
RAPORT  
privind starea și calitatea învățământului 

An școlar 2015- 2016 

                         Şcoala Gimnazială "Geo Bogza„    sector 1, Bucureşti 



Număr total de elevi  
în anul școlar 2015 - 2016 

 

 

Școala Gimnazială „Geo 

Bogza” a funcţionat în două 

schimburi, cu un efectiv de 

764 de elevi, dintre care 468  

în cursul primar. Aceștia și-au 
desfășurat activitatea în 17 

clase de curs primar și 12 

clase gimnaziale. 



Număr de elevi  pe clase  
în anul școlar 2015 - 2016 
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Mișcarea elevilor 

 în anul școlar 2015 - 2016 
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Promovabilitatea   
în anul școlar 2015 - 2016 
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Promovabilitatea – categorii de 

medii 

 în anul școlar 2015 - 2016 
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Corigențe  
 în anul școlar 2015 - 2016 
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Frecvența elevilor  

  în anul școlar 2015 - 2016 
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Rezultate la Evaluarea Națională 
anul  școlar 2015 - 2016 
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Media de absolvire și media de la Evaluare  
 an școlar 2015 - 2016 
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Ponderea mediilor de absolvire și evaluare  

 în anul școlar 2015 - 2016 
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Resursa umană la nivel de unitate 
în anul școlar 2015 - 2016 
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Calificarea resursei umane pe cicluri de studiu 
în anul școlar 2015 - 2016 
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Admiterea în clasa a IX a, pe profile 
la sfârșitul anului școlar 2015 - 2016 
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                            Analiza SWOT PUNCTE TARI 

•Derularea programelor de formare / dezvoltare 
profesională                      

•Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, 
pregătire, specializare: (“Educaţie economică 
eficienta”, “Informare şi consiliere privind cariera”, 
“EducaŃia pentru sănătate” etc.) 

•Existenţa unei echipe de formatori regionali şi locali la 
nivelul şcolii 

•Existenţa, în şcoală, a centrelor de formare metodică pe 
sector la matematică, engleza, integrare europeană, 
biologie, latină, consiliere şi orientare şcolară 

•Accesul la Internet 

•Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile 
administraţiei publice locale şi teritoriale 

•Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru 
investiţii 

•Utilizarea programului AEL 

•Existenţa unui număr mare de calculatoare utilizate în 
activităţile didactice şi administrative din şcoală 

•Activitatea C.C.D. în calitate de furnizor de programe 
acreditate de formare continuă, inclusiv în utilizarea 
programului AEL 

•Relaţia de colaborare cu partenerii sociali – sindicatele 
din învăţământul Preuniversitar 

PUNCTE SLABE 

•Lipsa unui statut clar definit al 
profesorilor metodişti şi al 
consilierului educativ 

•Spaţiul insuficient pentru 
desfăşurarea activităţilor cultural- 
educative şi extraşcolare 

•Suprapunerea lucrărilor urgente 

•Volumul mare de activităţi 
desfăşurate în compartimentele 
secretariat şi administrativ în raport 
cu personalul existent 

OPORTUNITĂŢI 

*Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemelor de educaţie şi formare profesională, 
facilitarea accesului tuturor la sistemele de 
educaţie şi formare profesională, deschiderea 
sistemelor de educaţie şi formare profesională 
către societate 

*Recunoaşterea gradelor didactice în cazul 
obţinerii unei alte specializări sau funcţii 
didactice 

*Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ 
superior pentru formarea continuă a cadrelor 
didactice 

*Colaborarea cu PoliŃia, Jandarmeria, Direc’ia 
Generală de 

Sănătate Publică,  Primăria Capitalei şi cea de 
sector, ONG-uri, etc. 

*Existena proiectelor şi programelor pentru 
dezvoltarea în carieră 

 

AMENINŢĂRI 

*Tendinţa de migrare a personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii 
de activitate mai bine retribuite 

*Unele disfuncţionalităţi în receptarea 
modificărilor legislative de către beneficiarii 
procesului de educaţie (elevi, părinţi) 

*Inexistenţa unui buget planificat acordat 
formării la nivelul unităţilor şcolare 

*Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi 
plăti cursurile de formare / perfecţionare 

*Inerţia, rutina susţinută de slabă motivare a 
unor cadre didactice pentru atingerea 
standardului profesional 

*Lipsa fondurilor necesare funcţionării şi 
stimulării activităţii din centrele de excelenţă 

*Criza economică  şi efectele sale în planul 
bazei materiale şi al resurselor umane. 


