


Date identificare şcoală

• În anul școlar 2021/2022 :

Şcoala cu PJ, Şcoala gimnazială Leţcani:  - CP_VIII

4 structuri/ locații:

- Gradinița cu program normal Leţcani

- Şcoala Primară Bogonos: înv. preşcolar şi primar

- Școala Gimnazială ,,I.Teodorescu” 
Cogeasca:preșcolar, primar, gimnazial

- Școala Primară Cucuteni: înv. preşcolar şi primar



NR. CLASE/GRUPE SI EFECTIVE ELEVI/COPII
An scolar Nr. grupe înv. 

preşcolar

Nr. clase  înv. primar Nr. clase  înv. 

gimnazial

Total 

clase/grupe 

scoala

CP I - IV Total 

primar

2020/2021 10 4 14 18 14 42

2021/2022 11 4 14 18 14 43

An scolar Nr. copii înv. 

preşcolar

Nr. elevi  înv. 

primar

Total 

primar

Nr. elevi  înv. 

gimnazial

Total scoala

CP I - IV
Letcani

2020/2021,

sf an sc
204 77 251 328 312 844

2021/2022 211 75 264 339 317 867



Personal didactic de predare
Cadre didactice 2020/2021 2021/2022

Nr. total de norme didactice 56,21 57,43

Nr cadre didactice din scoala 58 61

Nr. cadre didactice calificate 58 60

Nr. cadre didactice nou venite 

in scoala

8 9

Nr. cadre didactice cu doctorat 1 0

Nr. cadre didactice cu grad I 27 28

Nr. cadre didactice cu grad II 13 12

Nr. cadre didactice cu 

definitivat

11 12

Nr. cadre didactice fara

definitivat/ debutanți

6 9



Personal didactic auxiliar şi nedidactic
2021/2022

• Didactic auxiliar: 

3 angajaţi/ 4,5 norme

• Nedidactic: 

12 angajaţi/12 norme

(1 norma/post neocupat)



Mediul familial
Nivel 2020/2021 2021/2022

Elevi din familii cu nivel 

economic scăzut, care au 

depus dosar pentru bursa 

socială

83 91

Elevi care trăiesc în 

familii monoparentale

55 56

Elevi în grija 

bunicilor/rude

31 22

Elevi în plasament 2 1



Condiţiile de acces la unitatea şcolară

Elevi 2020/2021 2021/2022

Naveta zilnica cu microbuz scolar, 

mijloace de transport in comun/alte

mijloace de transport

128 135

Domiciliul in localitate 510

(80%)

521

(80%)

Cadre didactice 2020/2021 2021/2022

Naveta zilnica cu microbuz scolar, 

mijloace de transport in comun/alte

mijloace de transport

47
(78%)

50
(81%)

Domiciliul in localitate 13 11



Baza materială
• Infrastructura

 Şcoala coordonatoare Leţcani: 18 săli de clasă; 5 laboratoare
/cabinete

 Structuri: 24 săli de clasă; 4 laboratoare/cabinete

Utilităţi

 apă, curent electric, telefon/fax/ internet

• Dotări suficiente

 Mobilier, resurse materiale şi mijloace de învăţământ, Fond carte 
biblioteca, computere – cabinete/laboratoare cu  conectate la 
internet

 Laptopuri -12 bucăți

 Tablete grafice -13 bucăți

 Tablete  – 100+119=219



Situaţia disciplinară a elevilor

în 2020/ 2021

Absenţe

• 9083 absenţe motivate

• 6196 absenţe nemotivate

• Total absenţe: 15279 - 24 abs/elev



Situaţia şcolară în 2020-2021

Elevi Elevi repetenti Promovati

1. Numărul de elevi

din învăţământul

primar (I-IV)

3
242 / 98,77%

2. Numărul de elevi

din învăţământul

gimnazial (V-VIII)

3 311  / 99%

Total elevi din 

învăţământul de zi
6

553 / 98,92%



Promovabilitate –înv. primar 98,77%

Disciplina Nr elevi cu calificativ Total

Elevi

NS S B FB

Medie 3 60 75 107 245



Promovabilitate –înv. gimnazial 99%

Medii sfarsit

an scolar

gimnaziu

Număr de elevi promovati , pe 

grupe de medii

Total

Elevi

promov

Repet

5 - 6,99 7 - 8,99 9 - 10

20 176 115 311 3



REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ, 2021

E.N

Număr de elevi cu note in intervalul:

(54 elevi la EN din 55 absolventi)

promo

vabilita

te

sub 

5
5 - 5,99 6 - 6,99

7 -

7,99

8 -

8,99

9 -

10
%

LRO 10 12 13 10 6 3 81,48%

MAT 24 8 7 6 5 4 55,55

%



Ruta şcolară nivel terminal

• Absolvire 2020/2021

oAbsolvire preşcolar/înscrişi înv.primar: 75
copii

oClasa a IV-a: 61 elevi

oClasa a VIII-a: 55 elevi/ 54 elevi înscrişi la EN

oAbsolvenţi clasa a VIII-a, înscrişi în cls a IX-a: 
52 elevi(35 liceu /  3 vocational+17 inv
profesional)

oAbsolventi clasa a VIII-a, neînscrişi: 3 elevi ( 
1 plecat alta tara, 2 neîscriși)



Realizări în activitatea şcolii

Competiții școlare

• Anul 2020/2021 nu a fost un an cu 
multe premii din cauza limitării nr de 
competiții

• Participări la concursuri online

• Desfășurarea activităților școlare într-
un mediu sigur



 Activitatea cadrelor didactice
- Formare profesională prin parcurgerea unor cursuri 

online – 1865 ore/31 ore/cadru didactic(Curs CRED, 
RESPECT) și nu în ultimul rând formarea profesională 
din cadrul proiectului Erasmus+

Aspecte activități manageriale
- Oferta educațională:7 discipline optionale avizate pentru
ciclul gimnazial
- Realizare venituri proprii: 7 mii lei
- Gestionarea corectă și eficientă a bugetului de venituri-

cheltuieli
- Activitati culturale online prilejuite de marcarea unor

evenimente nationale si locale: Ziua educatiei, Ziua
Natională,  Ziua Culturii



Plan de îmbunătăţiri

• Activități de îmbunătățire a calității

- Obținerea documentelor de autorizare   

• Activități de evaluare internă

- Evaluarea rezultatelor beneficiarilor
educatiei raportate la contextul epidemiologic 
actual si a resurselor educationale folosite


