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ANALIZA  SWOT

pentru principalele domenii funcționale

1. Resurse curriculare

2. Resurse umane

3. Resurse materiale și financiare

4. Relația cu comunitatea



Puncte tari Puncte slabe

-oferta curriculară bine fundamentată pe domeniile matematică, comunicare, om și

societate, științe, educaţie fizică şi sport, religie și arte;

-școala dispune de toate documentele curriculare în vigoare (planuri de învăţământ,

programe şcolare, programe opţionale avizate, ghiduri de aplicare, auxiliare, etc.);

-oferta CDŞ extrem de variată, acoperă toate ariile curriculare, stabilită în

funcţie de opţiunile elevilor;

-rezultate foarte bune la examene/concursuri/

olimpiade;

-pregătirea elevilor este foarte bună și permite opțiuni realiste după absolvire;

-realizarea cerințelor aplicative cuprinse în programele școlare la majoritatea

disciplinelor de învățământ;

-aplicarea, de regulă, a unor metode de învățământ moderne, eficiente, flexibile;

-atenţie sporită educaţiei sportive a elevilor;

-program de pregătire suplimentară pentru performanță, activități remediale;

-cuprinderea în clasa a IX-a a tuturor absolvenţilor clasei a VIII;

-fondul de carte şcolară din bibliotecă.

-programul școlar în trei ture ;

-lipsa unui proiect concret de extindere a spațiului școlar și de construire

a unei săli de sport;

-situațiile deosebite de activitate educațională în contextual pandemiei

SARS COV 2;

-condițiile improvizate de învățare pentru semestrul II, 2019 – 2020;

-practicarea redusă a unor trasee individualizate de învăţare și

insuficienta adaptare a curriculum-ului particularităţilor unor categorii

speciale de elevi;

-rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice ;

-lipsa bazei didactico-materiale, în special a componentelor de internet și

IT;

- lipsa unei platforme educaționale

- slaba abordare interdisciplinară în propunerile de CDŞ ;

-cadre didactice care încă nu folosesc mijloacele media la orele de curs;

-slaba utilizare a softurilor educaționale;

-cadre didactice care încă merg pe lecții bazate mult pe expunere,

chiar dictare, nu aplică metode activ- participative, de grup, învăţarea

centrată pe elev, nici metodele de evaluare formativă;

-Insuficienta folosire a metodelor alternative de evaluare;

-Insuficienta abordare interdisciplinară şi transdisciplinară a

procesului de predare - învăţare, mai ales la clasele V- VIII;

1. Resurse curriculare



Oportunităţi Ameninţări

-existența manualelor alternative;

-ofertă bogată şi diversă de auxiliare;

-creșterea încrederii părinților față de securitatea și

siguranța copiilor la școală;

-cursuri de formare profesionlă oferite de CCD,

programe POSDRU, programe ale MEN, alți furnizori;

- cadrul legislativ pentru flexibilizarea curriculumului.

-supraîncărcarea curriculei școlare, neadecvarea la

exigenţele de formare la nivel european;

-necorelarea curriculumului la nivel interdisciplinar, a

manualelor și auxiliarelor cu necesitatea formării

competențelor elevilor;

--diminuarea credibilității școlii (și a unor cadre

didactice), în fața părinților și elevilor;

-diminuarea interesului elevilor clasei a VIII-a pentru

disciplinele necuprinse la Evaluarea Naţională;



Puncte tari Puncte slabe

-personal 100% calificat;

-5 cadre didactice, metodisti ai ISMB;

-8 responsabili cercuri pedagogice pe discipline, sectorul 5;

-8 membri in consilii consultative pe discipline, ale I.S.M.B;

-16 cadre didactice din scoala beneficiaza de gradatie de merit;

-îndrumatori de practica pedagogica: limba română, educaţie fizică şi sport,

religie;

-5 mentori ai ISMB;

-autori de manuale si auxiliare didactice;

-autori de articole publicate in reviste;

-participare la numeroase conferinţe, sesiuni de comunicări, simpozioane;

-coordonatori de proiecte şi programe educaţionale;

-stabilitatea cadrelor didactice pe post - puţini suplinitori;

-asigurarea resursei umane învăţători în condiţiile unui deficit la nivel local;

-existenta unui post de consilier psihopedagogic, a profesorilor de sprijin, medic

pediatru şi 2 asistente medicale;

- majoritatea cadrelor didactice ale şcolii au abilităţi în utilizarea calculatorului și

a mijloacelor moderne de instruire;

-existenţa unui bibliotecar foarte implicat în activitățile educative curente și

extrașcolare.

-existenţa unui analist programator foarte activ și implicat în toate activitățile

școlii.

-profesorii cu norma în mai multe şcoli nu pot fi folosiţi ca diriginţi,

nu pot participa la toate activităţile din şcoală;

-disponibilitate scăzută a unor cadre didactice către lucrul în

echipă;.

-personal nedidactic insuficient;

- consilier școlar la 1700 de elevi.

-normarea cu numai 1 post pentru compartimentul administrativ

– financiar.

-medicul şcolar nu are norma doar în şcoala noastră, deşi

numărul de copii este foarte mare iar programul de

funcţionare 8,00 - 20,00;

- lipsa unui medic stomatolog;

- profesor de sprijin cu număr redus de ore în şcoală pentru

un număr de 12 elevi cu CES.

- personalul didactic auxiliar sub normative.

2. Resurse umane



Puncte tari Puncte slabe
-

sălile de clasă cu sisteme de videoproiectare, trei table Smart;

-cabinetul de informatică - cu 30 calculatoare conectate internet;

-biblioteca, dotată cu peste 15.000 de volume, calculator,

imprimantă, scanner, internet;

-cabinet medical;

- sala de sport dotată corespunzător;

-clase igienizate

-6 săli de clasă pentru clasele pregătitoare au mobilier special;

-asigurarea materialelor de curăţenie necesare şi a consumabilelor de birou de la

buget;

-dotarea şcolii cu 19 laptopuri;

-utilizarea calculatorului la cabinetul directorului, secretariat, administrator, cabinet

consilier psihopedagogic, bibliotecă, contabilitate,;

-xeroxuri folosite pentru procesul instructiv şi lucrări de secretariat, administraţie etc.

-sistem de supraveghere video;

-sistem de alarmare;

-asociaţia de părinţi - personalitate juridică.

-spaţiu insuficient pentru numărul mare de

elevi înscrişi;

-insuficienta vestiarelor

-buget insuficient alocat, care nu acoperă

nevoile școlii;

-terenul de sport nu este acoperit cu o suprafață

protectoare care să prevină accidentarea

elevilor;

-laboratoarele folosite ca săli de clasă;

-lipsa internetului în școală;

3. Resurse materiale și financiare



Oportunităţi Ameninţări

- obţinerea unor sponsorizări, prin încheierea de

parteneriate și realizarea unor proiecte;

- programele sociale „Rechizite pentru elevi”,

programul de burse școlare etc.;

- lipsa motivaţiei financiare, pentru

cadrele didactice;

- dificultatea identificării unor sponsori

- existența unui număr mare de familii

aflate în situații de risc, sărăcie, familii

monoparentale;



Puncte tari Puncte slabe

- disponibilitate pentru colaborare a reprezentanților Consiliul

reprezentativ al părinţilor

- organizarea, din în 5 în 5 ani, a zilei omagiale a Şcolii

Gimnaziale Nr. 280, cu participare largă din comunitate

- școala are în componenţa sa clase de învăţământ primar şi

gimnazial;

- comunicare relativ bună cu elevii și părinții pe grupul școlii și pe

grupurile claselor;

- întâlniri periodice cu Comitetul reprezentativ al părinților,

consultații spătămânale cu părinții;

- existența unui Regulament de organizare și funcționare și a unui

Regulament intern

- organizarea Zilei porților deschise

- comunicare foarte bună cu Circa 18 de Poliție, Direcția de

Protecția Copilului, sector 5, CMBRAE, Organizaţia Salvaţi Copiii,

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog

- sincope în stabilirea unei colaborări cu adevărat

eficientă școală – reprezentanți părinți

- Insuficienta conștientizare din partea unor părinți,

a rolului de parteneri în procesul instructiv-educativ;

- reticență din partea unor părinți în a recunoaște și

accepta existența unor probleme comportamentale

care pot deriva din probleme medicale

nedescoperite

4. Relația cu comunitatea



Oportunităţi Ameninţări

-obţinerea unor fonduri 

extrabugetare; 

-existența Asociației de 

părinți cu personalitate 

juridică 

-comunicarea insuficientă cu unii părinții; 

-agravarea problemelor sociale/ economice/educaționale în rândul unor

familii, cu efecte negative asupra comportamentului, frecvenței școlare, 

rezultatelor elevilor 

-Interesul  tot  mai  scăzut  al  elevilor   pentru  lectură 

-Programe  media  cu  influenţă  negativă  asupra copiilor 

-Mentalitatea  unor  elevi   dar  şi  a  unor  părinţi de a obţine note bune cu 

efort minim. 

-Mediatizarea  excesivă  a  unor  exemple  negative  din  spaţiul  şcolar  şi  

dimpotrivă,  lipsa  de  mediatizare  a  aspectelor  pozitive  din  şcoală; 

-Inexistenţa  unui  cadru  legal  specific  pentru protejarea  cadrelor  

didactice  în faţa  unor  comportamente  inadecvate  ale  părinţilor  şi chiar  

ale  elevilor. 



V. Structura organizatorică a unității de învățământ

V.1. Organizarea colectivului de elevi

V.2. Organizarea colectivului de cadre didactice

V.3.Organizarea compartimentelor auxiliare



V.1. Organizarea colectivului de elevi

În anul  școlar  2019 – 2020 în  Școala  Gimnazială  Nr.  280 

Început de an – 1695 elevi 1020 elevi clasele  P – IV 675 la  clasele  V – VIII

Sfârșit de an școlar – 1689 elevi 1017 elevi 672 elevi

56 colective 33 la clasele P – IV

- 6 clase pregătitoare

- 6 clase I

- 7 clase a II-a

- 8 clase a III-a

- 6 clase a IV-a

23 la clasele V – VIII

- 7 clasa a V-a

- 6 clase a VI-a

- 4 clase a VII-a

- 6 clase a VIII-a 



82 de  cadre  

didactice

32 prof. pentru învățământul  primar 50 de profesori ciclul

gimnazial

28  titulare 40 de titulari

4 suplinitor 10 suplinitori

23 prof.  pentru  înv. primar  au  gradul 

didactic I

25 profesori  au  gradul didactic I 

1 prof.  pentru  înv. primar  are  titlul de 

doctor

1 prof. pentru înv. primar are  gradul 

didactic II

8 profesori  au  gradul didactic II 

4 prof. pentru înv.primar au definitivat 11 profesori  au  definitivatul  în  

învățământ 

3 prof. debutante 6 profesori  sunt  debutanti 

1 profesor  pentru  consiliere  psihopedagogică

V.2.Organizarea colectivului de cadre didactice

In anul școlar 2019 - 2020, în unitatea noastră au fost 

încadrate  :

Cadrele didactice au   fost organizate in 9 comisii metodice, (5 la clasele P – IV si 4 la clasele  V – VIII,  

4 colective de catedra  si  17 comisii pe probleme). 



. V. 3. Personalul didactic auxiliar și nedidactic

* 2 secretare

* 1 bibliotecar

* 1 informatician

* 1 administrator pentru patrimoniu

* 1 administrator financiar

Personalul nedidactic:

* 1 mecanic de intreținere

* 8 ingrijitoare

* 2 paznici de noapte

V. 4. Personalul medical al școlii (angajați ai Ministerului Sănătății)

* un medic pediatru;

* două asistente medicale.



VII. Evaluarea randamentului școlar

VII. 1. Promovabilitate

VII. 2. Pondere elevi foarte buni/buni/slabi

VII. 3. Rezultatele la testele inițiale la limba română și matematică, la clasele a V-a și

a VIII-a

VII. 4. Evaluarea Națională

VII. 5. Admiterea la liceu
VII. 6. Frecventa la cursuri

VII.  7. Note la purtare

VII.  8. Rezultatele la olimpiade si concursuri scolare

VII.1 Promovabilitate clasele  P – VIII

Promovabilitate - 99,82%

Total P - IV V - VIII

Total  elevi  înscriși 1695 1020 675

Total  elevi  rămași  la  

finalul anului școlar

1689 1017 672

Total  elevi  promovați 1686 1014 672

Total elevi corigenți / 

situație neîncheiată

3 3 -



Total elevi promovați

la finalul

semestrului I 

Elevi cu medie calificative

preponderent SUFICIENT

Elevi cu medie 

calificative 

preponderent   BINE 

Elevi cu medie calificative 

preponderent  FOARTE 

BINE

Numeric Procentual Numeric Procentual Numeric Procentual

839 8 0,95% 96 11,44% 735 87,60%

2. Ponderea elevilor pe tranșe de calificative/medii

a. La nivelul claselor I - IV



Elevi promovați la 

final sem. I

Elevi cu medii cuprinse între

5 – 6,99

Elevi cu medii  cuprinse între  

7 – 8,99 

Elevi cu medii   cuprinse 

între 9 – 10

Număr Procente Număr Procente Număr Procente

672 3 0,44% 82 12,20% 587 87,35%

b. La nivelul claselor V – VIII



MEDIA CLASEI EVALUARE NAȚIONALĂ

CLASA ÎNSCRIȘI MEDIA CLASEI

8A 33 8,11

8B 31 8,85

8C 28 7,26

8D 27 8,38

8E 31 8,92

8F 24 6,54

8,11
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7,26
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8,92

6,54
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Liceul unde este admis Nr elevi 

Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" 3

Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" 4

Colegiul Naţional "Sfântul Sava" 3

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" 4

Colegiul Naţional "Spiru Haret" 3

Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" 6

Colegiul Naţional "Grigore Moisil" 6

Colegiul Naţional "I.L.Caragiale" 1

Colegiul Naţional "Ion Creangă" 6

Colegiul Naţional "Matei Basarab" 10

Colegiul Naţional Bilingv "George Coşbuc" 1

Colegiul Naţional "Cantemir Vodă" 1

Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" 8

Colegiul Naţional "Şcoala Centrală" 3

Colegiul Național Elena Cuza 2

Colegiul Național  Emil Racoviță 1

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu"
1

Colegiul Economic "A.D.Xenopol" 1

Colegiul Economic "Hermes" 4

Colegiul Economic "V. Madgearu" 3

Colegiul Economic "Viilor" 8

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" 1

Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja" 7

Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" 3

Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" 1

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" 1

Liceul Teoretic "C.A. Rosetti" 2

Liceul Teoretic "Decebal" 3

Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" 11

Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu" 3

Liceul unde este admis Nr elevi 

Liceul Teoretic "George Călinescu" 1

Liceul Teoretic "Ion Barbu" 9

Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" 2

Liceul Teoretic "Nichita Stănescu" 2

Liceul Teoretic Ctin. Brâncoveanu 1

Liceul Teoretic Bulgar Hristo Boteev 1

Liceul Dimitrie Paciurea 1

Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza 1

Liceul cu Program Sportiv "Mircea Eliade" 3

Liceul Tehnic Iuliu Maniu 1

Liceul Tehnologic "Dacia" 1

Liceul Tehnologic "Dimitrie Gusti" 1

Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" 4

Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu" 1

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" 1

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu 1

Colegiul Tehnic Media 1

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" 1

Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" 1

Colegiul Tehnic "Petru Maior" 5

Colegiul Tehnic Carol I 1

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I 1

Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" 1

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc" 2

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" 3

Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" 3

Seminarul teologic  Ortodox 1

Școli profesionale 4

Licee private 8

ADMITERE

LICEU



Total elevi I – IV

Număr elevi

calificative purtare

FOARTE BINE

Număr elevi

calificative purtare

BINE

Număr elevi calificative

purtare

SUFICIENT

Număr elevi calificative

purtare

INSUFICIENT

839 836 3 - -

1. Calificative purtare clasele I - IV



Total elevi V-

VIII

Număr elevi note 

purtare

10

Număr elevi

purtare

9 – 9,99

Număr elevi 

purtare

8 – 8,99

Număr elevi 

note purtare

7 – 7,99

Număr elevi 

note purtare

6 - 6,99

672 671 1 - - -

2. Note la purtare clasele V – VIII



VII. 7.  Frecvență

1. La nivelul claselor P – IV

Total absențe – 10602 din care 9535 motivate și 1158 nemotivate. Ținând cont de  numărul

total de elevi din ciclul primar,  media pentru clasele P – IV este de 9,37 absențe/elev și de 

1,13 absențe nemotivate/elev.

2. La nivelul claselor V – VIII 

Total absențe - 11060 din care 9464 motivate și 883 nemotivate.   Ținând cont de numărul

total de elevi din ciclul gimnazial, media pentru clasele V – VIII este de 14,08 absențe/elev și de 
1,31 absențe nemotivate/elev.


