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DEVIZA ŞCOLII: 

“NU  INVĂŢĂM  PENTRU  ŞCOALĂ,  ÎNVĂŢĂM 
PENTRU  VIAŢĂ ! “ 

 

 

 



 

 

 

„EDUCĂM ASTĂZI PENTRU 

SOCIETATEA DE MÂINE” 

 
 

 

Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi   este o școala democratică, dinamică, deschisă, 

acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi 

încurajează elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi dezvoltarea 

procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate. 

 

Într-un climat de rigoare profesională şi încurajând spiritul de competiţie care 

vizează calitatea mai înainte de toate, Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi, oferă fiecărui 

elev şansa să își desăvârşiască calităţile native, să își  şlefuiască personalitatea, sub 

îndrumarea şi cu ajutorul unor cadre didactice de înaltă ţinută profesională şi devotate 

actului educaţional.  

 

În unitatea noastră ne propunem un învăţământ  compatibil cu sistemul educaţiei 

europene, bazat pe participare şi egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de 

învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane. 

 

Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui copil posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere. 

 

 

 

 

VIZIUNEA 



 

MISIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
 

Şcoala Gimnazială nr. 22 este un centru de resurse şi servicii educaţionale 

oferite comunităţii în condiţiile deschiderii spre spaţiul integrator european din care 

România face parte şi în care vor evolua de acum înainte elevii noştri. Iată de ce ne 

propunem să-l ajutăm pe elev să-şi descopere potenţialul, pe care să-l folosească în mod 

competent, creativ şi flexibil, astfel încât să se adapteze cerinţelor unei societăţi 

dinamice, în permanentă schimbare. 

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră pe termen mediu este să 

promovăm principiile unui management optim realizării unui climat educaţional 

incluziv, să promovăm principiul egalizării şanselor în scopul integrării şcolare, să 

asigurăm tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţământului pe elev 

prin utilizarea unor noi metodologii de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva 

serviciilor comunităţii, prin implicarea părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii în 

pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale în raport cu 

nevoile comunitare.  

 



 

VALORI CHEIE: 

 

 

 

 

VALORI 
CHEIE  

colaborare  

VALORI 
CHEIE  

credibilitate  

toleranţă  

VALORI 
CHEIE  

respect  

dăruire 

VALORI 
CHEIE  

egalitate de 
şanse pentru 

toţi 

profesionalism 

VALORI 
CHEIE  

flexibilitate 

responsabilitate  

VALORI 
CHEIE  

transparenţă 

abordare 
ştiinţifică  



 

SCURT ISTORIC 
 Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi este situată în cartierul Micro 19, Strada 

Zidarilor nr. 5, în zona sud-vestică  a oraşului Galaţi, având în vecinătate următoarele 

unităţi şcolare: şcoala nr. 43, şcoala nr.  29, şcoala nr. 17, Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu”. În zonă funcţionează Spitalul Judeţen de Urgenţă „Sf. Andrei”. 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1972. Până în anul 2012 a funcţionat sub denumirea 

de Şcoala Gimnazială nr. 22  „Dimitrie Cantemir”. Din anul 2012 numele şcolii s-a 

schimbat în „Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi”. Ziua şcolii se sărbătoreşte în fiecare an 

în data de 26  octombrie de „Sf. Mare Mc. Dimitrie”. 

Clădirea şcolii este relativ nouă, modernă, monobloc (parter, etajul I, etajul II).  

  

CONDIŢIILE SOCIO-ECONOMICE ALE 

ZONEI 

 Municipiul Galaţi se caracterizează prin: 

 amplasarea într-o zona dezvoltată economic; 

 amplasarea într-o zona fără probleme deosebite din punct de vedere geo-

climatic; 

 rata de ocupaţie la nivelul localităţii: 60,5% 

 rata somajului: 8,0% 

 indicatori demografici: 

 rata natalitatii: 0,90% 

 rata mortalitatii: 1,25% 

 mobilitatea populatiei (migrația): 30% 

   Cartierul Micro 19 este format din locuinţe comune, tip bloc cu patru şi zece 

etaje. Dispune de instituții care să răspudă nevoilor populației: şcoli, gradiniţe, 

spital, supermarket-uri, piaţă, magazine de cartier, biserică, etc. 

 În imediata apropiere a şcolii sunt staţiile  terminal pentru transportul în comun, 

ceea ce  permite accesul cu uşurinţă  la şcoală  a copiilor de la Barboşi şi din 

cartierul “Dimitrie Cantemir”. 

Având în vedere acest lucru, şcoala va avea asigurată populaţia şcolară pe 

termen mediu şi lung. 

 

 



 

PRINCIPII DE BAZĂ 

♦ 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 ofertă: 

- 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 scoală - comunitate: 

- participare la programele şi acţiunile organizate de Primăria Galaţi, 

- colaborarea cu ONG-uri, Poliţieşi alte autorităţi locale 

 

 

 



 

Resurse 

umane 

 
An şcolar 2019- 2020 

 Preşcolari 

 La Grădiniţa nr 14  (structură a Şcolii Gimnaziale nr. 22) sunt instruiţi 52 de copii, 

repartizaţi în 3  grupe (1 grupă mică, 1 grupă mijlocie şi 1 grupe mare).  

Şcolari 

În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 755 elevi provenind din circumscripţie, dar şi din 

afara acesteia, repartizaţi astfel: 

- un număr de 473 elevi sunt repartizaţi  în 18 clase la ciclul primar: 

 - 3 clase pregătitoare 2  în sistem tradiţional, 1 în alternativa   step by step)-86 elevi; 

- 3 clase I  (2 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step by step) -79 elevi; 

- 4 clase a II-a ( 3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa  step by step) - 90 elevi; 

- 4 clase a III-a ( 3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa step by step)- 112 elevi;  

- 4 clase a IV-a ( 3 în sistem tradiţional, 1 în alternativa step by step)- 106 elevi 

-   un număr de 282 elevi sunt repartizaţi în 12 clase la ciclul gimnazial. 

 

- 3 clase a V-a - 76 elevi 

- 3 clase a VI-a - 65 elevi 

- 2 clase  a VII-a – 51 elevi 

- 4 clase a VIII-a - 90 elevi 

 

 

 



 

Resurse 

umane 
● Personalul şcolii: 

♦ de conducere:   - director; 

                            - director adjunct; 

♦ didactic: 

       ◙ educatoare (profesori învăţământ preşcolar): 3 

- titulari:  3 

- grad II: 1 

- definitivat: 2 

        ◙ învăţători (profesori învăţământ primar): 23 

- titulari:  17 

- suplinitori calificati – 5 

- pensionari: 2 

                  - definitivat – 5 

                  - gradul II – 4 

                  - gradul I – 13 

          - debutant - 1 

          ◙ profesori:  30 

- titulari: 22  

                  - definitivat - 4 

                  - gradul II – 3 

                  - gradul I – 15 

 - suplinitori: 7 

    - debutant – 2 



 

    - definitivat - 3 

                       - gradul I –1 

      - necalificat - 1 

- pensionari: 1 

Număr de norme didactice: 50,6655 

♦ didactic auxiliar:  

- 1 contabil sef 

- 1 secretar  

- 1 informatician 

- 1 norma de  bibliotecar 

- 1 administrator 

- 1 ingrijitoare Gradinita cu Program Normal nr.14 Galati 

♦ nedidactic: 

 -muncitori întretinere: - 1 

- 1 post paznic  

- 5 îngrijitoare Scoala Gimnaziala Nr.22 Galati 

Număr de norme didactic- auxiliar: 6 

 Număr de norme de personal nedidactic: 7  

◙ Numărul total posturi – 63,6655  

◙ Nivelul de calificare: 

- educatoare  - 1 

- învăţători – 3 

- institutor - 1 

- studii universitare de lungă durată – 37 

- institutul pedagogic de 3 ani (IP3) – 2 

- profesor masterand – 8 

- cu doctorat în specialitate  - 1 



 

 

Resurse 

materiale 

 
 Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-un spaţiu şcolar, 

dat în folosinţă în anul 1972, format din 15 săli de clasă, 1 laborator de fizică-chimie, 1 

laborator de biologie, 1 cabinet de informatică, 1 cabinet de muzică, bibliotecă cu sală 

de lectură, chioşc alimentar, sală de festivităţi dotată cu instalaţie de sonorizare şi 

climatizare, sală de sport cu vestiar, cabinet medical, 1 cabinet de logopedie şi consiliere 

psihologică, cabinet metodic, cancelarie şi birouri administrative.  

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi 

artificial. 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se 

desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 60 de calculatoare, 10 

copiatoare, 19 videoproiectoare cu ecran, 20 flipchart, 18 imprimante, materiale 

didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de 

specialitate. 

Şcoala este dotată cu centrală telefonică, fax, iar cancelaria, sălile de clasă şi birourile 

cu instalaţii de climatizare. 

f) Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local Municipal, venituri 

extrabugetare realizate din  închirieri de spaţii, donaţii şi sponsorizări, precum şi 

sprijinul financiar primit prin donaţie de la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor și 

Asociația de părinți ”Dimitrie Cantemir”. 

 



 

 

 

   

 

   

 

 

 



 

 

PARTENERIATE 
PARTENER  OBIECTUL PARTENERIATULUI  

ONG ”TINERII ȘI VIITORUL”  CETĂȚENIE ACTIVĂ  

 

JUNIOR ACHIEVEMENT  EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ  

JOCURI INTERACTIVE 

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE 

PARALELA 45  

CONCURSURI  ȘCOLARE  

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

POLIȚIA ROMÂNĂ 

MASPEX ROMÂNIA 

TEDI 

CONCURS DESENE 

SIGURANȚA PE STRĂZI 

SIGURANȚA LA ȘCOALĂ 

SIGURANȚA ACASĂ 

SIGURANȚA ÎN VACANȚĂ 

JOCURI 

GRUP EDITORIAL EDU PUBLICARE MATERIALE 

DIDACTICE 

CRUCEA ROȘIE DOCTORUL MĂSELUȚĂ ȘI 

SUPEREROII DINȚILOR SĂNĂTOȘI 

 

ASOCIAȚIA DRUMEȚII MONTANE ACTIVITĂȚI ECO 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  

MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL PĂLTÂNEA” 

GALAȚI  

COMUNITATEA ELENĂ DIN GALAȚI  

COMUNITATEA EVREILOR DIN GALAȚI  

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN 

ROMÂNIA – FILIALA GALAȚI  

EDUCAȚIE CULTURAL - 

EDUCATIVĂ  

GRĂDINIȚA NR. 64 GALAȚI  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  



 

 

BIBLIOTECA V.A URECHIA, GALATI  ACTIVITATI EDUCATIVE  

PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR GALAȚI  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

ASOCIATIA AIESEC GALATI – PROIECT 

„DISCOVER SCHOOLS”  

EDUCATIE NON-FORMALA  

SC ECOPROD SERVICES SRL  CETĂȚENIE ACTIVĂ  

SEMN SPRE CARTE  ACTIVITATI DE 

VOLUNTARIAT  

EDITURA EDU TG. MURES  ACTIVITATI EDUCATIVE  

EDITURA CD PRESS BUCURESTI  ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIAȚIA MERCANTURIST GALAȚI  EDUCAȚIE TURISTICĂ  

FUNDAȚIA ”INIMĂ DE COPIL” GALAȚI  DEZVOLTARE ȘCOLARĂ - 

PROGRAM ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”  

SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” 

TECUCI, JUD, GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIATIA SUPORT MEDICAL ACTIV, 

GALATI  

EDUCATIE CULTURAL 

EDUCATIVA  

TRUPA DE TEATRU „ARLECHINO”, BUZAU  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA  „IOANA SLAVICI” 

SIBIU  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IKON  ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IMPREUNA GALATI  DEZVOLTARE SCOLARA  

CARREFOUR GALATI  CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL „MIHAIL KOGALNICEANU” 

GALATI  

EDUCATIE ECOLOGICA  

ASOCIATIA „POSITIVE LIFE” SIBIU  EDUCATIE CULTURAL EDUCATIVA  

EDITURA ESENTIAL MEDIA  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN 

MAIOR” REGHIN  

CONCURS NATIONAL”S.O.S .TERRA”  

ASOCIATIA „DRUMETII MONTANE”  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA POSTLICEALA INTELLECTUM 

GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VODA”, 

LOC. MIHAI VITEAZU, JUD, CLUJ  

CONCURS EXPOZITIE – „PRIETENII 

PAMANTULUI”  



 

TEATRUL MUZICAL ‚NAE LEONARD” 

GALATI  

ACTIVITATI CULTURAL ARTISTICE  

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” 

GALATI  

ACTIVITATI CULTURAL ARISTICE  

ASOCOATIA ENVIRON – BATEREL SI 

LUMEA NON-E  

EDUCATIE ECOLOGICA  

EDITURA DIANA PITESTI, JUDETUL 

ARGES  

ACTIVITATI SI PROIECTE EDUCATIVE  

TYMBARK ROMANIA – SCOALA 

SIGURANTEI TEDI  

EDUCATIE RUTIERA  

ASOCIATIA SALVATI COPIII  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA VANATORI, JUD. 

GALATI  

CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL NATIONAL „AL. I. CUZA”, 

GALATI  

ACTIVITATI EDUCATIVE  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BOTOSANI  

CONCURS SCOLAR  

SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, 

JUD. GORJ  

CONCURS DE CREATIE  

ONG ASOCIATIA CULTURALA PENTRU 

TINERET „PUR SI SIMPLU”  

CONCURS CREATIE VOLUNTARIAT  

SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN 

OCTAVIAN IOSIF” TECUCI – PROIECT „SEMN 

SPRE CARTE”  

ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT  

COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU 

HATEG  

CONCURS DESENE SI CREATIE 

LITERARA  

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE 

INCLUZIVA STEFANESTI, JUD. ARGES  

CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „GH. PATRASCU” 

BURUIENESTI, JUD. NEAMT  

CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL 

VASILE” PLOIESTI  

CONCURS CREATII LITERARE  

CNAIC GALATI  CREATII LITERARE LIMBA ENGLEZA 

  

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE 

 

 

Grupul vocal "Vocile 
Primăverii" 

 

Școala de vara 

JARomania E-twinning 

Proiecte 
POSDRU 

Vizite,excursii, 
tabere 

tematice 

Concursuri 
școlare 

Parteneriate cu 
școli la nivel 
județean și 

național 



 

  

      

  

 

 


