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1. Descrierea unității de învățământ
Scoala Gimnazială"Decebal"
Adresa: Bvd. Nicolae Titulescu Nr. 64, Craiova, Dolj
Cod postal: 200142
Telefon/Fax: 0351801841
Şcoala Gimnazială ”Decebal”din Craiova este structurată pe 3 niveluri de învăţământ a elevilor
şcolarizaţi: preşcolar, primar şi gimnazial.
Elevii din şcoală provin din toate mediile sociale. Din cauza arondării şcolare, unii elevi provin
din familii cu un nivel mediu de studii, care nu asigură întotdeauna implicarea eficientă în procesul de
educare şi supraveghere a copiilor. Comportamentul lor social este pe măsura educaţiei iniţiale primite,
adică majoritatea sunt civilizaţi, educaţi şi cu posibilităţi materiale relativ bune.
Şcoala Gimnazială ”Decebal” Craiova are două structuri şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1
”Obedeanu”şi Şcoala Izvoru Rece în care elevii provin în majoritate din familii de etnie rromă , cu un
nivel de studii submediocru şi o stare materială precară, precum şi o structură cu preşcolari ce provin
dintr-un mediu social favorabil educaţiei: Grădiniţa Nr.59 Asociaţia Misionară Catolică.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DECEBAL” este amplasată în Craiova, Bvd. N. Titulescu, Nr. 64 şi
are următoarea componenţă: corpul A (şcoala nouă) şi corpul B (şcoala veche) cu laboratoare şi bază
sportivă în aer liber, care constituie incinta şcolară.
Spaţii şcolare:
- 19 săli de clasă
- 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie)
- 3 săli specializate: 2 de informatică, 1 pentru geografie
- cabinet de consilier – psiholog (pentru elevii cu C.E.S.)
În incinta corpului B (şcoala veche) există sală de festivităţi şi sală de sport. Baza sportivă
existentă cuprinde teren de fotbal/ handbal şi baschet în aer liber.
Întreaga bază materială este utilizată integral şi eficient în folosul elevilor. Spaţiile de învăţământ
sunt întreţinute conform normelor de igienă şcolară. Calitatea acestora este bună, lucrările de întreţinere şi
modernizare se efectuează anual. Unitatea dispune, începând cu anul şcolar 2011-2012, de autorizaţii de
funcţionare pentru toate spaţiile şcolare din componenţă. La siguranţa elevilor şi a personalului din şcoală,
a bunurilor existente contribuie şi sistemele de supraveghere video şi antiefracţie (Şcoala Gimnazială
”Decebal”).
Spaţii auxiliare procesului didactic
- Sala de festivităţi este amplasată în corpul de clădire B şi este dotată corespunzător desfăşurării
activităţilor extraşcolare (instalaţie de amplificare sunet, achiziţionată din surse extrabugetare).
- Cabinet psihopedagogic + logopedie – asigură consiliere psihopedagogică şi asistenţă logopedică cu
personal calificat.
Utilităţi
Şcoala dispune de utilităţi: apă curentă, curent electric, încălzire termoficare/centrală proprie,
telefon/fax, internet etc. de bună calitate.

Dotarea cu echipamente şi mijloace de învăţare
Şcolile şi grădiniţa au în dotare material didactic şi mijloace de învăţământ, achiziţionate prin
programe guvernamentale sau din sponsorizări/donaţii/confecţionate de cadrele didactice. Mobilierul
şcolar/preşcolar respectă condiţiile ergonomice.
În şcoală există un laboratoar de informatică dotate cu platformă AEL, având 10+1 calculatoare
Pentium IV , un laborator informatică cu 15 calculatoare pentru desfăşurarea orelor de clasă, conectate la
Internet, 2 laptopuri, 2 videoproiectoare, televizoare color. Acest lucru a permis obţinerea pentru doi ani
consecutivi a acreditării ECDL România, beneficiarul sublicenţei exclusive ECDL pentru România,
precum şi acreditarea programului similar pentru elevi Equalskills.
Fondul de carte al bibliotecilor cuprinde aprox. 11.000 / 5000 de volume. În ultimul an şcolar
precum şi în cel în desfăşurare, biblioteca Şc. Nr. 12 „Decebal” şi-a îmbunătăţit calitatea şi numărul de
exemplare din diverse donaţii sau colaborări pe care şcoala le-a avut.

Statuia lui Decebal

Intrarea în școala

Steagul Verde

Trofee și diplome câștigate de elevi de-a lungul anilor

Laboratorul de chimie

Sala de sport

Laboratorul de fizică

Laboratorul de informatică

Laboratorul de biologie

Biblioteca

Programe educative de formare
a) În şcoală s-au desfăşurat activităţi de mentorat (practică pedagogică) a studenţilor în urma încheierii
parteneriatului cu Universitatea din Craiova.
b) S-au desfăşurat:
- cursuri ale „Crucii Roşii”, filiala Dolj, în vederea acordării primului ajutor;
- cursul Move-Dezvoltarea psihosocială a copiilor prin joc şi sport, susţinut de Fundaţia „Terre des
Hommes”-Lausanne(Elveţia);
- cursul de formator susţinut de EduExpert;
Toate aceste cursuri au fost finalizate cu obţinerea unor certificate de absolvire.
c) -1. Începând cu anul 2008, şcoala este implicată în activităţile Proiectului „Eco-Şcoala”, fiind deja
deţinătoarea Steagului Verde FEE.
-2. În perioada 2009-2011 am participat la activităţile din cadrul Proiectului Comenius " Pământul,
mica noastră casă verde" care s-a desfăşurat în parteneriat cu şcoli şi grădiniţe din Italia, Bulgaria, Turcia
si Polonia. Unul din obiectivele acestui proiect a fost să-i ajutăm pe copii sa fie cetăţeni europeni şi să
realizeze că grija pentru natura în ţara lor natală înseamna grijă pentru natură în intreaga Europă;
-3.În perioada 14-18 ianuarie 2012 profesori din şcoala noastră au participat la Vizita Pregatitoare
Comenius la Toki Mehmet Akif Ersoy Okulu în orasul Inegol, regiunea Bursa din Turcia, pentru
intocmirea unui Proiect Multilateral de Parteneriat Comenius pentru care se va depune candidatura in
februarie 2012.La Vizita Pregătitoare au participat responsabili din Germania , Malta, Italia şi Romania ,
dar prin intermediul coordonatorilor turci au contribuit la materializarea aplicaţiei şi parteneri din Grecia,
Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi Spania.Prin acest proiect cu titlul “Roots for the future” ne
propunem ca elevii noştri să conştientizeze importanţa cunoaşterii istoriei , precum şi a propriilor
rădăcini. De asemenea, urmărim trezirea interesului copiilor pentru valorile, limba, cultura şi civilizaţia
fiecărui popor în parte. Dorim să responsabilizăm cadrele didactice să acorde atenţie acestor teme şi să le
abordeze interdisciplinar în procesul educativ.
-4.În perioada 2012-2016 şcoala noastră va participa la activităţile din Proiectul POSDRU „Parteneriat
pentru copilul meu” – program educativ de sprijin pentru elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi
părinţii acestora. Acest program presupune înfiinţarea unui centru de resurse ce are în vedere colaborarea
cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor în scopul integrării optime a

acestora în viaţa şcolară în vederea prevenirii abandonului şcolar. Centrul este dotat,deocamdată, cu: 5
computere, 12 birouri, 12 scaune, 1 dulap.
d) Am organizat şi desfăşurat :
-Concursul judeţean „Iarna şi obiceiurile ei”,decembrie 2010;
-Concursul de matematică „Louis Funar”(reluat în anul şcolar 2010-2011,ed.a VII-a);
-Dezbaterea Naţională”Elemente de creativitate şi originalitate în orele/activităţile de istorie, geografie,
ştiinţe, educatie/cultură civică,” mai 2011;
-Concursul Interjudeţean de prezentări Power-Point „Personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti şi
universale”, mai 2011;
-Cupa „Ilie Balaci”ediţia a VII-a (fotbal), iunie 2011;
-Concursul interjudețean de matematică:”Louis Funar” ed. a VIII-a, noiembrie 2011;
- Simpozion interjudeţean „Matematica în mileniul III”, noiembrie 2011.
e) În şcoală a fost constitut centru de examen pentru Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a.
De asemenea, am asigurat buna desfăşurare a unor concursuri şi olimpiade şcolare:
-Concursul Naţional de Matematică „Micul matematician” (anual,faza locală şi naţională )
-Concursul „Comunicare. Ortografie”(anual,faza locală şi naţională );
-Concursul Naţional”COMPER”(semestrial,anual,faza naţională iunie 2011);
-Concursul internaţional de matematică „Lumina Math”(anual);
-Olimpiada de Educaţie civică(anual,faza locală);
-Olimpiada de Religie(febr.2010,faza locală);
-Cercul pedagogic al educatoarelor(noiembrie 2010,Grădiniţa Nr.59);
-Olimpiada de Geografie(martie 2011,faza jud.);
-Cercul pedagogic al educatoarelor(oct.2011,Grădiniţa Izvoru Rece);
-Cercul pedagogic al profesorilor de educaţie fizică.(nov.2011).
f) Elevii au participat la diferite activităţi pe teme diferite. Enumerăm doar câteva dintre acestea:
- Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri şi combaterea traficului de persoane – proiect judeţean
în colaborare cu Organizaţia Antidrog, Poliţia Judiciară;
- Lectoratul „Relaţia şcoală – familie în combaterea violenţei”, din cadrul Campaniei Naţionale „Violenţa
naşte violenţă” – în colaborare cu Organizaţia Salvaţi Copiii, Filiala Dolj, Primăria Mun. Craiova – Poliţia
Locală, Poliţia Mun. Craiova – Secţia 5 şi Secţia 1, Brigada Mobilă de Jandarmi „Fraţii Buzeşti”
-În perioada 13 ianuarie – 20 februarie 2012, 23 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a sunt prezenţi în
Proiectul Youth Academy în colaborare cu AIESEC, proiect adresat elevilor de gimnaziu ce conţine
traininguri livrate de stagiari străini pe tema „Interculturalitate şi toleranţă”. Contribuţia financiară de
participare a fost suportată de către şcoală din surse extrabugetare.
g) În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiuni Comunitare s-au desfăşurat activităţi precum:
-„Moş Crăciun există”-Oferirea de cadouri de Crăciun copiilor care provin din familii
defavorizate,acţiune desfăşurată în parteneriat cu Asociaţia”ProEuroYoung”Malu-Mare,Dolj

-„Şi ei au nevoie de noi!”-Program artistic de Craciun si oferirea de cadouri pentru copiii de la Gradiniţa
Calopăr,Dolj.
-„Flori pentru mama”-Sărbătorirea Zilei de 8 Martie alături de bătrânele de la azilul Fundaţiei”Casa della
Speranza”
-„Să aducem bucurii în sufletele batrânilor”-Sărbatorirea Paştelui la azilul de batrâni al Fundaţiei”casa
della Speranza”
-„Înfloresc grădinile”,Acţiune de plantare de puieţi în spaţiile verzi din fiecare unitate şcolară componentă
-„Zâmbete de copil”-1 Iunie-sărbătoarea tuturor copiilor,Acţiuni de colectare de jucării,dulciuri,hăinuţe
pentru copiii ce provin din famiile defavorizate de la Şcoala Izvoru Rece,acţiune în parteneriat cu
CN”Elena Cuza”,Craiova.
- „Săptămâna fructelor şi legumelor donate” – 4 noiembrie 2011;
- „Suntem şi noi Moş Crăciun” – 19 decembrie 2011;
„Moş Crăciun pentru o zi” – 21 decembrie 2011.
Relaţia cu părinţii
Părinţii au colaborat la realizarea planului de venituri şi cheltuieli al şcolii, identificând nevoile şi
resursele, astfel încât să se asigure condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiveducativ.După determinarea cauzelor principale ale absenteismului şcolar :


Situaţia familială ( şomaj, număr crescut al divorţurilor)



Dezinteresul faţă de şcoală, manifestat atât de elevi, cât şi de părinţi.



Teribilismul. Mass-media şi influenţa nocivă asupra elevilor,prin diverse mijloace (discuţii
directe, chestionare) am realizat o imagine a percepţiei evaluării actului didactic de către
părinţi.

Fiecare diriginte/învăţător a realizat un grafic/ program de consultaţii cu părinţii; cadrele didactice
acordă consultaţii ori de câte ori sunt solicitate. Conducerea şcolii acordă, la cerere, audienţe/ consultaţii
părinţilor.
Cu sprijinul consilierului şcolar (2 ore/ săptămână) ,dar si cu contribuţia voluntară unui psiholog
şcolar ,care este şi cadru didactic în unitatea noastră şcolară,s-a desfăşurat un program de consiliere de
familie, în special în cazurile deosebite: copii cu C.E.S.,copii care provin din familii dezorganizate, cu
părinţii la muncă în străinătate (copiii fiind în îngrijirea unei rude) etc.
Cu sprijinul Organizaţiei”Salvaţi copiii”,în şcoală se desfăşoară un program”Şcoală după şcoală”pentru
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă,în străinătate.
Tot în vederea unei bune relaţionări cu familiile elevilor şi a informării corecte a acestora despre
situaţia la învăţătură şi disciplină ,începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 este activată
o aplicaţie informatică denumită”Catalog electronic”,prin intermediul căreia părinţii află notele şi
absenţele copiilor lor şi comunică cu diriginţii claselor.
Preocupări pentru diseminarea informaţiei
În exteriorul şcolii, în cancelarie, în secretariat, la bibliotecă, la intrarea elevilor, în fiecare sală de
clasă, există panouri/ gazete unde sunt afişate toate informaţiile care privesc desfăşurarea procesului
instructiv-educativ (examene, concursuri), activităţile şcolare şi extracurriculare etc.
Tot în vederea facilitării utilizării informaţiei de către persoane interesate să cunoască activitatea
şcolii noastre , informaticianul a realizat şi administrează site-ul şcolii cu adresa:
www.scoala12craiova.ro.
În şcoală există abonament la Tribuna Învăţământului şi Lex (Colecţie de legi actualizată zilnic.

Activităţile desfăşurate în şcoală au reflectate în următoarele publicaţii şi televiziuni:


Gazeta de Sud – Concurs interjudeţean de matematică „Louis Funar”, 22 martie 2011;



Cuvântul Libertăţii – „Învaţă de la grădiniţă ce înseamnă voluntariat”, 18 aprilie 2011



Gazeta de Sud – Schimb de experienţă între cadrele didactice, 2 iunie 2011;



Cuvântul Libertăţii – „Dezbateri pe teme ecologice cu profesori din 4 ţări la Grădiniţa nr. 59”, 2
iunie 2011



Adevărul Craiova – „Prichindeii, gazde primitoare pentru oaspeţi din străinătate”, 8 iunie 2011



Gazeta de Sud – „Silviu Bogdan: Fotbalul craiovean este la nivel zero”, 8 iunie 2011



Ora de Dolj – Cupa „Ilie Balaci”, fără ”minunea blondă”, 8 iunie 2011



Ediţie Specială – „Trofeul a rămas acasă”, 8 iunie 2011



Cuvântul Libertăţii – Cupa „Ilie Balaci”, la ediţia a V-a, 8 iunie 2011



Adevărul Craiova – „Şcolarii din Bănie se bat pentru Cupa Ilie Balaci”, 8 iunie 2011



Gazeta de Sud – „Decebal” a luat Cupa „Ilie Balaci”, 9 iunie 2011



Cuvântul Libertăţii – Cupa „Ilie Balaci” adjudecată de gazde, 9 iunie 2011



3 TV Craiova – Emisiune sportivă – Cupa „Ilie Balaci”, ora 1900, 8 iunie 2011, invitaţi prof.
Emilia Lungulescu, prof. Tucă Florin



Ora de Dolj – Acţiune umanitară la Brabova: „Elevii de la Şcoala Nr. 12 au donat fructe şi
legume” ‚ 4 noiembrie 2011



Adevărul de Seară Craiova: „Peste două sute de kg de fructe şi legume au fost astăzi donate de
către elevi unor bătrâni internaţi”; 4 noiembrie 2011;



Gazeta de Sud: „Elevii doljeni au donat fructe şi legume”, 5 noiembrie 2011;



Cuvântul Libertăţii: „Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, 7 noiembrie 2011;



Cuvântul Libertăţii: „Concursul de matematică Louis Funar şi-a desemnat câştigătorii”, 16
noiembrie 2011;



Cuvântul Libertăţii: „Cizmuliţa lui Moş Nicolae, plină de cadouri pentru copii din Podari”, 8
decembrie 2011;



Gazeta de Sud: „Atelier creativ de pictură la Palatul Copiilor”, 22.12.2011



Ediţie Specială: Informare „Proiect finanţat de A.N.P.P.C.D.E.F.P” – acţiunea Vizită
Pregătitoare, Comenius în oraşul Inegol, Turcia

POZE CU CLASELE PREGĂTITOARE

2. Circumscripția școlară
BLD. NICOLAE TITULESCU BL. A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, 25 - 47, 34 - 66A si bl. 20, 22, 22prim, 23, 24, 25, 25prim, 26,
27, 28, 29, 3, 30, 4, 7, 9, B1, B2, B3, E1, E3, E4, G, I1, G1, G2, H1, H2, H3 *** STR. GEORGE ENESCU BL. A2, A3, B10,
B2, B3, B4, B8, B9, 1-51 A, 2-76 A, BL. C11, C12, C13, C14, C2, C3, C4, C5, C6, D3, H12, H13, H15 *** STR. PENES
CURCANUL BL. A4, A5, A6, B1, B24, B25, B26, camin nefamilisti 500 loc *** STR. RAZBOIENI BL. B13, B14, B15, B16,
B17, B18, B27, B5, B6, B7 *** STR. DIMBOVITA BL. A12, A13, B11, B12, B19, B20, B21, B22, B23, B32, B33, B34, B34a,
B35, B36, B37, B38, B39, camine *** STR. PASCANI NR. 11,11 A,11B, 11C, BL. A1, A10, A11, A7, A8, A9, B28, B29, B30,
B31, Camin-1, Camin-2, Camin-3 *** STR. PASCANI BL. 18, 19, 21 *** ALE. 2 GEORGE ENESCU, ALE. 3 GEORGE
ENESCU, STR. AMARADIA (AMARADIEI (PAVLOV) BL. G6, H11 *** STR. OPANEZ DE LA NR.1-41, 8-16, BL. C10,
C7, C8, C9, F1, F12, F13, F14, F15, F16, F2, F3, F4 *** STR. PLEVNEI DE LA NR. 1-33 A, 2-38, BL. F25, F26, G3 *** STR.
RAZBOIENI *** ALE. 1 DIMBOVITA *** ALE. 2 DIMBOVITA *** ALE. 3 DIMBOVITA *** ALE. VALTER
MARACINEANU *** STR. COLTUNAS *** STR. DIMBOVITA DE LA NR. 3 A- 7 D si BL. 39, 40, 41, 46, 47, 48, C1, C1 a,
C1b, C1c *** STR. LUMINII *** STR. VALTER MARACINEANU DE LA NR. 1 -25 , 2-4 A, si BL. G10, G11, G7, G8, G9

3. Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar
pentru anul 2013-2014
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/

4. Informații pentru părinți
Secretariat : 0351801841
http://www.scoala12craiova.ro – Secțiunea CLASA PREGĂTITOARE

