
 

 

 

 

 

 

 

 

DATE SPECIFICE ȘCOLII 

Unitatea şcolară : Școala Gimnazială Horea 

Tipul şcolii:  Şcoală cu clasele I-VIII 

Limba de predare: limba română 

Personalul școlii: 

Număr de cadre didactice: 42 

Personal didactic auxiliar: 5 

Personal nedidactic: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul instructiv-educativ: 
 vizează corelarea cu standarde de calitate 

în educație 
 oferă elevilor inițiativă și responsabilitate 
 se desfășoară într-un climat favorizant    

valorilor și creativității 
 asigură resurse și oportunități care 

răspund cerințelor elevilor și părinților 
 stimulează cooperarea, dar și competiția 

 
 

Resurse umane și materiale: 
 cadre didactice calificate 
 logoped, psiholog, cadre didactice de 

sprijin 
 săli spațioase și luminoase (multimedia) 
 bibliotecă, sală AEL, cabinet medical 

 
 
Oportunități: 
 studierea limbii germane 
 terenuri de sport și spațiu verde 

 

 

 

 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

      Ciclul primar: 

Clasa  Pregătitoare - 3 

Clasa a I-a - 3 

Clasa a II-a - 2 

Clasa a III-a - 4 

Clasa a IV-a - 4 

 

    Ciclul gimnazial: 

Clasa a V-a - 3 

Clasa a VI-a - 2 

Clasa a VII-a - 2 

Clasa a VIII-a - 4 

 

ANALIZA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A RESURSELOR  

Populaţia şcolară în anul şcolar 2019 - 2020 

Număr de elevi: 673 

Număr de clase: 27 

Provenienţă: mediu urban şi rural 

 

Personalul didactic : 

Număr de cadre didactice: 42 

Număr cadre didactice titulare: 35 

Număr cadre didactice suplinitoare/pensionare: 6, respectiv 1   

Număr total cadre didactice din ciclul primar: 16 

Număr total cadre didactice din ciclul gimnazial: 26 

Grade didactice cadre didactice: 

gradul didactic I: - 25 

gradul didactic II: - 9 

definitivat: - 8 

 

Personal didactic auxiliar: 5 persoane (1 secretar, 1 bibliotecar, 1 contabil, 2 adminstrator 

patrimoniu) 

 

Personal nedidactic: 8 persoane (1 muncitor de întreţinere, 4 îngrijitori curăţenie, 1 fochist şi 2 

paznici)  

 

Calitatea personalului didactic: 

 personal didactic calificat în proporţie de 100 % 

 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 82 % 

 relaţiile interpersonale ( profesor-elev, conducere-angajaţi, profesori-părinţi, profesori-profesori  

      etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

 buna delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, respective comisii constitutive,    

      precum şi o bună coordonare a acestora 

 

 

 

 



Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: 

Starea mobilierului: – bună și foarte bună. Mobilierul a fost înlocuit în proporție de 80%, din 

donații şi achiziţii proprii 

Dotarea cu mijloace de învățământ: şcoala dispune de mijloace de învățământ și auxiliare 

curriculare 

Dotarea cu calculatoare: – şcoala are săli de clasă dotate cu video proiector, calculatoare sau 

laptopuri personale. De asemenea, şcoala dispune de 1 cabinet de informatică. Există conexiune 

la internet 

Alte dotări: copiatoare, imprimante, aparate video, aparate foto digitale, laptopuri, tablă 

interactivă, scanare, multifuncţionale, aparate CD-playere, etc.  

Biblioteca: are un număr de 14.500 volume. 

 

Finanţarea: 

 din bugetul local  

 extrabugetare (sponsorizări, finanţări, Asociaţia Părinţilor, etc.) 

 

Relaţii cu comunitatea: 

Implicarea părinţilor în activitaţile şcolii este foarte bună, existând o bună relaţionare cu Asociaţia 

Părinţilor. Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată 

părinţilor. Colaborarea cu autorităţile locale este bună, apreciem programele acestora şi 

participăm la activităţile care ne sunt oferite. 

Parteneri sociali: Primăria, Poliţia, Consiliul local, Reprezentanții bisericii și alte instituții școlare,   

                              ONG-uri, Asociații, etc.. 

 

Date de contact: 

Strada Horea, nr.19A, Cluj-Napoca, Cluj 

Telefon: 0264 433 160 

Fax: 0264 432 980 

Email: scoal_horea_cluj@yahoo.com  


