CARTE DE IDENTIFICARE
A UNITÃÞII ªCOLARE
(a)

INDICATORI DE STRUCTURÃ ªI DE CONTEXT

Unitatea de învãþãmânt:… …………………..……………………..………….. Codul SIRUES ………………
Judeþul:…………. … Oraºul/comuna:………………. Satul:……………… str. ………………….…..nr. ……
Cod localit (SIRUTA)………....Telefon:…………………….Fax:…………………E-mail:……………………
Anul înfiinþãrii unitãþii de învãþãmânt: ………….

Nr. Ordin / Nr. Decizie /Nr. Hotarare/Nr. Act de infiintare …………………….din……..…..…………………..
Institutia emitenta…………………………………………………………………………………………………
Autorizatie / aviz sanitar de functionare a unitatii …………….nr …………./ data……….……………………...
Indicatii privind completarea: La fiecare indicator se va incercui cifra / cifrele din dreptul raspunsului potrivit situatiei
existente in unitate sau, dupã caz, se vor completa datele din spaþiile punctate.

CA_1. INFORMAÞII GENERALE PRIVIND UNITATEA
1.1 Tipul unitãþii dvs. de învãþãmânt:
1.
2.
3.
4.

Scoala cu clasele I-IV
Scoalã cu clasele I-VIII/V-VIII
Liceu
Grup ºcolar

5. ªcoalã profesionalã
6. ªcoalã postlicealã
7. Altã variantã (precizaþi care)…………………………………………….

1.2 Nivelurile de învãþãmânt existente în unitate:
1. preºcolar 2. primar

3. gimnazial

4. liceal

5 postliceal

6. profesional 7. înv.de ucenici 8.înv.de maiºtri

1.3 Profile de studiu existente, pe tipuri de unitãþi:
Pentru ºcolile cu clase I-VIII, precizaþi programele de studiu din unitate
1. program normal 2. program de muzicã 3 program de arte plastice

4 program de coregrafie 5 program sportiv

Pentru licee, precizaþi filierele organizate în unitate:
1. filierã teoreticã

2. filierã tehnologicã

3. filierã vocaþionalã

1.4 Detalii privind tipul unitãþii de învãþãmânt
1. unitate pentru învãþãmântul de masã

2. unitate de învãþãmânt special

4. învãþãmânt special
3. unitate care gãzduieºte ambele forme

1.5 Forme de ºcolarizare din unitate în funcþie de forma de finanþare (proprietate)
1. public (B)

2. particular (P)

3. cooperatist (C)

1.6 Alternative educaþionale în unitate:
1. înv.tradiþional

2. Waldorf

3 Montessori

4 Frenet

5. Step by step

6. Jena
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1.7 Formele de învãþãmânt din unitatea dvs.:
1. zi

2. seral

3. ID

4. FR

1.8 Aspecte privind organizarea procesului de învãþãmânt
1.8.1 Structuri ale claselor/grupelor dupã modul de funcþionare:
1. predare normalã

2. predare simultanã

1.9 Structuri ale unitãþii în raport cu limba de predare din ºcoalã

(pentru unitãþile care nu se regãsesc în structurile menþionate se va încercui varianta “nu este cazul”)

1.9.1 Limbi materne de predare în unitatea scolara:
1. Romana
2. Maghiara 3. Germana
4. Ucraineana 5. Slovaca 6. Sarba 7. Turca 8. Croata
9. Alte limbi, precizaþi care ……………………….…………………………………………………………..

1.9.2 Limbi strãine studiate în ºcoalã, pentru învãþãmântul de masã
1. Engleza

2. Franceza

3. Germana

4. Italiana

5. Spaniola 6. Alte limbi, precizaþi care:…………

1.9.3 Limbile de studiu pentru unitãþile în care funþioneazã clase bilingve
1. Engleza 2. Franceza
7.Nu este cazul…….

3. Germana

4. Italiana

5. Spaniola 6. Alte limbi, precizaþi care:…………

1.9.4 Limbile de studiu pentru unitãþile în care funþioneazã clase cu predare intensivã
1. Engleza

2. Franceza

3. Germana

4. Italiana

5. Spaniola 6. Alte limbi, precizaþi care:…………

7.Nu este cazul…….

1.10 Responsabilitãþi în reþea
1.10.1 Unitatea ºcolara este:
1. unitate coordonatoare

2 . unitate de sine stãtãtoare

3. unitate coordonatã

1.10.2 În cazul unei unitãþi coordonate, sã se precizeze:

1.10.2.1 - denumirea unitãþii coordonatoare: ………………………………………………………….

1.10.2.2 - codul SIRUES al unitãþii coordonatoare: ……………………………………..………………

CA_2. SERVICII OFERITE
2.1 Internat:

1. DA

2. NU,

dacã DA, menþionaþi numãrul locurilor de cazare: ………...……..

2.2 Cantinã:

1. DA

2. NU,

dacã DA, menþionaþi:

………..…

2.2.1 - numãrul de locuri în sala de mese:

………..…

2.2.2 - capacitatea de pregãtire (bucatarie):

2.3 Bufet:

1. DA

2. NU

2.4 Cabinet de asistenþã medicalã :

1. DA

2. NU,dacã DA:

2.4.1 - asigurarea asistenþei medicale preventive cu medic ºcolar :

1. DA

2. NU

2.4.2 - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare.

1. DA

2. NU

1. DA

2. NU,dacã DA:

2.5 Cabinet stomatologic :
2.5.1 - asigurarea asistenþei stomatologice cu medic de specialitate 1.

DA

2. NU
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2..5.2 - asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare.

2.6 Cabinet de asistenþã psihopedagogicã :

1. DA

2. NU

1. DA

2. NU,dacã DA:

2.6.1 - încadrarea ºcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc):
1. cu normã intreagã 2. cu norma parþialã 3. nu existã

CA_3. CONSTRUCÞIA ªCOLARÃ
3.1 Vechimea ºi calitatea construcþiei

3.1.1 Anul în care a fost datã în folosinþã:
3.1.2 Construcþie din:

1. paianta

……….……

3 zid din caramida 4. zid (beton) 5. altã variantã

2 barne (lemn)

……….……

3.1.3 Anul ultimei reparatii capitale / consolidari:

3.2 Unitatea funcþioneazã în:

1. clãdire cu destinaþie de ºcoalã / grãdiniþã

3. spaþiu improvizat – parþial

2. clãdire cu destinaþie de locuinþã, amenajatã

4. spaþiu improvizat – în totalitate

3.3 Construcþia gãzduieºte:

1. numai unitatea dvs.
2. ºi altã unitate de învãþãmânt, precizati care..…………………………………………………………………
3. spaþii ale unei alte instituþii, precizati care ………………………………………………………………
4. locuinþe

3.4 Numãr de clãdiri din cadrul construcþiei ºcolare:
3.4.1 - numãr total de clãdiri:

……..….

3.4.2 - numãr de clãdiri care gãzduiesc spaþii de învãþãmânt
(sãli de clasã, laboratoare cabinete, ateliere ºcolare, sala de sport):

..…….…

3.5 Suprafaþa desfasurata a cladirilor (suprafata construita (mp)  numarul de nivele al cladirii)

…..…………..mp

3.5.1 - suprafaþa totalã:

3.5.2 - suprafata sãlilor de clasã:

..…….……….mp

3.6 Prezenþa în unitate a urmãtoarelor spaþii:
3.6.1 Spaþii de învãþãmânt:
1. sãli de clasã

2.laboratoare

3.6.2 Spaþii auxiliare:
1. ateliere de intretinere

3.cabinete

2. lot ºcolar

4.salã de sport

3. cancelarie

5.ateliere ºcolare

4. salã de bibliotecã

5. salã de festivitãþi

6. spatiu de joaca amenajat 7. terenuri de sport

3.7 Situaþia juridicã a clãdirilor in care functioneaza unitatea ºi a terenurilor aferente
3.7.1

Unitatea funcþioneazã în:

1. spaþii închiriate
2. spaþii proprietate
3. spaþii mixte
4. spatii concesionate
(îcadrarea în una din cele patru categorii se va face pe baza unor acte doveditoare)

3.7.2 Pentru spaþiile proprii precizaþi dacã deþineþi documente de proprietate asupra:
3.7.2.1 - clãdirilor:

1. DA

2. NU

3. Partial

3.7.2.1 - terenurilor:

1. DA

2. NU

3. Partial
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CA_4. UTILITÃÞI
4.1.1 în localitate:

4.1 Curent electric:

4.2 Apã

1. DA

2. NU

4.1.2 în ºcoalã

1. DA

2. NU

4.2.1 în localitate

1. reþea stradalã

4.2.2 în ºcoalã

4.3 Closet:

2. fântânã

1. din reþeaua stradalã în curte
2. din reþeaua stradalã în clãdire

3. nu existã
3. din fântânã
4. nu existã

1. cu apã curentã
3. latrinã uscatã nevidanjabilã
2. latrinã uscatã vidanjabilã
4. nu existã
dacã existã, precizaþi numãrul de cabine:
total: ……… în stare corespunzãtoare: …………….

4.4.1 în localitate

4.4 Canalizare:

4.4.2 în ºcoalã

4.5 Sistem de încãlzire

1. reþea stradalã

2. nu existã

1. Conectattã la reþeaua stradalã

2. nu existã

4.5.1 în localitate

1. existã reþea termoficare sau de gaze naturale
2. nu existã gaze

4.5.2 în ºcoalã

1. sobe cu combustibil solid (lemne ºi cãrbuni)
2. sobe cu gaze

3. încãlzire centralã / reþea de termoficare / centralã termicã
4.6.1 în localitate:

4.6 Telefon:

4.6.2 în ºcoalã

4.7 Spaþiu de gunoi, amenajat:

1. DA

2. NU

1. DA

2. NU

1. DA

2. NU

3. Numai la oficiul poºtal

CA_5. ELEMENTE DE DOTARE
5.1 Starea mobilierului ºcolar:
1. stare bunã

2. stare medie

3. mobilier neutilizabil

5.2 Biblioteca ºcolarã

5.2.1 - existenþa bibliotecii ºcolare:

5.2.2 - dacã DA, precizaþi numãrul de volume:

1. DA

2. NU

…………………

5.3 Dotarea cu calculatoare (computere)
5.3.1 - numãr total de calculatoare:

…………………

5.3.3 - utilizarea calculatorului de cãtre administraþia ºcolii

1. DA

2. NU

1. DA

2. NU

5.3.2 - numãr de calculatoare utilizate de cãtre elevi
5.3.4 - existã conectare la INTERNET

……………….…

5.4 Dotarea cu copiatoare
5.4.1 - numãr de copiatoare:

…..………………
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CA_6. CONTEXT GEO-ECONOMIC (amplasarea unitãþii)
6.1 CARACTERISTICI ALE LOCALITÃÞII
6.1.1 Mediul de rezidenþã:

1. Urban

6.1.2 Dezvoltarea economicã a zonei (declarata oficial):
1. zonã dezvoltatã

2. zonã defavorizatã

6.1.3 Tipul localitãþii unde este situatã ºcoala:
1. capitala / municipiu reºedinþã de judeþ

2. Rural

3. zonã nedezvoltatã

4. oraº cu mai putin de 50 mii locuitori

2. municipiu / oraº cu peste 100 mii locuitori
3. municipiu / oraº cu peste 50 mii locuitori

5. centru de comunã
6. sat

6.1.4 Caracteristici ale localitãþilor din mediul rural

6.1.4.1 Comunicarea cu cea mai apropiatã localitate urbanã
6.1.4.1.1

- distanþa faþã de cel mai apropiat oraº:

1. localitate periurbanã
2. distanta foarte micã (sub 5 km)

3. distanta mica (5-15 km)
6.1.4.1.2

4. distanþã medie (15-25 km)
5. distanta mare (25-40 km)

6. distanþã foarte mare (peste 40km)

- prezenþa mijloacelor de transport

1. exista permanent

2. exista temporar

3. nu existã

6.1.4.2 Comunicarea cu cea mai apropiatã localitate ruralã
6.1.4.2.1

- distanþa faþã de cea mai apropiatã localitate ruralã :

1. localitate învecinatã

2. distanta foarte micã (sub 5 km)
6.1.4.2.2

3. distanþã micã (5-10 km)

4. distanta mare (peste 10 km)

- prezenþa mijloacelor de transport

1. exista permanent

2. exista temporar

3. nu existã

6.1.5 Caracteristici ale localitãþilor rurale mici (satelor)
6.1.5.1 Comunicarea cu centrul de comunã
6.1.5.1.1

- distanþa faþã de centrul de comunã:

1. localitate învecinatã

2. distanta foarte micã (sub 5 km)
6.1.5.1.2

3. distanþã micã (5-10 km)

4. distanta mare (peste 10 km)

- prezenþa mijloacelor de transport

1. exista permanent

2. exista temporar

3. nu existã

6.2 CARACTERISTICI ALE ªCOLII
6.2.1

Poziþia unitãþii în localitate

6.2.2

Accesul elevilor la unitatea de învãþãmânt

1. zonã centralã

2. zonã semiperifericã

3. zonã perifericã

6.2.2.1 Unitatea ºcolarizeazã:
1. elevi din localitate / din sector (pentru municipiul Bucuresti)
2. elevi din alte localitãþi, care fac navetã zilnicã
3. elevi din alte localitãþi, care fac naveta saptamanalã
4. elevi din alte localitãþi care stau in gazda sau la internat (nu fac naveta)
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6.2.2.2 Deplasarea elevilor de la domiciliu cãtre ºcoalã, în raport cu mijloacele de transport:
6.2.2.2.1 Cu mijloace de
transport în comun:
6.2.2.2.2 Cu mijloace de
transport special destinate
6.2.2.2.3 Fãrã mijloace de
transport în comun:

1. permanent, cu orar adecvat programului ºcolii
2. permanent, cu orar adresat salariaþilor, neadecvat programului ºcolii
3. temporar

1. permanent
2. temporar
1. drum accesibil
2. drum cu pericole (precizati)…………………………………………………….

CA_7 CONTEXTUL LEGISLATIV DE FUNCÞIONARE

Indicatii: Se va completa, dupã caz, pentru unitatile de invatamant de stat ºi pentru unitãþile de învãþãmânt particular.

7.1 Unitatea este infiintata conform prevederilor legii (Legea nr. 84/ 1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si Legea 196/ 1999).
1. DA
2. NU
7.2 Unitatea de invatamant particular este organizata si functioneaza pe principiul non-profit, conform
prevederilor legale
1. DA

2. NU

7.3 Unitatea de invatamant este organizata pe principii nediscriminatorii (fara deosebire de nationalitate, sex,
religie etc)
1. DA
2. NU
7.4 Recrutarea si admiterea elevilor/ copiilor se realizeaza in conformitate cu reglementarile legale, pentru anul
scolar respectiv, corespunzator nivelului de invatamant
1. DA
2. NU
7.5 Examenele de absolvire sustinute de elevi s-au organizat si s-au desfasurat in conformitate cu reglemetarile
legale.
1. DA
2. NU
7.6 Unitatea de invatamant face dovada ca in perioada de functionare pe baza autorizarii utilizat cel putin 25%
din veniturile anuale pentru investitii in baza materiala proprie.
1. DA
2. NU
7.7 Unitatea de invatamant face dovada, dupa doua cicluri de scolarizare ulterioare acreditarii, ca detine in
proprietate cel putin 50% din spatiile de invatamant
1. DA
2. NU
7.8 Unitatea de invatamant respecta structura sistemului national de invatamant, specializarile se incadreaza in
profiluri, filiere si corespund nomenclatorului de ocupatii si meserii in vigoare in anii scolari respectivi
1. DA

2. NU

7.9 Unitatea de invatamant dispune de planuri si programe de invatamant, similare sau alternative
invatamantului de stat, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform reglementarilor legale.
1. DA

2. NU

7.10 Intreg personalul didactic de conducere indeplineste cerintele Statutului personalului didactic privind
ocuparea functiilor de conducere
1. DA
2. NU
Obs. Daca sunteti in situatia 1. NU precizati, pe scurt, care cerinte nu sunt indeplinite ……….………………………..…

………………………………………………….…………………………………………………………………….………

7.11 Posturile didactice au fost ocupate in conditiile prevazute de Statutul Personalului Didactic.
1. Parþial

2. Total

Obs. In cazul 1. Partial precizati cate si care posturi s-au ocupat fara a respecta cerintele din statut ……………….……….

………………………………………………….…………………………………………………………………….………

7.12 Procentul cadrelor didactice cu norma de baza in unitatea de invatamant particular corespunde
prevederilor legii (100% in invatamantul prescolar si primar, 60% in invatamantul gimnazial, liceal si
profesional, 50% in invatamantul postliceal).
1. DA

2. NU
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(b) INDICATORI DE STARE
în anul ºcolar _________________________________
Obs. Datele se actualizeazã la începutul fiecãrui an ºcolar cu informaþii privind anul ºcolar curent. Informaþiile specifice
evaluãrii sumative (rezultate ºcolare, rezultate la evaluãri naþionale ºi evaluarea calitãþii resurselor) se referã sfârºitul
anului ºcolar anterior
Indicatii privind completarea: Pentru a descrie integral situaþia din ºcoala dvs., in cazul tabelelor / rubricilor marcate cu
“”, pe baza structurilor prezentate, se vor completa tabelele din anexele corespunzãtoare.

(b1) INFORMAÞII PRIVIND ANUL ªCOLAR CURENT
CB_8. INFORMAÞII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI
8.1 Clase ºi efective de elevi pe nivele de învãþãmânt, la începutul anului ºcolar curent
8.1.1 Numãr total de clase ºi efectivele de elevi pe nivele de învãþãmânt

Învãþãmântul de zi

Alte forme (seral, la distanta)

- înv. preºcolar
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.profesional
- înv.de ucenici
- postliceal
- maistri
- seral
-inv. la distanta/ cu fracventa redusa

Numãr de clase/ grupe/
formatiuni

Numãr de elevi / copii
/ adulti

8.1.2 Numãr de elevi pe nivele de învãþãmânt, în funcþie de forma de finanþare a ºcolarizãrii
Învãþãmânt public

- înv. preºcolar
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.profesional
- înv.de ucenici
- postliceal
- maistri
- seral
-inv. la distanta/ cu fracventa redusa

Învãþãmânt particular /
cu taxã

Învãþãmânt cooperatist
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8.1.3 Numãr de clase ºi efective de elevi din învãþãmântul de zi, pentru unitãþile în care
se studiazã în douã sau mai multe limbi materne de predare (inclusiv limba românã) 
Limba de predare

Nivel
- înv. preºcolar
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.profesional

Numãr de clase/ grupe

Numãr total de elevi

8.1.4 Numãr de clase ºi efective de elevi pe tip de învãþãmânt (curs de zi), pentru unitãþile în care
funcþioneazã tipul de învãþãmânt menþionat:

Tip de învãþãmânt
- grupã pregãtitoare

- înv.alternativ (se vor preciza tipurile)

- înv.vocaþional (sport / artã/ alte
forme)

- clase cu predare bilingvã

- clase cu predare simultanã

Nivel
- înv.preºcolar
- înv. preºcolar
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal
- înv.primar
- înv.gimnazial
- înv.liceal

Numãr de clase/ grupe

Numãr total de elevi

8.1.5 Aspecte specifice privind organizarea claselor de elevi
8.1.5.1 Unitãþi în care funcþioneazã clase cu predare simultanã sau grupe combinate:
8.1.5.1.1 - nivelurile de învãþãmânt în care sunt organizate clase cu predare simultanã:
1.total înv.preºcolar
4. înv.gimnazial-

2. înv. preºcolar, exceptând grupa pregãtitoare
5. Înv.gimnazial, exceptând clasa a VIII-a

3. înv.primar

8.5.1.1.2 - numãrul de elevi/copii cuprinºi în clase cu predare simultanã ºi modul de organizare
a claselor în acest sistem
Nivel

Gruparea claselor /
grupelor

Numãr de elevi / copii din
formaþiuni cu predare simultanã

Observaþii

preºcolar
primar
gimnazial
Motivaþi organizarea în unitate a claselor / grupelor cu predare simultanã (in corelatie cu situatia din
localitate si , daca este cazul, a altor unitati similare din vecinatate)
……………...………………………………………………………………………………………...…………...
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8.1.5.2 Abateri de la normativele privind numãrul de elevi în clasã:
8.1.5.2.1 - clase/grupe la care numãrul de elevi/ copii este mai mic decât limita minimã
prevãzutã de lege) 
Numãr de elevi

Clasa / grupa

Motivaþi situaþia

8.1.5.2.2 - clase/grupe la care numãrul de elevi/copii este mai mare decât limita maximã
prevãzutã de lege 
Numãr de elevi

Clasa / grupa

Motivaþi situaþia

8.1.6 Clase ºi efective de elevi, pe ani de studiu ºi forme de învãþãmânt

8.1.6.1 Structura pe ani de studiu pentru învãþãmântul preºcolar ºi obligatoriu :
Anul de studiu/ tipul grupei la gradinite

Numãr clase/grupe

Numãr total elevi / copii

8.1.6.2 Structura pe ani de studiu pentru învãþãmântul liceal :
An de studiu

Filierã

Profilul

Specialitate

Numãr clase

Numãr total elevi

8.1.6.3 Structura pe ani de studiu pentru învãþãmântul profesional :
An de studiu

Numãr clase

Specializare

8.1.6.4 Structura pe ani de studiu pentru învãþãmântul postliceal :
An de studiu

Numãr clase

Specializare

8.1.6.5 Structura pe ani de studiu pentru învãþãmântul de maiºtri :
An de studiu

Numãr clase

Specializare

Numãr elevi

Numãr elevi

Numãr elevi

8.2 Caracteristici ale resurselor umane (beneficiarii):
8.2.1 Procentul elevilor din clasa –I:
8.2.1.1 - care au frecventat grupa pregãtitoare
8.2.1.2 - care nu au frecventat grupa pregãtitoare, dar au frecventat cel puþin
o altã grupã de grãdiniþã:
8.2.2 Structura etnicã a elevilor din ºcoalã (estimare în procente):
1. Români …….% 2. Maghiari …….%

3. Germani…….%

4. Rromi ……%

8.2.3 Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcþie de domiciliul acestora:
1. ponderea elevilor din localitate / din sector (pentru municipiul Bucuresti):
2. ponderea elevilor din alte localitãþi, care fac navetã zilnicã

3. ponderea elevilor din alte localitãþi, care fac naveta saptamanalã

………%
…..…..%
5. Alte …… .%

……… %
……… %
……… %

4. ponderea elevilor din alte localitãþi care nu fac naveta (stau in gazda sau la internat) …...%
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8.2.4 Numãrul de elevi din învãþãmântul de bazã care au beneficiat de ajutoare
8.2.4.1

- rechizite ºcolare

8.2.4.2

- burse sau alte forme de ajutoare

………..…
………..…

8.3 Estimarea efectivelor ºcolare pentru anii de început de ciclu, pentru urmãtorii 2 ani
Anul orizontului de prognozã
Anul I
Anul II
- efective de copii pentru grupa pregãtitoare
- efective de elevi în clasa I-a

- efective de elevi în clasa a V-a

- efective de elevi în clasa IX de liceu ºi anul I înv.profesional

CB_9. INFORMAÞII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT
9.1 PERSONALUL DIDACTIC
9.1.1 Posturi / norme didactice în ºcoalã:
Indicator

total
(1)

preºcolar
(2)

primar
(3)

Gimnazial
(4)

liceal
(5)

profesional
(6)

alte forme
(7)

- numãr de posturi didactice
- numãr posturi ocupate cu cadre
didactice titulare
- numãr posturi ocupate cu cadre
didactice suplinitoare
Obs. Daca in unitatea de invatamant coexista parte din formele (4),(5),(6),(7) si nu se poate preciza numarul de posturi se
va trece suma acestora (global) cu specificatia, la invatamantul gimnazial (4), a numarului de posturi ocupate de cadre
didactice titulare care nu pot preda in invatamantul liceal din cauza studiilor.

9.1.2 Catedre rezervate
9.1.2.1

- numãr total:

9.1.2.2
- distribuþia pe specialitãþi :
Nr. crt.
Specialitatea
Persoana cãreia îi este rezervatã – motivul / calitatea

………….

9.1.3 Personal didactic angajat:
total

preºcolar

primar

gimnazial

liceal

profesional

alte forme

- cadre didactice titulare
- cadre didactice suplinitoare

9.1.4 Distribuþia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Numãr personal didactic calificat:

cu doctorat

Gradul i

gradul ii

cu definitivat

Personal didactic
fara definitivat

necalificat
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9.1.5 Distribuþia pe grupe de vechime:
Vechime

debutant

3-5ani

6-10 ani

11- 15ani

16-20ani

21-25ani

26-30ani

Peste 30

- în învãþãmânt
- în unitate

9.1.6 Distribuþia pe grupe de vârstã (ani) ºi sexe:
Sub 25 25-29
30-34
35-39
40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Peste 60

M
F

9.1.7 Structura personalului didactic în funcþie de localitatea de domiciliu:

9.1.7.1 - ponderea personalului didactic cu domiciliul în localitatea unde este amplasatã ºcoala
9.1.7.2 - ponderea personalului didactic cu domiciliul în altã localitate ºi face navetã zilnicã

………..…%
………..…%

……..…...

9.1.8 Raportul dintre nr. total elevi ºi nr. total de norme didactice:

9.1.9 Discipline neacoperite cu personal didactic calificat (încercuiþi toate disciplinele aflate în aceastã
situaþie) :
Limbi materne de predare care
funcþioneazã în ºcoalã
Limbi moderne
Matematicã ºi ºtiinþe
ªtiinþe socio-umane
Înv.vocaþional

1. Românã 2. Maghiarã 3. Germanã 4. Ucraineanã 5. Slovacã 6. .Sârbã
7. Turcã
8. Croatã
9. Englezã 10. Franceza 11. Germana 12. Italiana 13. Spaniola
14. Matematicã 15. Fizicã 16. Chimie 17. Biologie 18. Geografia
19. Istorie 20. Filosofie 21. Logicã 22. Sociologie 23. Psihologie
23. Educaþie tehnologicã 24. Desen / educaþie plasticã 25. Muzicã
26. Educaþie fizicã 27. Instruire practicã
28. învãþãtor 29. Educaþia religioasã 30. Educatoare

Alte discipline:

9.2 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
………………..

9.2.1 Total personal didactic auxiliar:

9.2.2 Distribuþia personalului didactic auxiliar, în funcþie de calificãri :
Funcþia

Numar persoane

9.2.3

Calificarea (DA sau NU)

Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor in vigoare
cu personal didactic auxiliar:

………%

9.3 PERSONALUL DE CONDUCERE
9.3.1 Numãr de directori:
9.3.1.1 - conform normativelor:
9.3.1.2 - existent în unitate:
9.3.2
Funcþia

Informaþii privind directorii:
Specialitatea

………………….
………………….

Grad / vechime în învãþãmânt (ani)

Cursuri de management /formare absolvite.
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9.4 PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
9.4.1

Total personal nedidactic:

9.4.2/►► Distribuþia personalului nedidactic, în funcþie de calificãri
Funcþia

Numar persoane

………………..

Calificarea (DA sau NU)

9.4.3 Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor in vigoare,
cu personal nedidactic (administrativ):
……………%
9.4.4 Raportul dintre total norme didactice ºi total personal nedidactic:

CB_10 GESTIUNEA (UTILIZAREA) SPAÞIULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT
10.1 Aspecte calitative privind spaþiul de învãþãmânt:
10.1.1 sãli de clasã
10.1.2 laboratoare/ cabinete ºcolare
10.1.3 ateliere ºcolare

total

…..……….

Numãr sãli:
neutilizabile (necesitã reparaþii)

10.2 În funcþie de disponibilitatea spaþiului de învãþãmânt, unitatea funcþioneazã:
1.
2.

integral în unitate

parþial în unitate, parþial în spaþii închiriate sau puse la dispoziþie de cãtre alte unitãþi de învãþãmânt sau
agenþi economici din zonã (sãli de clasã, ateliere/ferme ºcolare, sãli de sport)

10.3 Gradul de încãrcare a ºcolii:
10.3.1 Indice de ocupare (raportul dintre numãrul claselor de elevi din învãþãmântul
de zi ºi numãrul sãlilor de clasã din ºcoalã, în stare de funcþionare)
…..……….
10.3.2 Numãr de schimburi pe zi în care funcþioneazã ºcoala:
10.3.2.1 - pentru toate formele de învãþãmânt din ºcoalã
10.3.2.2 - pentru învãþãmântul de zi

…..……….

……..….…….

10.3.3 Durata medie:
10.3.3.1 - a orelor de curs pentru învãþãmântul ºcolar de zi

10.3.3.2 - a orelor de activitãþi didactice, în cazul înv. preºcolar

……..….…….
……..….…….

10.4 Gestiunea spaþiilor de învãþãmânt:
10.4.1 Utilizarea sãlilor de clasã:

1. pentru procesul didactic din ºcoalã
2. închiriate parþial altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
3. închiriate parþial unor beneficiari externi

10.4.2 Utilizarea laboratoarelor ºi a cabinetelor ºcolare:

1. pentru procesul didactic din ºcoalã, conform destinaþiei lor
2. pentru procesul didactic din ºcoalã, dar utilizate (parþial) ca sãli de clasã
3. închiriate parþial altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
4. închiriate parþial unor beneficiari externi
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10.4.3 Utilizarea atelierelor ºcolare:

1. pentru procesul didactic din ºcoalã
2. închiriate parþial altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
3. închiriate în totalitate altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
4. închiriate parþial unor beneficiari externi
5. închiriate în totalitate unor beneficiari externi

10.4.4 Utilizarea bazei sportive / sãlii de sport :

1. pentru procesul didactic din ºcoalã
2. închiriate parþial altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
3. închiriate în totalitate altor beneficiari ai sistemului de învãþãmânt
4. închiriate parþial unor beneficiari externi
5. închiriate în totalitate unor beneficiari externi

11GESTIUNEA SERVICIILOR
11.1 Internatul ºcolar:
11.1.1

Mod de utilizare (încercuiþi variantele corespunzãtoare)

1. utilizat pentru cazarea elevilor
2. închiriat pt. alte unitãþi de învãþãmânt
3. închiriat pt. beneficiari externi
4. în conservare

11.1.2

…………

Numãr de elevi ai ºcolii cazaþi în internat

11.2 Cantina ºcolii:
11.2.1

11.2.2

Mod de utilizare (încercuiþi variantele corespunzãtoare)

1. utilizatã pentru masa elevilor
2. închiriatã pt. alte unitãþi de învãþãmânt
3. închiriatã pt. beneficiari externi
4. în conservare

11.3 ªcoala oferã condiþii de semiinternat
11.4 Dacã ºcoala utilizeazã servicii închiriate / puse la dispoziþie de cãtre
alte unitãþi de învãþãmânt, precizaþi numãrul de elevi din ºcoalã:
11.4.2
11.2.2

…………

Numãr de elevi ai ºcolii care iau masa la cantinã

- cazaþi în internatul unitãþii respective

- care iau masa la cantina unitãþii respective

1. DA

2. NU

…………
…………
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(b2) INFORMAÞII PRIVIND ANUL ªCOLAR ANTERIOR
CB_12 REZULTATE ALE EVALUÃRILOR SUMATIVE
12.1

EVALUAREA ELEVILOR

12.1.1 Situaþia efectivelor de elevi:
- pe ºcoalã, în anul ºcolar anterior (numãr de elevi):

12.1.1.1

Înscriºi
la începutul
la sfârºitul
anului ºcolar
anului

- pe nivele ºi ani de studiu

12.1.1.2
Nivel

Primar

Gimnazial

Liceal

Profesional

Transferaþi pe parcursul anului
la alte unitãþi
de la alte
unitãþi

clasã
/an

înscriºi la începutul
anului ºcolar

În situaþie de repetenþie, care:
repetã clasa
au abandonat
ºcoala

promovaþi

Numãr elevi
înscriºi la sfârºitul
promovaþi
anului

În situaþie de repetenþie, care:
repetã clasa au abandonat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I
II
III

12.1.2 Rezultate ºcolare
12.1.2.1

Distribuþia eleviilor în funcþie de mediile / calificativele la sfârºitul anului ºcolar

12.1.2.1.1 - pentru învãþãmântul primar, distribuþia elevilor în funcþie de calificative
Înv.primar

nesatisfãcãtor

satisfãcãtor

bine

f.bine

12.1.2.1.2 - pentru celelalte nivele de învãþãmânt, distribuþia mediilor în funcþie de medii
Înv. gimnazial
Înv.liceal
Înv. profesional

5_6

6_7

7_8

8_9

9_10
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CB_12.1.2.2 Rezultate la evaluãri naþionale
12.1.2.2.1 Examenul de capacitate
…………

12.1.2.2.1.1 - numãrul de elevi înscriºi

12.1.2.2.1.2 - numãrul de elevi promovaþi

12.1.2.2.1.3 - distribuþia elevilor pe medii obþinute
Sub 5

5_6

6_7

7_8

…………
8_9

9_10

12.1.2.2.2 Examenul de bacalaureat
…………

12.1.2.2.2.1 - numãrul de elevi înscriºi

…………

12.1.2.2.2.2 - numãrul de elevi promovaþi
12.1.2.2.2.3 - distribuþia elevilor pe medii obþinute
Sub 5

5_6

6_7

7_8

12.1.2.2.3 Examenul de absolvire a învãþãmântului profesional
12.1.2.2.3.1 - numãrul de elevi înscriºi

8_9

9_10

…………
…………

12.1.2.2.3.2 - numãrul de elevi promovaþi
12.1.2.2.3.3 - distribuþia elevilor pe medii obþinute
Sub 5

5_6

6_7

7_8

8_9

CB_12.1.2.4 Numãr de elevi beneficiari ai burselor de merit

9_10

…………

CB_12.2 EVALUAREA PERSONALULUI
12.2.1 Distribuþia personalului didactic. în funcþie de calificativele obþinute
nesatisfãcãtor

satisfãcãtor

bine

f.bine

Educatoare
Învãþãtori
Profesori
Maistrii-instructori

12.2.2 Distribuþia personalului nedidactic ºi auxiliar, în funcþie de calificativele obþinute
nesatisfãcãtor

satisfãcãtor

bine

f.bine

Pers.didactic auxiliar
Pers.nedidactic
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