
 

1. Datele instituției 

• Tipul unității, nivelul de învățământ 

• Acte normative care reglementeaza functionarea unității școlare 

• Adresa, datele de contact, site-ul  oficial al instituției 

• Numele și prenumele directorului/ directorului adjunct / personal didactic, personal didactic auxiliar, 

personal nedidactic 

2. Organizarea și funcționarea unității școlare 

▪ Componența consiliului de administratie 

▪ Organigrama instituției 

▪ Compartimentele instituției și programul de functionare  

▪ Regulamentul intern în vigoare 

▪ Raportul anual al stării  învățământului  

▪ Ordine, instrucțiuni, rogulamente și ale documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul 

Educației Naționale și/sau Inspectoratul Școlar Județean Brașov 

▪ Calendarul examenelor naționale 

▪ Calendarul activităților educative, concursurilor și olimpiadelor școlare 

3. Plan de școlarizare 

o Clase pe nivel de învățământ/ an de studiu 

o Oferta educațională 

o Orarul școlii 

4. Resursele umane  

✓ Statistici privind clasele si elevii pe nivele,  medii, localități, sexe 

✓ Statistici școlare referitoare la procentele de promovare la final de semestru/an școlar 

✓ Statistici școlare referitoare la abandonul școlar la final de an scolar 

✓ Statistici școlare referitoare la procentele de promovare ale examenelor nationale 

✓ Statistici privind numărul de posturi/norme și persoane pe categorii de finanțări, nivele, medii, sexe 

✓ Statistici privind perfectionarea prin grade didactice și statut  

✓ Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) 

5. Resursele materiale  și financiare 

➢ Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase și anexe,  laboratoare, dotări, avize etc. 

➢ Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

➢ Lista cuprinzând elevii cu rezultate deosebite la învățătură, beneficiari de premii  

➢ Lista cuprinzând elevii care beneficiază de burse sociale 

6. Alte documente 

❖ Lista sponsorilor  

❖ Lista parteneriatelor unității școlare cu comunitatea locală, cu alte instituții/organizații pentru anul în 

curs 

❖ Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

❖ Date statistice privind rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare 
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