
           
 

 
RESURSE MATERIALE 

 
Calitatea  construcţiei  şcolare;  întreţinerea  spaţiilor  exterioare  şi  a  terenurilor  existente  
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Categorie Bună Necesită 
reparaţii 

minore 

Necesită 
reparaţii 

semni

ficati

ve 

Aspect general Bună Da - 
Aspectul faţadei  Da - 
Acoperişul , burlane şi jgheaburi Bună  - 
Uşi şi geamuri  Da  
Curăţenie Bună  - 
Curăţenia spaţiilor exterioare Bună  - 
Amenajarea curţii şi aspectul ei Foarte bună  - 
Existenţa gardului împrejmuitor            Foarte bună Da - 
Sistem de siguranţă a elevilor şi 
Aclădirilor vidio 

Foarte bun Nu - 

Sistem de siguranţă a 
materialului 
didactic 

Bun Nu - 

 
 
 

 Încadrarea  în  normele  de  igienă  şcolară  a  spaţiilor  de  învăţământ  

 
Suprafaţa utilă/elev Suprafaţa utilă m2/elev 

1524 m2 3,27 

 % din suprafaţa 

totală 

foarte 

bine 

% din suprafaţa 

totală 

bine 

% din suprafaţa 

totală 

nesatisfăcător Încălzire/temperatură 100%  - 
Iluminat 100%  - 
Starea pavimentului  Aproximativ 95% - 
Starea uşilor şi a 
ferestrelor 

 90% 
Şcoala 

V.Voiculescu 

- 

Aerisire naturală 100%  - 
Microclimat (umiditate, 
zgomot) 

100%  - 

    

                                       INFORMAȚII DE TIP CALITATIV 

 
 

În urma efectuării analizei mediului social de provenieţă al elevilor, s-a constatat că 

majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat   determinat de existenţa unor familii 

cu  venituri mici şi cu condiţii modeste de trai. Totodată trebuie să remarcăm şi nivelul scăzut de 



           
 

cultură şi educaţie al majorităţii părinţilor, acest aspect punându-şi amprenta asupra pregătirii 

elevilor.În ceea ce priveşte personalul didactic putem conchide că: 

-       Personalul didactic este  calificat 100% şi cu performanţe în activitatea didactică în 

proporţie de aproximativ 50%. Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere 

profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate şi a rezultatelor 

obţinute, cu interes în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare. 

-       Relaţiile  interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare, transparenţă. 
 

-  În şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, director, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a   

informaţiei în ambele sensuri. 

-  La nivelul şcolii domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi 

responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

-  Managementul unităţii şcolare se desfăşoară pe baza planului managerial, în colaborare 

cu membrii Consiliului de administraţie şi a Consiliilor profesorale. Cadrele didactice sunt 

organizate în comisii pe arii curriculare,  fiecare arie având un  cadru didactic 

responsabil.  Există comisii permanente, temporare şi ocazionale, iar responsabilii 

comisiilor de lucru se ocupă de întocmirea documentelor manageriale şi proiecte  ale 

comisiilor pe familii de instrumente și arte plastice și arii curriculare.  


