 33
Tel. / Fax 021.457.16.60
CIF: 32685441
Cod SIRUES: 400. 767907
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com
site: scoala-gimnaziala-nr-2-jilava.webnode.ro

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011).
Personalul angajat și-a preluat treptat atribuțiile, funcționarea școlii ajungând în parametri normali (timp de un an a funcționat fără
personal corespunzător). Organigrama instituției a fost aprobată în prima ședință a Consiliului de Administrație al anului școlar în
curs (1 oct. 2014), 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 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 1 octombrie 2014, cu o mică întârziere cauzată de răspunsul tardiv al
autorităților locale la solicitarea școlii privind participarea Primarului (ca membru de drept al CA) și numirea unui reprezentant de
către Consiliul Local. Dealtfel, în ciuda adreselor repetate (au fost trimise trei adrese oficiale către Consiliul Local), nici până în
prezent Consiliul Local nu a reușit să numească un reprezentant în CA al școlii, acesta funcționând, ca urmare, incomplet. În ciuda
acestui fapt, 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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Componența și responsabilitățile în cadrul CA reies din tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1

Numele și prenumele

Calitatea

Responsabilități

Stoica Stan

Director

2

Vladu Mirela Magda

Cadru
didactic

3

Moroacă Ileana
Cristina

Cadru
didactic

4

Ionescu Ilie

Primar

Convoacă și prezidează Consiliul de Administrație
Prezintă rapoarte, situații, propuneri
Asigură legătura cu instituțiile statului și cu instituțiile locale
Monitorizează activitatea cadrelor didactice, a comisiilor metodice și tematice, a compartimentelor școlii
Calitatea educației și curriculum
Monitorizează stadiul derulării proiectelor educative
Monitorizează modalitatea de completare a documentelor școlare și activitatea de perfecționare a cadrelor
didactice
Monitorizarea stării bazei materiale
Imaginea școlii
Amenajarea spațiului interior și exterior
Propune investiții
Sprijinirea programelor educative
Dezvoltarea bazei materiale
Facilitarea accesului la fonduri europene

5

?

6

Oaie Mihaela

7

Avram Veluța

Reprezentant
CL
Reprez.
Consiliul
Părinților
Reprez.
Consiliul
Părinților

Asigură legătura cu familiile elevilor
Monitorizează frecvența, școlarizarea, abandonul școlar și contribuie la combaterea acestor fenomene
Educație parentală
Proiecte educative în care sunt implicați părinții
Orientarea școlară și profesioinală a elevilor
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1.2.3. 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 Strategiei anticorupție a
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 1 oct. 2014, 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
8
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-

Utilizarea și completarea corectă a documentelor școlare: cataloage, condici de prezență, etc.
Păstrarea bazei materiale a școlii
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 aproape toate sarcinile la timp
Există un interes real pentru calitate la majoritatea cadrelor didactice
serviciul pe școală a fost bine realizat în cea mai mare parte
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; din această cauză unele lucrări au fost realizate cu întârziere (dar au fost
realizate)
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-

-

În luna decembrie 2014 salariile au fost încasate cu o întârziere de două zile, din cauza netrimiterii la timp a Prognozei pe
decade, către Trezoreria Ilfov
Serviciul pe școală funcționează cu sincope; 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)
Unele cadre didactice nu aplică metodele interactive de învățare, nu știu să relaționeze cu elevii, nu au competențe privind
motivarea și activizarea elevilor
Pregătirea suplimentară la Matematică și Limba Română a fost realizată parțial (nu întodeauna conform programului;
participarea elevilor a fost redusă, cca 5 din cei 16 elevi)
Puține cadre didactice (două din 15) 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 2014-2015 și în Planul operațional anual
- A fost asigurat un climat de lucru favorabil, un spirit de echipă în rândul cadrelor, o atmosferă de colegialitate, respect și sprijin
reciproc
- A existat o bună mobilizare în momente-cheie, în periodele de aglomerare a sarcinilor (început și sfârșit de semestru, serbările de
Crăciun)
- 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
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-

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 de calitate
relația cu autoritățile locale a fost foarte bună
imaginea școlii s-a îmbunătățit
a fost asigurată transparența instituțională (afișarea Hotărârilor CA, a execuției bugetare; contractele cu furnizorii 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; au fost cuprinși toți cei care se încadrau în prevederile legale pentru a
beneficia de burse și rechizite

Puncte slabe ale activității manageriale a directorului:
-

Nu a existat un control foarte riguros al efectuării serviciului pe școală
Unele Consilii Profesorale s-au desfășurat ineficient; discuțiile au fost prea lungi, fără a se ajunge la concluzii rapide și ferme
(cazul organizării activităților din Săptămâna ”Școala Altfel”)
Nu s-a reușit demararea programului educațional ”A Doua Șansă”, deși a fost făcut un început
Programul de pregătire suplimentară a elevilor de la clasa a VIII-a nu a fost eficient; rezultatele la Tezele cu Subiect Unic au fost
foarte slabe
Nu au fost efectuate asistențe la ore conform fișei postului de director (fiecare cadru didactic să fie văzut o dată pe semestru), din
lipsă de timp
Nu s-a reușit crearea unui cont în aplicația ARACIP, pentru încărcarea datelor școlii, în ciuda demersurilor făcute începând din
septembrie 2014
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Puncte slabe ale activității manageriale a Consiliului de Administrație:
-

Nu există încă un reprezentant al Consiliului Local în CA al școlii
Primarul a participat la o singură ședință (aici facem mențiunea că pe parcursul primului semestru au existat trei primari
interimari ai comunei Jilavei; unul dintre aceștia a refuzat să participe, susținând că ar fi ”conflict de interese”)
Cele două cadre didactice membre ale CA s-au achitat de sarcinile specifice de membre ale CA
Cei doi părinți reprezentanți ai Consiliului Reprezentativ al Părinților au participat regulat la ședințe și și-au îndeplinit atribuțiile
de membre ale CA

1.4. Activitate de (auto)formare managerială
Directorul a participat la un curs în domeniul SCMI, de patru zile.
1.5. Formarea unei baze de date cu legislație, ghiduri, lucrări de specialitate
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
- 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, însă
insuficientă pentru construirea unei săli de sport
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Clădirea școlii a fost construită în 1963. A fost extinsă în 2007 prin construirea unei săli de clasă și a toaletelor de interior. 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. Investiţia a fost realizată din bugetul
Consiliului Local Jilava.
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, dotate cu mobilier
corespunzător, 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.
Siguranţa elevilor este asigurată prin sistemul de monitorizare video care cuprinde 15 camere video (10 în interior şi 5 în exterior). Există și o
cameră audio-video, montată în clasa unde s-a susținut Evaluarea Națională la clasa a VIII-a.
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 2014 și 2015.
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

13

Școala Gimnazială nr. 2 Jilava
Str. Verii, nr. 33
Tel. / Fax 021.457.16.60
CIF: 32685441
Cod SIRUES: 400. 767907
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com
site: scoala-gimnaziala-nr-2-jilava.webnode.ro

2.1.3. Baza sportivă este alcătuită dintr-un teren de fotbal, pe pământ, care devine impracticabil când pământul este moale, și un teren de
baschet insuficient de mare, betonat, fără înclinație (apa băltește când plouă)
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 în curs de amenajare

2.2. Resurse financiare

EXECUTIE BUGETARA -AN 2014

Denumirea indicatorilor

cod

Credite bugetare
initiale

Angajamente
bugetare

Plati efectuate
de Scoala 2 Jilava

Sold

Retras de
Primaria
Jilava

Disponibil la sfarsitul
anului

Sectiunea de functionare
Cheltuieli curente (10+20)

65,02

695250

488250

455663

32587

27161

5426,07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

395250

395250

392951

2299

2299

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

300000

93000

62712

30288

24862

5426,07

395250

392951

2299

2299

0

Detaliere
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

395250

Cheltuieli salariale in bani

10.01

303090

310640
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Salarii de baza
Alte sporuri

10.01.01
10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Contributii

253470
7020

279415
3578
1193

42600

26454

10.03

92160

82311

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

63280

60244

Contributii de asigurar ide somaj

10.03.02

2300

1514

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

20400

16025

Contr.de asig.pt. accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

880

549

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5300

3979

Invatamant prescolar

65.02.03.02

64

Cheltuieli salariale in bani

10.01

49

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Contributii

49

10.03

15

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

10

Contributii de asigurar ide somaj

10.03.02

1

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3

Contr.de asig.pt. accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Invatamant primar

65.02.03.02

Cheltuieli salariale in bani

10.01

172710

132780

Salarii de baza

10.01.01

127391

Alte sporuri

10.01.06

1851

166991
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Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

3538

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Contributii

0

10.03

34211

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

25773

Contributii de asigurar ide somaj

10.03.02

632

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

6899

Contr.de asig.pt. accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

265

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

642

Invatamant gimnazial

65.02.04.01

Cheltuieli salariale in bani

10.01

177811

Salarii de baza

10.01.01

152024

Alte sporuri

10.01.06

1727

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1193

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

22867

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Contributii

222540

225896

0

10.03

48085

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

34470

Contributii de asigurar ide somaj

10.03.02

872

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

9123

Contr.de asig.pt. accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

283

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

3337

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

300000

93000

62711,93

Bunuri si servicii

20.01

281000

58757,25
1046,13

Furnituri de birou

20.01.01

14000

Materiale pentru curatenie

20.01.02

14000

0

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

72000

25662,67

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16000

7254,99

Alte bunuri si servicii intretinere si functionare

20.01.30

165000

24793,46

30288,07

24862

5426,07
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Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar

20.05

14000

3954,68

20.05.30

14000

3954,68

5000

0

Pregatire profesionala

20.13

Invatamant primar

65.02.03.02

158500

35108,49

Bunuri si servicii

20.01

149000

32794,51
613,07

Furnituri de birou

20.01.01

8000

Materiale pentru curatenie

20.01.02

8000

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

42000

14225,79

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8000

4151,02

Alte bunuri si servicii intretinere si functionare

20.01.30

83000

13804,63

20.05

7000

2313,98

20.05.30

7000

2313,98

Pregatire profesionala

20.13

2500

Invatamant gimnazial

65.02.04.01

141500

27603,44

Bunuri si servicii

20.01

132000

25962,74

6000

433,06

Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curatenie

20.01.02

6000

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

30000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8000

3103,97

Alte bunuri si servicii intretinere si functionare

20.01.30

82000

10988,83

20.05

7000

1640,70

20.05.30

7000

1640,70

20.13

2500

Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Pregatire profesionala

11436,88
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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.
Achiziții realizate:
 5 laptopuri, ce vor putea fi utilizate începând cu anul școlar 2015-2016
 1 videoproiector
 Scaune tapițate pentru fiecare clasă- 6
 Scaune pentru birouri – 3
 Mașină de îndosariat documente, 300 RON
 Mașină de plastifiat documente și materiale didactice, 150 RON
2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare
Din surse extrabugetare, constând în donații, s-au realizat următoarele dotări:
 Copiator/imprimantă color, valoare 865 RON
 Copiator pentru cancelarie, valoare 750 RON
 Suporturi pentru videoproiectoare 3 X 250 RON
 Sistem de sonorizare, cu stație, boxe, microfon, mixer, 1 300 RON
 Aspersor și furtun, pentru întreținerea spațiului verde, 65 RON
3. Resurse umane
3.1. Personalul didactic
3.1.1. Încadrarea cu personal didactic
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Schema de încadrare, an şcolar 2014-2015
Numele şi prenumele
Mangu Ramona/
Duminică Laura
Vlad Silvia / Dobre Mirela
Raluca
Vladu Mirela
Marin Mariana Arabela
Moroacă Ileana
Limbălată Daniela / Chinole
Ileana
Moise Dana Olguța

CP
18

1

1

1

2 l.e.

2 l.e.

2 Lb. Eng.

2 Lb. Eng.

Stoian Aurelia
Lăcătuşu Patricia

-

-

-

-

-

2 lb. Fr.
4 mat.

Duminică Laura
Dragomirescu Liliana /
Bogzeanu Ilie
Cojocea Constantin
Anghel Nicolae / Cojocea
Constantin
Stoica Stan

-

-

-

-

-

2 lb. Fr.
4 mat.
1 opţ.
-

2
lb. Eng.
2 lb. Fr.
4 mat.

2 fiz.
-

-

-

-

-

-

1 bio.
1 tehn.

-

-

-

-

-

Mehedin Gabriela

1 rel.

1 rel.

1 rel.

Ormindean Dănuţ

-

-

1
rel.
-

-

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total
18

Norme
1

18

1

18
18
18

1
1
1
1

2 fiz.
2 chm.

4 l.r.
1 lat.
2
lb. Eng.
2 lb. Fr.
4 mat.
1 opţ.
2 fiz.
2 chm.

2 bio.
1 tehn.

2 bio.
1 tehn.

1 ist.
1 Geog

1 ist.
1 Geog

1 rel.

1 rel.

-

2 e.f.

18
-

18
-

-

18
-

18
-

5 l.r.

4 l.r.

4 l.r.

18
15

0,83

8
18

0,44
1

6
4

0,33
0,22

1 bio.
1 tehn.

6
4

0,33
0,22

2 ist.
2 Geog.

12

0,61

1 rel.

1 ist.
1 Geog.
1 opţ.
1 rel.

1 rel.

9

0,50

2 e.f.

2 e.f.

1 e.f.

11

0,61
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1 Desen
Preda Ionel / Moroacă Ileana

1 muz.

1 opţ.
1 Desen
1 muz.

Tudosă Nina

20

Norme didactice:
Normă didactic auxiliar (secretar)
Normă didactic auxiliar (contabil)
Norme nedidactice:
Total unitate:

1 muz.
1
Cult.Civ

Dirigenţie
Total ore

1 Desen

20

20

21

21

0,5 muz.
0,5 des.
1 Cult. Civ

4

0,22

2

0,11

4

1

1

1

1

24

25

28

28

11,36

11,36 +
0,50 +
0,50 +
1,00 +
...................................
13,36
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Date de bază privind cadrele didactice
Nr. Crt Numele şi
prenumele

Instituţia absolvită

Anul
Vechi-me
absolv învățământ
1 sept. 2014
2004
20
2013
1

Grad

Statutul

În ce şcoală
mai predă

Nr. ore în
altă şcoală

1
2

Vladu Mirela
Marin Mariana
Arabela
Moroacă Ileana
Dobre Raluca

Liceu Pedagogic + CREDIS
Facultatea de Psihopedagogie şi
Ştiinţe ale Educaţiei
Şcoala Normală
UB, Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine

I
Deb.

titular
titular

-

-

1996
2014

18
0

II
Necalificat

titular
Supl.

-

-

Limbălată
Daniela
Lb. rom.
Chinole Ileana
Moise Olguța
Lb. engl.

Universitatea Craiova, Fac. De
Litere

2004

7

Def.

-

-

Univ. Craiova, Facultatea de Litere
Universitatea de Litere, Facultatea
de Litere

2004
2009

8
5

Def.
Def.

Titular cu catedra
rezervată, pentru
crșterea copilului
suplinitor
Titular pe 8 ore,
plus alte 7 PCO

Şc. 1 Jilava

10

Univ. Spiru Haret, Fac. De
Filologie
UB, Fac. Matem.

2007

5

Deb.

Supl.

10

2003

11

Def.

titular

Şc. 1,
Berceni
-

10

Stoian Aurelia
Lb. fr.
Lăcătuşu
Patricia
Duminică Laura

Fac. Fizică

2002

12

II

Supl.

12

11
12

Bogzeanu Ilie
Cojocea

UB, Fac. De Fizică- Chimie
UB, Fac. Biologie

1964
2008

45
7

I
Def.

Supl.
Titular

Brăneşti + 1
Decembrie
Ghermănești
Copăceni

3
4

5

5
7

8
9

-

14
6
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13
14
15

Constantin
Stoica Stan
Mehedin
Gabriela
Ormindean
Dănuţ

Fac. Istorie
UB, Fac. Teologie Ortodoxă

1997
2009

17
6

I
Deb.

titular
Supl.

ANEFS

2002

12

II

titular

Jilava 1
1 Decembrie
CrețeștiSintești
Dărăşti 1

6
6
18
7

Statistică pregătire profesională cadre didactice
Indicator
Cadre calificate
Cadre necalificate
Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Debutant
Titulari
Cadre
cu
studii
superioare
Cu studii postuniversitare
(doctorat)
Cu gradație de merit

Număr
14
2 (1 învățător și Muzica)
3
3
4
4
8
14

Procent din total
87,5 %
12,5 %
18,75 %
18,75 %
25 %
25 %
50 %
87,5 %

1

6%

1

6%

Observații
Cu studii superioare
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Din statistică se poate observa că jumătate dintre cadre sunt titulare (50%), că majoritatea absolută sunt cadre didactice calificate
(87,5 %), iar cele necalificate au studii superioare și până acum au o prestație foarte bună. Aproape jumătate dintre cadre (37 %) au
cel puțin gradul II.
Profesionalismul cadrelor didactice a fost dovedit și cu ocazia asistențelor la ore. Pe parcursul anului școlar au fost realizate cinci
asistențe. Toate cadrele didactice (Lăcătușu Patricia, Chinole Ileana, Moise Olguța, Dobre Raluca, Duminică Laura) au primit
calificativul Foarte Bine.

3.1.2. Comisiile metodice nu au funcționat bine. Doar două comisii au avut o activitate mai vizibilă: Comisia învățătorilor și Comisia
pentru activități educative școlare și extrașcolare. Comisia învățătorilor s-a remarcat prin activitatea de schimb de experiență,
interasistențe, formare continuă.
3.1.3. Activitatea de (auto) perfecționare a cadrelor didactice s-a materializat prin:
 schimbul nonformal de informații și idei, în cadrul Consiliului Profesoral
 ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universsitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul
vieții”, în perioada ianuarie-aprilie 2015, de care a beneficiat tot personalul unității
 Cursul de formare pentru cadrele didactice înscrise pentru programul A Doua Sansa-secundar inferior, desfășurat în luna
ianuarie 2015, de care au beneficiat 6 cadre didactice ale unității de învățământ
 Participarea la cursurile de master ale Facultății de Psihopedagogie și Științele Educației: Marin Mariana Arabela
 Înscrierea la Facultatea de Psihologie ș i Științele Educației: Moroacă Ileana Cristina
 Înscrierea în Corpul Național de Experți în Management Educațional a directorului Stoica Stan, în seria 7, începând cu data
de 07.10.2014
 Participarea la cursul de formare în domeniul managementului proiectelor europene, în luna august, participant Chinole
Ileana
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În bugetul anual pe 2015 au fost prevăzute sume pentru formarea cadrelor didactice. Din păcate, cadrele didactice nu au profitat
de această oportunitate. Doar directorul a realizat formarea pe SCMI din sumele destinate formării profesionale.
3.1.4. Evaluarea anuală a cadrelor didactice s-a realizat în Consiliul de Administrație din 04.09.2015. Toate cele 15 cadre didactice au
primit calificativul Foarte Bine.
Elevi
Numărul de elevi
În anul şcolar 2014 – 2015 efectivul numeric al elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 2 Jilava a fost de 180, din care 106 la ciclul primar şi 74 la ciclul gimnazial
a) Structura pe trepte si filiere de invatamant a elevilor scolarizati
Nivel de
învăţământ

Clasa

Număr
de clase/
grupe

Număr
de copii /
elevi

Număr de copii / elevi
transferati in timpul
anului
Veniți

Primar,

CP

1

15

din care

I

1

19

II

1

28

III

1

16

Număr de copii
/ elevi existenti
la sfarsitul
anului

Plecați

1
1
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IV

1

Total primar
Gimnazial, din
care:

106

106

V

1

16

VI

1

19

1

VII

1

21

1

VIII

1

18

Total gimnaziu

TOTAL

28

2

74

9

180

74

3

3

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.
S-au declarat romi 65 de elevi din învățământul primar și 51 din cel gimnazial, deci un total de 116 elevi (64,44%).
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Au mai fost identificacți, potrivit datelor furnizate de mediatorul școlar, alți 27 de elevi de etnie romă, dar care nu își asumă identitatea.
S-au declarat români 37 de elevi, însă majoritatea acestora provin din familii mixte (un părinte român, unul rom)

Statistică pe etnii

Elevi romi declarați
Elevi romi nedeclarați
Elevi români

3.1.5. Identificarea și analiza tendințelor demografice din circumscripția școlară
Față de anii școlari trecuți, numărul de elevi a evoluat astfel:
Anul şcolar

20032004
Numar total 160

20042005
165

20052006
175

20062007
181

20072008
181

20082009
193

20092010
187

20102011
193

20112012
199

20122013
192

20132014
184

20142015
180
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de elevi
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Evoluția poopulației școlare în ultimii 12 ani
250

200

150

100

50

0

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. și în următorii ani.
Potrivit datelor, ar urma să se înscrie în Clasa Pregătitoare următoarele efective de elevi:
2015: 27
2016: 32
2017: 19
2018: 22
2019: 20
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3.1.6. Școlarizarea și frecvența
Frecvența elevilor a fost scăzută. A fost adunat un număr foarte mare de absențe, repartizate astfel:
Clasa
Total absențe
Absențe motivate
Clasa Pregătitoare
331
153
I
737
319
II
2 081
278
III
806
170
IV
94
20
V
1 484
398
VI
1 462
643
VII
1 885
655
VIII
2 471
645
Total
11 351
3 281
Comparativ cu datele din anii școlari anteriori, situația arată astfel:
Indicator
2012-2013
Total absențe
8 141
Absențe motivate
2 954
Absențe nemotivate
5 187
Rată absenteism absențe nemotivate (raportat la 28,81
numărul de elvi ai școlii)

2013-2014
9 648
2 134
7 514
41,06

Absențe nemotivate
178
418
1 803
636
74
1 086
819
1 230
1 826
8 064

2014-2015
11 351
3 281
8 064
44,8
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Cauzele creșterii numărului de absențe sunt:
-

Notarea cu mai multă acuratețe a acestora (s-au numărat inclusiv absențele elevilor aflați în abandon)
Implicarea scăzută a unor învățători și diriginți pentru aducerea la școală a elevilor

3.1.7. Cauze generale ale absenteismului ridicat sunt:
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-

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 ni velului de educație al copiilor
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;
vizite ale mediatorului şcolar;
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;

Mai concret, motivarea elevilor a fost realizată prin numeroase sponsorizări și donații, constând în:
 bursele și rechizitele acordate de stat (68 de burse și rechizite)
 premii în bani pentru elevii premianți (5 premii a câte 1000 de lei)
 premii în bani pentru elevii olimpici (două burse a câte 1000 de lei pentru elevii care au ocupat locul al III-lea la Olimpiada de Cultură Civică,
faza județeană)
 rechizite, îmbrăcăminte, ghiozdane, acordate de Parohia locală (în valoare de cca 2000 RON)
 Alimente pentru elevii cu probleme materiale (valoare de cca 1 500 RON)
 4 excursii gratuite, la Societatea Română de Radiodifuziune, Parcul Tineretului, Aeroportul Internațional Otopeni, cinematograf
 Asigurarea uniformelor gratuite, pentru clasele CP-IV, printr-o donație a Parohiei locale
 188 de pachete promoționale cu periuțe și paste de dinți



Auxiliare didactice gratuite pentru 16 elevi din clasa a III-a, pentru perioada de vară
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Au fost obținute donații de rechizite, cărți, ghiozdane, auxiliare didactice, îmbrăcăminte, alimente, pentru elevii cu nevoi materiale.
De asemenea, au fost obținuți bani (3 000 RON) pentru sprijinirea materială a unui elev cu grave probvleme de sănătate (fractură de
șold).

3.1.8. Abandonul școlar
Au fost înregistrate următoarele cazuri de elevi neșcolarizați sau în abandon
Elevi neșcolarizați
Clasa
Numele și prenumele elevului
Clasa Pregătitoare
I
Enache Elena Florentina
Lincan Vasile
Băceanu Neluța
II
Dumitru Cristina Maria
Dondovici Alexandra
Gheorghe Georgiana Alina
Nebunelea Dan Cezar
III
Purcărea Petre
IV
V
VI
Nițu Mari
Radu Maria Magdalena
VII
VIII
Mocanu Carmen
Marin Cerasela
Năiță Georgiana

Cauzele
Neșcolarizați; Au fost în abandon anul
școlar trecut
Neșcolarizați; Au fost în abandon încă de
anul trecut; neșcolarizați în anul 20142015
Neșcolarizat; Abandon de anul trecut
Neșcolarizat; Abandon de anul trecut
Neșcolarizați; Abandon de anul trecut
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Total neșcolarizați

13

Elevi în abandon (elevi care au venit la început de an școlar, apoi nu au mai frecventat cursurile)
Clasa
Numele și prenumele elevului
Cauzele
Clasa Pregătitoare
Vasile Nicolas Bogdan
Retrași, pe motiv de neadaptare
Ciobaniuc Gabriela Georgiana
Iamandi Mihaela Elisa Brenda
I
II
Radu Denisa Mariana
Abandon pe sem. II
Iamandi Cosmin Marian
Abandon pe sem. II
III
IV
V
VI
VII
Tănase Andreea
Nu se adapta la disciplina din școală, fuma
înjura etc.
Marin David
Abandon sem. II
VIII
Ursaru Raluca
Abandon Sem. II Căsătorită nelegal
Dincă Claudia
Abandon Sem. II Părinți plecați în
străinătate
Total elevi abandon
6
Total elevi neșcolarizați: 13
33

Școala Gimnazială nr. 2 Jilava
Str. Verii, nr. 33
Tel. / Fax 021.457.16.60
CIF: 32685441
Cod SIRUES: 400. 767907
e-mail: scoala2jilava@yahoo.com
site: scoala-gimnaziala-nr-2-jilava.webnode.ro

Total elevi abandon: 6

Evoluția numărului de neșcolarizați în ultimii 3 ani școlari
14
12
10
8
An școlar

6
4
2
0
2012-2013: 9

2013-2014: 8

2014-2015: 13
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Evoluția numărului de elevi care au abandonat școala în timpul anului școlar
12

10

8

6

Anul școlar

4

2

0
2012-2013: 10

2013-2014: 7

2014-2015: 6
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3.1.9. Rezultate la învățătură
Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2014-2015

Clasa

Existenţi SC 0

Existenţi 31
aug.

Promovaţi

Retraşi

Abandon
anual

Neșcolarizați

Total
Abandon

CP
I
II
III
IV
TOTAL CP-IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL V-VIII
Total
Procente

15
19
28
16
28
106
16
20
20
18
74
180
100 %

15
18
27
16
28
104
18
19
21
18
76
180
100%

12
15
19
15
28
89 (85,57 %)
18
17
18
13
66 (86,84 %)
155
86,11%

3
3 (1,67 %)
0
3
1,67 %

2
2 (1,92 %)
2
2
4 (6,06 %)
6
3,33 %

3
4
1
8 (7,69%)
2
3
5 (7,57%)
13
7,22 %

3
6
2
11 (10,57%)
2
5
7 (10,60%)
18
10 %

Repetenţi
sit. la
învăţ.
2
2 (1,92 %)
1
1 (1,51 %)
3
1,66 %

Promovabilitate: 155 (86,11 %),
Retrași: 3 (1,67 %)
Neșcolarizați: 13 (7,22)
Abandon anual: 6 (3,33)
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Repetenți situație învățătură: 3 (1,66)
Statistică privind evoluția principalilor indicatori în ultimii trei ani școlari, pe semestrul I
Indicator
Promovabilitate

2012-2013
87, 36 %

2013-2014
85,52

2014-2015
86,11

Abandon în timpul anului

10

7

6

Neșcolarizați

9

8

13

Rezultatele la EN VIII reflectă un progres continuu al pregătirii elevilor, de la an la an, așa cum sunt sintetizate datele din tabelul de mai jos:
2015

LRO

Mate

2014

2013

2012

Promovabilitate 85%

Promovabilitate: 30 %

Promovabilitate: 25%

Promovabilitate:5,88 %

Media clasei: 5,42

Media clasei: 4,17

Media clasei: 4,04

Media clasei: 2,57

Cea mai mare notă: 7,20

Cea mai mare notă: 5,95

Cea mai mare notă: 6,30

Cea mai mare notă: 5,60

Cea mai mică notă: 1,00

Cea mai mică notă: 2,40

Cea mai mică notă: 1,75

Cea mai mică notă: 1,00

Promovabilitate: 23 %

Promovabilitate: 10 %

Promovabilitate: 0%

Promovabilitate: 0 %
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Media clasei: 3,98

Media clasei: 3,52

Media clasei: 2,56

Media clasei: 2,05

Cea mai mare notă: 5,65

Cea mai mare notă: 7,50

Cea mai mare notă: 3,50

Cea mai mare notă: 3,50

Cea mai mică notă: 1,00

Cea mai mică notă: 2,40

Cea mai mică notă: 1,00

Cea mai mică notă: 1,25

Promovabilitate: 0 %

Promovabilitate: 0 %

Promovabilitate: 0 %

Media clasei: 3,85

Media clasei: 3,30

Media clasei: 2,31

Cea mai mare medie: 6,27

Cea mai mare medie: 6,00

Cea mai mare medie: 4,90

Cea mai mare medie: 4,05

Cea mai mică medie: 1,00

Cea mai mică medie: 2,32

Cea mai mică medie: 1,37

Cea mai mică medie: 1,12

Media Promovabilitate: 23%
GeneMedia clasei: 4,68
rală

Rezultate la concursuri și olimpiade școlare:



Premiul III la Cultură Civică, faza pe județ
Mențiune la Cultură Civică, faza pe județ

Se constată:






Menținerea promovabilității la aceleași cote: cca 85-86%
Reducerea ușoară a abandonului școlar în timpul anului
Creșterea ușoară a numărului de neșcolarizați
Îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională, la clasa a VIII-a
Obținerea pentru prima dată în ultimii 10 ani a unor premii la olimpiadele județene
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Rezultatele indică o situaţie slabă la învăţătură, 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 interactive de
predare, 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:
-

-

respectarea graficului asistenţelor la ore;
obţinerea de fonduri pentru activităţi extraşcolare;
menţinerea legăturilor cu familiile, prin intermediul mediatorului şcolar;
Repetarea demersurilor către Serviciul de Asistenţă Socială al Consiliului Local şi Poliţia comunală, în scopul îmbunătăţirii
frecvenţei, prevenirii şi reducerii abandonului şcolar.

3.1.10. Corigențe anuale
La sfârșitul cursurilor, în luna iunie 2015, au existat 19 elevi corigenți, cei mai mulți la Limba română: 10, Matematică: 3, Istorie: 5,
Geografie: 1.
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Sesiunea de corigențe s-a desfășurat în intervalul 28 august-4 septembrie, în condiții cf. regulamentelor și metodologiilor existente.
Toți elevii au promovat examenul de corigență
3.1.11. Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare
Singura olimpiadă la care au participat elevii a fost cea de Cultură Civică.
Rezultate la concursuri și olimpiade școlare:



Premiul III la Cultură Civică, faza pe județ, echipaj pregătit de învățător Moroacă Ileana
Mențiune la Cultură Civică, faza pe județ, echipaj pregătit de învățător Moroacă Ileana

Starea disciplinară
Nu au existat abateri disciplinare grave.
Nu au fost note scăzute sub 7
Notele scăzute la Purtare au fost din cauza absențelor
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 (împinderi).
Măsuri necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei disciplinare a elevilor:
-

-

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);
Instituirea unui registru pentru fiecare clasă, atașat de catalog, în care să fie notate cazurile de indisciplină;
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-

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

3.2. Încadrarea cu personal didactic auxiliar
Pentru prima dată din istoria ei recentă, școala a avut 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.
3.3. 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 didactică a fost realizată conform standardelor în vigoare. S-a respectat structura plannificărilor, pe unități de învățare și
competențe vizate. Proiectele de lecție văzute cu ocazia asistențelor respectă de asemenea criteriile de calitate. Testele sunt însă 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
Oferta educațională a școlii este adaptată la specificul comunității, prin disciplinele opționale studiate (Istoria și tradițiile romilor),
parteneriatele încheiate cu ONG-uri și proiectele educative derulate (Educație pentru viață)
4.3. Prezentarea opționalelor
Opționalele care se studiază anul acesta sunt:
”Matematică distractivă”, la clasele a V-a și a VIII-a
”Istoria și tradițiile romilor”, la clasa a VI-a
”Elemente TIC în Biologie”, la clasa a VII-a
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4.4. Calitatea predării a fost în general bună, fapt constatat cu ocazia asistențelor la ore și prin discuțiile nonformale. Eficiența este însă
scăzută din cauza lipsei de pregătire individuală, acasă, și a dezinteresului manifestat de majoritatea părinților.
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
A existat doar la Cultură Civică, la clasa a IV-a
4.7. Program de pregătire remedială
Au fost doar câteva activități, la începutul semestrului
4.8. Program de pregătire suplimentară pentru examenele naționale
A existat un program de pregătire suplimentară, de o oră pe săptămână la fiecare materie în parte. Elevii au participat în număr redus.
4.9. Activitatea educativă. Calitate. Eficiență
Orele de dirigenție nu se desfășoară conform planificărilor. Nu sunt valorificate valențele educative. Activitatea Comisiei Diriginților a
fost slabă.
4.10.
Activitatea extracurriculară. Motivație, calitate, eficiență
Au existat activități extrașcolare care au contribuit la un învățământ de calitate
Obiectivele au fost educația pentru integritate (instructaje pentru stingerea incendiilor și în caz de cutremur), cultivarea unui stil de viață
sănătos, dezvoltarea competențelor în diferite domenii (Magia Toamnei și Eminescu), educarea spritului civic și patriotic (marcarea unor
zile precum: Ziua Națională a României, 24 Ianuarie, Ziua Europei și a Uniunii Europene (9 Mai), Ziua dezrobirii-22 februarie).
5. Săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun”
Săptămâna s-a desfășurat în condiții bune, activitățile au fost proiectate încă din decembrie 2014.
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Cele mai importante activități:
La clasele CP-IV










Ecologizarea spațiilor verzi
Confecționarea de jucării din materiale refolosibile
Excursie la Casa Radio, unde elevii au vizitat studiourile și au putut intra în direct
Concursuri de cunoștințe în domeniul matematicii și științelor naturii
Concursuri sportive și artistice
Ateliere gastronomice
Tradiții și obiceiuri: încondeierea ouălor
Vizită la căminul de bătrâni din localitate, cu cadouri
Educație pentru igienă dentară (invitat: un student la stomatologie; donații de la Colgate Palmolive)









Prezentarea unui PPT privind istoria sportului
Ateliere gastronomice
Educație rutieră
Vizită la fabrica de articole sportive
Vizită la Fortul 13 Jilava
Nu drogurilor (invitați de la Agenția Română Antidrog)
”Ce vrei să te faci când vei fi mare?” (parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare comunitară Împreună)

La clasele V-VIII
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6. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
6.1. Realizarea documentelor de proiectare
Documentele Comisiei au fost realizate conform reglementărilor. Există un plan managerial și un plan de activități.
6.2. 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.
7. Parteneriate educaționale
7.1. Colaborarea cu părinții
Implicarea părinților în activitățile din școală este foarte scăzută.
7.2. Colaborarea cu Consiliul Local
Colaborarea cu Consiliul Local este bună. În vara anului 2014 au fost efectuate lucrări importante pentru școală, astfel încât aceasta să
ofere un spațiu prietenos.
Din păcate, Consiliul Local nu a numit încă un reprezentant în CA, deși au fost făcute adrese oficiale către Primăria Jilava
7.3. Colaborarea cu alte instituții de învățământ, cultură, sport
Proiectul ”Bucurie la cutie”, cu Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari
Protocol de colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, pentru un parteneriat educațioinal-ecologic intitulat ”Ocrotind natura,
ne ocrotim pe noi înșine”
Protocoale de colaborare cu Parohiile locale
7.4. Colaborarea cu organizații, fundații
Școala a colaborat cu Roma Education Fund, în vederea implementării programului A Doua Șansă
Parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”, proiectul ”Terni Godi. Puterea de a visa”, durată 9 luni, scop: combaterea
inegalităților sociale, a sărăciei și excluziunii
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7.5. Colaborarea cu sindicatele a fost bună.
7.6. Programe / Proiecte de integrare europeană
Nu au existat programe sau proiecte privind integrarea europeană
8. Activitatea personalului didactic auxiliar. Calitate. Eficiență
8.1. Secretariat
Activitate bună, eficientă.
Machetele solicitate de ISJ au fost întocmite la timp.
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
8.2. 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
8.3. Bibliotecă
Responsabilul cu Biblioteca a desfășurat o activitate bună, deși nu este remunerată în plus pentru aceasta.
9. Activitatea personalului nedidactic. Calitate. Eficiență
9.1. Mediatorul școlar
Mediatorul școlar a desfășurat o activitate foarte utilă, asigurând legătura cu familiile, informarea părinților cu privire la ședințele pe
clase, situația la învățătură, cazurile de indisciplină etc.
9.2. 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.
9.3. Personal de întreținere și îngrijire. Eficiența activității
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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.
10. 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:
10.1.
Punctele tari:
Asigurarea unui spațiu prietenos, familiar, și a unor dotări corespunzătoare procesului educativ
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
Existența unui nucleu de cadre didactice devotate școlii, cu vocație pedagogică, atașate de elevi, profesioniste
Desfășurarea unor activități educative extracurriculare și extrașcolare diverse,
O relație bună cu Parohia locală, care a asigurat pentru copiii din familii cu probleme rechizite, uniforme,
îmbrăcăminte, încălțăminte
Asigurarea necesităților materiale ale școlii: papetărie, apă potabilă, curent electric, încălzire, curățenie, materiale
didactice, echipamente electronice etc.
Acordarea de burse și rechizite pentru elevii care se încadrau în prevederile legale pentru a beneficia de acestea
Progrese la indicatorii privind situația la învățătură pentru clasele V-VIII
Desfășurarea procesului educativ în condiții de siguranță; nu au fost înregistrate abateri disciplinare grave și nici incidente
deosebite
10.2.
Puncte slabe:
Menținerea la cote înalte a indicatorilor privind absenteismul și abandonul școlar
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-

-

Un nivel scăzut al rezultatelor la învățătură, fapt dovedit de media claselor, numărul de corigențe
Creșterea numărului de medii scăzute la Purtare
Interesul scăzut al părinților, care se confruntă cu probleme grave precum sărăcia (au primit burse sociale 40% 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 (aproape jumătate dintre elevi au cel puțin un părinte plecat în străinătate).
Identitatea etnică a părinților, confuză și în mare parte neasumată. Acest lucru generează complexe de inferioritate, temeri
privind discriminarea şi reuşita integrării în societate.
Imaginea şcolii reprezintă un alt punct slab. Denumirea “Şcoala din Ţigănie”, utilizată în localitate şi în mediul profesional,
are trei efecte negative majore:
 înscrierea elevilor din unele familii la Şcoala nr. 1, pentru a nu fi asimilaţi etniei;
 Şcoala nu este atractivă pentru cadrele didactice bine pregătite, aflate în căutarea unei catedre;
 Investiţiile în baza materială se fac cu precădere la Şcoala nr. 1.
- Instabilitatea corpului didactic, care probabil va continua;
- Inexistenţa unor catedre întregi, la cele mai multe discipline, din cauza numărului scăzut de clase.
Oportunităţi:

10.3.
10.4.
-

posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru sprijinirea comunităţilor defavorizate;
existenţa în localitate a unor oameni de afaceri dispuşi să sprijine şcoala;
relaţia foarte bună cu Biserica parohială, care a sprijinit numeroși elevi ai școlii.
Ameninţări
Persistența problemelor sociale și educaționale ale mediului școlar: lipsa locurilor de muncă, veniturile scăzute, instabilitatea
mediului afectiv, plecarea în străinătate a unor familii
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-

Instabilitatea factorului politic local
Pericolul desființării ca urmare a neîndeplinirii prevederilor legale de 300 de elevi pentru menținerea Personalității Juridice

11. Propuneri către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Menținerea personalității juridice a școlii, și pentru anul școlar 2016-2017
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.
Acordarea de sprijin în vederea implementării unui program ”Școală după Școală”, ca singură soluție pe termen mediu și
lung
Data: 28. 09. 2015

Director: Stoica Stan
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