
ANTET ŞCOALĂ 

 

Analiza de nevoi 

Persoana de contact  (Nume, telefon, adresa e-mail) 
Director (Nume, telefon, adresa e-mail) 
 
 
 
Situaţia existenta înaintea intervenţiilor prin proiectul AZI ŞCOALĂ DEFAVORIZATĂ, MÂINE 
MEDIU EDUCAŢIONAL PRIETENOS ŞI DE CALITATE 
1. Date referitoare la copii: 
Nr 
crt 

Nr copii din comunitate 
/zona arondată 

Nr de copii 
din 
comunitate 
/zona 
arondată 

Preşcolari  Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Liceu/ 
Şcoală 
profesională 

 Total       
 Numarul copiilor 

înscrişi într-o formă de 
învăţământ 

     

 
 
Nr 
crt 

 Nr copii 
copiilor 
aparţinând 
grupurilor 
vulnerabile 
din 
comunitate 
/zona 
arondată 

Preşcolari  Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Liceu/ 
Şcoală 
profesională 

 Total      

 Numarul copiilor înscrişi 
într+o formă de 
învăţământ 

     

 
Nr 
crt 

 Din care 
inscrişi într-o 
formă de 
învăţământ 

Preşcolari  Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Liceu/ 
Şcoală 
profesională 

 Numărul copiilor din 
familii sărace  

     

 Numărul de copii romi      

 Numărul de copii cu 
părinţi plecaţi în 

     



strainătate 

 
 
Nr 
crt 

Numărul de copii în 
situaţii de risc 
educaţional, conform 
definiţiei din ghidul 
cererii de finanţare,  

 Preşcolari  Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Liceu/ 
Şcoală 
profesională 

 Copii  cu absenţe       

 Copii în  abandon şcolar      

 cu situaţie şcolară 
neîncheiată 

     

 Corijenţi      

 Repetenţi       

 Cu note slabe      

 Cu participare scăzută la 
educaţia timpurie 

     

 Neînscrişi la şcoală       

 
 
• Numărul părinţilor copiilor de varsta preşcolară şi şcolară din comunitate cu nivel scăzut de 
educaţie - sub 8 clase = 

• Numărul  familiilor din comunitate  care trăiesc din beneficii sociale (din nr total de familii)= 

• Menţionaţi sursa din care provin datele şi explicaţi cauzele acestei situaţii. 

 

2. Date referitoare la cadrele didactice şi personalul de sprijin şi didactic auxiliar: 
 
Numărul total al  cadrelor 
didactice 

 Din care necalificate Din care suplinitori 

    
Numărul cadrelor didactice 
care fac naveta 

Numărul  titularilor detaşaţi în 
anul şcolar curent 

Dimensiunea fluctuaţiei de 
personal de la un an şcolar la 
altul (în ultimii 3 ani); 
  
 
 

   
  

 
• Informaţii despre accesul unităţii de învăţământ la personal de sprijin sau auxiliar (mediator şcolar, 

consilier şcolar etc.) şi despre nevoia unor asemenea servicii; 
Explicaţi situaţia actuală comparativ cu cea din ultimii 3 ani şcolari 



• alte informaţii care pot veni în sprijinul justificării intervenţiei. 

3. Date despre unitatea de învăţământ: 
• infrastructură, resurse de predare şi învăţare; Descrieţi succint caracteristicile constructive si 

functionale ale şcolii: tipul constructiei, anul, nr de sali de clase, nr de schimburi in care invaţă elevii, 
alte spaţii, dotari; nevoi identificate  (maxim 10 randuri) 

• date despre distanţa medie a domiciliului copiilor din grupuri vulnerabile faţă de unitatea de 
învăţământ şi mijloace de transport;  

• date despre accesul la activităţi relevante de formare continuă pentru cadrele didactice şi personalul 
de sprijin şi auxiliar Descrieţi programele la care au participat in ultimii 3 ani şcolari, resursele 
implicate de catre cadre si/sau de catre şcoală, comunitate/alte instituţii, modul în care s-au regăsit 
acestea în procesul educaţional; 

•  numărul copiilor a căror limbă maternă nu este limba de predare în şcoală şi numărul cadrelor 
didactice care predau în limba respectivă în unitatea de învăţămân- dacă este cazul; precizaţi daca 
aţi identificat o astfel de nevoie si pentru ce grupuri; 

• incidenţa discriminării, segregării şi/sau a stereotipurilor culturale, - dacă există comunităţi izolate pe 
criterii etnice, religioase, etc, masuri propus şi /sau aplicate de instituţia şcolară în scopul combaterii 
acestor practici.( a se vedea Anexa 4_Considerente nonsegregare si desegregare) 

A. ALTE INFORMAŢII 

Analiza de nevoi completează, detaliază şi/sau corectează informaţiile cuprinse în Anexa 1 - 
Ierarhizarea unităţilor şcolare (scoli si grădiniţe) în funcţie de nivelul de defavorizare, şi trebuie să 
fie fundamentată prin:  
a) date administrative culese direct de la unitatea de învăţământ sau de la autoritatea publică  locală/ 
inspectoratul şcolar sau orice altă autoritate publică locală care poate furniza aceste categorii de date 
şi/sau 
b) date statistice cuprinse în cercetări dezvoltate de instituţii recunoscute, cum ar fi: Institutul Naţional 
de Statistică/ Direcţiile Judeţene de Statistică, Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
În atentia partenerilor asociaţi:  
 
Prin prezenta, în vederea elaborării Cererii de finanţare, aplicantul vă solicită să realizaţi o analiză 
de nevoi educaţionale a şcolii şi comunităţii dvs. după criteriile din formularul alăturat. 
În cazul în care Solicitanţii consideră că şcoala/şcolile în care se vor desfăşura proiectele nu sunt 
încadrate în categoria potrivită de risc educaţional, conform ierarhizării din Anexa 1 a acestui 
ghid, aceştia pot demonstra încadrarea în categoria propusă prin analiza de nevoi, conform 
criteriilor din metodologia prezentată în Anexa 1. 
Pentru obţinerea punctajului maxim acordat pentru analiza de nevoi, este recomandat ca aceasta 
să conţină şi informaţii specifice referitoare şi la structurile şcolilor în care se va desfăşura 
proiectul. 
 
Analiza va fi transmisă atât în format Word cât şi scanată după documentul original purtând 
sigiliul şcolii şi semnătura reprezentantului legal la adresa de e-mail lidiailiea@yahoo.com și 
iulian_grigoras@yahoo.co.uk  
 
 
 
Analiza de nevoi (criteriu de eligibilitate) este o activitate premergătoare depunerii cererii de finanţare si 
NU reprezintă o activitate finanţată prin proiect.  

De asemenea, va rugăm să ne puneţi la dispoziţie :  
 
 
 
 
Coor 

mailto:lidiailiea@yahoo.com
mailto:iulian_grigoras@yahoo.co.uk
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