
VIZIUNEA ŞCOLII 

 Școala Gimnazială Nr.25, Galați, dorește să asigure 

dezvoltare integrală, dobândirea de cunostințe și 

capacități necesare activității viitoare a copiilor, 

pregătirea lor pentru viață, urmărește crearea unui 

climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice 

și elevi, prin aplicarea corectă a politicilor 

educaționale elaborate de M.E.C.Ș 

                     

               DEVIZA ŞCOLII : ,,ÎMPREUNĂ, VOM REUŞI !,, 



 

MISIUNEA ŞCOLII 

 Scopul acestei unităţi şcolare este acela de a 
răspunde nevoilor de formare iniţială a elevilor şi 
fundamentarea unei baze pentru continuarea şi 
desăvârşirea educaţiei. 

 Valorificăm principiul ,, UN PROFESOR PENTRU 
FIECARE,, şi construim împreună  ,,O ŞCOALĂ 
PENTRU FIECARE,,  în care, deşi diferiţi, să fim uniţi 
în urmărirea şi finalizarea scopurilor. 

 Formăm o cultură organizaţională centrată pe elevi şi 
pe cadre didactice. 

                     

               DEVIZA ŞCOLII : ,,ÎMPREUNĂ, VOM REUŞI !,, 



 

VALORI 

 
 

 

 Profesionalismul  

 Integritatea  

 Cooperarea  

 Respectul  

 Responsabilitatea  

 Autodisciplina 

 



PRINCIPII  
 

 Principiul „pluralității vocilor”, al fundamentării 

deciziilor pe dialog și consultare 

 Principiul egalității de gen 

 Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia 

 Principiul calității   

 Principiul descentralizării  

 Principiul transparenței  

 Principiul relevanței  

 Principiul eficienței  

 Principiul libertății de gândire și al independenței 

față de ideologii, dogme religioase și doctrine 

politice. 



              Obiective generale 

 

 O1. Creşterea autonomiei şcolii şi a autonomiei profesionale 

pentru cadrele didactice; 

 O2. Acces egal și sporit la educație (țintă a CEAC); 

 O3. Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional 

 O4. Centrarea demersului didactic pe elev (ținta 3 din PDI și a 

CEAC); 

 O5. Asigurarea calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală 

și stimularea excelenței (ținta 4 din PDI și a CEAC); 

 O6. Dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile administrației 

publice locale (ținta 2 din PDI); 
 



Ținte stabilite pentru 2014-2015 / Realizări 

Menținerea unui procent de promovabilitate  peste 

95% - realizat 

Învățământ primar – 99% 

gimnaziu – 96% 

școală – 98% 

Menținerea unui procent de promovabilitate la 

Evaluarea Națională (al mediilor de admitere cel 

puțin egale cu 5) mai mare de 95% - realizat 

limba română : 97,63% 

matematică : 94,04% 

medii de admitere ≥ 5 : 

97,61% 

Organizarea de simulări și analiza rezultatelor la 

nivelul comisiilor metodice și cu familiile elevilor 

realizat 

Îmbunătățirea frecvenței elevilor și eliminarea 

abandonului școlar. În anul școlar 2014 – 2015 s-a 

înregistrat o medie de 11,26 absențe nemotivate pe 

elev ( în creștere față de 7,5 în anul 2013 – 14) – 

nerealizat! 

procentul de frecvență anuală 

– 98,97% (4 elevi repetenți 

prin abandon)  

Menținerea unui număr mare de premii și distinții la 

concursuri școlare :1071 de premii în anul școlar 

2013 – 2014 la 685 elevi  - realizat 

1430 de premii și mențiuni în 

anul școlar 2014-2015 la 681 

elevi 

Îmbunătățirea colaborării școală – familie. 

Încheierea contractului de parteneriat școală – 

familie 

realizat 



Ținte strategice pentru anul școlar 

2015 - 2016 
 Reducerea abandonului școlar 

 Diversificarea programelor educative 

 Menținerea unui procent ridicat de promovabilitate 

(inclusiv la Evaluările Naționale) 

 Menținerea unui număr mare de participanți la 

concursuri școlare recompensați cu premii 

 Constituirea unei asociații (ONG) a părinților  - cu scop 

principal „Pregătirea suplimentară a elevilor – pentru 

performanță dar și pentru recuperare” și pentru 

organizarea programului tip ”After school” pentru 

învățământul primar 

 

 



NE DORIM  

 
O COLABORARE CARE SĂ VINĂ ÎN 

ÎNTÂMPINAREA AȘTEPTĂRILOR 

BENEFICIARILOR, 

A SATISFACERII NEVOILOR COMUNITĂȚII  

ȘI A REALIZĂRII OBIECTIVELOR,  

ÎN VEDEREA ATINGERII IDEALULUI 

EDUCAȚIONAL AL ȘCOLII 

 

 

Echipa managerială a școlii 


