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“NU  ÎNVĂŢĂM  PENTRU  ŞCOALĂ,   
ÎNVĂŢĂM PENTRU  VIAŢĂ ! “ 



 
„EDUC M AST ZI PENTRU 

SOCIETATEA DE MÂINE” 
 
Şcoala Gimnazial  nr. 22 Galaţi   este o 

coala democratic , dinamic , deschis , acceptând 
schimbarea, care promoveaz  respectul pentru 
adev ratele valori ale vieţii şi încurajeaz  elevul în 
formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi 
dezvoltarea procesului de înv ţ mânt în scopul 
cre rii unor servicii educaţionale de calitate. 

Într-un climat de rigoare profesional  şi 
încurajând spiritul de competiţie care vizeaz  
calitatea mai înainte de toate, Şcoala 
Gimnazial  nr. 22 Galaţi, ofer  fiec rui elev 
şansa s  î i des vârşiasc  calit ţile native, s  î i  
şlefuiasc  personalitatea, sub îndrumarea şi cu 
ajutorul unor cadre didactice de înalt  ţinut  
profesional  şi devotate actului educaţional.  

În unitatea noastr  ne propunem un 
înv ţ mânt  compatibil cu sistemul educaţiei 
europene, bazat pe participare şi egalitate deplin , 
care s  r spund  nevoilor diferite de înv ţare ale 
elevilor şi diversit ţii naturii umane. 

Mediul educaţional trebuie s  ofere fiec rui 
copil posibilitatea afirm rii talentului, 
aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului 
pentru valori, într-o societate bazat  pe 
cunoaştere. 
 

 



EFICIENȚĂ CALITATE 
PROFESIO 

NALISM 

Şcoala Gimnazial  nr. 22 este un centru de resurse 
şi servicii educaţionale oferite comunit ţii în condiţiile 
deschiderii spre spaţiul integrator european din care 
România face parte şi în care vor evolua de acum înainte 
elevii noştri. Iat  de ce ne propunem s -l ajut m pe elev s -
şi descopere potenţialul, pe care s -l foloseasc  în mod 
competent, creativ şi flexibil, astfel încât s  se adapteze 
cerinţelor unei societ ţi dinamice, în permanent  
schimbare. 

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastr  pe 
termen mediu este s  promov m principiile unui 
management optim realiz rii unui climat educaţional 
incluziv, s  promov m principiul egaliz rii şanselor în 
scopul integr rii şcolare, s  asigur m tuturor elevilor o 
educaţie de calitate prin centrarea înv ţ mântului pe elev 
prin utilizarea unor noi metodologii de lucru şi abordarea 
educaţiei din perspectiva serviciilor comunit ţii, prin 
implicarea p rinţilor şi reprezentanţilor comunit ţii în 
preg tirea şi evoluţia în carier  a elevilor, prin valorificarea 
tradiţiilor locale în raport cu nevoile comunitare.  



VALORI 
CHEIE  

• colaborare ; 

VALORI 
CHEIE  

• credibilitate ; 
• toleranţ  ; 

VALORI 
CHEIE  

• respect ; 
• d ruire. 

VALORI 
CHEIE  

• egalitate de şanse pentru toţi; 
• profesionalism ; 

VALORI 
CHEIE  

• flexibilitate ; 
• responsabilitate ; 

VALORI 
CHEIE  

• transparenţ  
• abordare ştiinţific  ; 



  Şcoala Gimnazial  nr. 22 Galaţi este situat  în 
cartierul Micro 19, Strada Zidarilor nr. 5, în zona sud-vestic   a 
oraşului Galaţi, având în vecin tate urm toarele unit ţi şcolare: 
şcoala nr. 43, şcoala nr.  29, şcoala nr. 17, Colegiul Economic 
„Virgil Madgearu”. În zon  funcţioneaz  Spitalul Judeţen de 
Urgenţ  „Sf. Andrei”. 

 Şcoala a fost înfiinţat  în anul 1972. Pân  în anul 2012 a 
funcţionat sub denumirea de Şcoala Gimnazial  nr. 22  „Dimitrie 
Cantemir”. Din anul 2012 numele şcolii s-a schimbat în „Şcoala 
Gimnazial  nr. 22 Galaţi”. Ziua şcolii se s rb toreşte în fiecare an 
în data de 26  octombrie de „Sf. Mare Mc. Dimitrie”. 

 Cl direa şcolii este relativ nou , modern , monobloc (parter, etajul 
I, etajul II).  
  

CONDI IILE SOCIO-ECONOMICE ALE ZONEI 
  
Municipiul Galaţi se caracterizeaz  prin: 
 amplasarea într-o zona dezvoltat  economic; 
 amplasarea într-o zona f r  probleme deosebite din punct de 

vedere geo-climatic; 
 rata de ocupaţie la nivelul localit ţii: 60,5% 
 rata somajului: 8,0% 
 indicatori demografici: 
 rata natalitatii: 0,90% 
 rata mortalitatii: 1,25% 
 mobilitatea populatiei (migra ia): 30% 

   Cartierul Micro 19 este format din locuinţe comune, tip bloc cu 
patru şi zece etaje. Dispune de institu ii care s  r spud  nevoilor 
popula iei: şcoli, gradiniţe, spital, supermarket-uri, piaţ , magazine de 
cartier, biseric , etc. 

 În imediata apropiere a şcolii sunt staţiile  terminal pentru 
transportul în comun, ceea ce  permite accesul cu uşurinţ   la şcoal   a 
copiilor de la Barboşi şi din cartierul “Dimitrie Cantemir”. 

Având în vedere acest lucru, şcoala va avea asigurat  populaţia 
şcolar  pe termen mediu şi lung. 
 



 Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii: 
- strategii didactice abordate, 

- stimularea creativităţii, 
- modernizarea continuă a bazei materiale, 
-stimularea participării la activiăţi extraşcolare şi   
extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor; 
 Echilibru între cerere şi ofert : 
Oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi 

materiale de care dispune şcoala, cât şide solicitarile 
elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale 
de interes: 

- utilizarea calculatorului, 

- comunicarea într-o limbă modernă, 
- educaţie pentru sănătate, 
- educaţie civică; 
 Cooperare scoal  - comunitate: 

- participare la programele şi acţiunile organizate de 
Primăria Galaţi, 

- colaborarea cu ONG-uri, Poliţieşi alte autorităţi 
locale 

  

 

 
 



An şcolar 2018 - 2019 
Preşcolari 
 La Gr diniţa nr 14  (structur  a Şcolii Gimnaziale nr. 22) 

sunt instruiţi 60 de copii, repartizaţi în 3 grupe (1 grup  
mijlocie şi 2 grupe mari). Grupele îşi desf şoar  
activitatea la etajul al II-lea al unit ţii şcolare.  

Şcolari 
În şcoal  sunt instruiţi şi educaţi 771 elevi provenind din 

circumscripţie, dar şi din afara acesteia, repartizaţi astfel: 
un num r de 492 elevi sunt repartizaţi  în 18 clase la ciclul 

primar: 
 - 3 clase pregătitoare (2 în sistem tradiţional, 1 în alternativa   

step by step)-82 elevi; 
- 4 clase I  (3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step by 

step) - 87 elevi; 
- 4 clase a II-a ( 3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step 

by step) - 118 elevi; 
- 4 clase a III-a ( 3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa step 

by step)- 113 elevi;  
- 3 clase a IV-a -92 elevi 
  un num r de 279 elevi sunt repartizaţi în 12 clase la ciclul 

gimnazial. 
- 3 clase a V-a - 70 elevi 
- 3  clase a VI-a - 58 elevi 
- 4 clase  a VII-a - 95 elevi 
- 2 clase a VIII-a - 56 elevi 
  
 



  
 

● Personalul şcolii: 
♦ de conducere:   - director; 
                            - director adjunct; 
♦ didactic: 
       ◙ educatoare (profesori înv ţ mânt 

preşcolar): 3 
- titulari:  2 
- pensionari: 1  
- grad I: 1 
- definitivat: 1 
- debutant: 1 
        ◙ înv ţ tori (profesori înv ţ mânt 

primar): 23 
- titulari:  18 
- suplinitori calificati – 1 
- suplinitori necalificati – 2 
- pensionari: 2 
                  - definitivat – 3  
                  - gradul II – 4 
                  - gradul I – 13 
         - debutant - 1 



◙ profesori:  33 
- titulari: 22  
                  - definitivat - 1 
                  - gradul II – 5 
                  - gradul I – 16 
 - suplinitori: 6 
                    - debutant – 2 
                    - definitivat - 2 
                    - gradul II – 1 
                    - gradul I - 1 
- cadre didactice asociate: 1 
Num r de norme didactice: 50,22 
♦ didactic auxiliar:  
- 1 contabil sef 
- 1 secretar  
- 1 informatician 
- 1 norma de  bibliotecar 
- 1 administrator 
♦ nedidactic: 
 -muncitori întretinere: - 1 
- 1 post paznic  
- 6 îngrijitoare  



 
Activitatea de instruire şi educare a elevilor se 

desf şoar  într-un spaţiu şcolar, dat în folosinţ  în 
anul 1972, format din 15 s li de clas , 1 laborator de 
fizic -chimie, 1 laborator de biologie, 1 cabinet de 
informatic , 1 cabinet de muzic , bibliotec  cu sal  
de lectur , chioşc alimentar, sal  de festivit ţi dotat  
cu instalaţie de sonorizare şi climatizare, sal  de 
sport cu vestiar, cabinet medical, 1 cabinet de 
logopedie şi consiliere psihologic , cabinet metodic, 
cancelarie şi birouri administrative.  

Şcoala este prev zut  cu ap  curent , canalizare, 
înc lzire central , iluminat natural şi artificial. 

S lile de clas  sunt dotate cu mobilier nou, 
modern, iar procesul de predare-înv ţare se 
desf şoar  prin folosirea unui bogat material didactic, 
a 60 de calculatoare, 10 copiatoare, 19 
videoproiectoare cu ecran, 20 flipchart, 18 
imprimante, 1 tabl  interactiv , materiale didactice 
specifice laboratoarelor de fizic , chimie, biologie şi 
cabinetelor de specialitate. 

Şcoala este dotat  cu central  telefonic , fax, iar 
cancelaria, s lile de clas  şi birourile cu instalaţii de 
climatizare. 

 

 



TEREN DE SPORT LAB.FIZICA/CHIMIE LAB. BIOLOGIE 

BIBLIOTECA CLASA PREGATITOARE CLASA PREGATITOARE 

Sursele de finan are ale şcolii sunt: Consiliul Local Municipal, 
venituri extrabugetare realizate din  închirieri de spaţii, donaţii şi 
sponsoriz ri, precum şi sprijinul financiar primit prin donaţie de la 
Consiliul Reprezentativ al P rinţilor i Asocia ia de p rin i 
”Dimitrie Cantemir”. 
 



ONG ”TINERII I 
VIITORUL”  

JUNIOR 
ACHIEVEMENT  

MUZEUL DE 
ISTORIE ”PAUL 

P LTÂNEA” 
GALA I  

FUNDA IA ”INIM  
DE COPIL” GALA I  FUNDATIA IKON  

PALATUL 
COPIILOR I 

ELEVILOR GALA I  

BIBLIOTECA V.A 
URECHIA, GALATI  

ASOCIATIA 
AIESEC GALATI – 

PROIECT 
„DISCOVER 
SCHOOLS 

CARREFOUR 
GALATI  

SCOALA 
POSTLICEALA 
INTELLECTUM 

GALATI  

TEATRUL 
MUZICAL ‚NAE 
LEONARD” GALATI  

 

TEATRUL 
DRAMATIC „FANI 
TARDINI” GALATI  



ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE 
 






