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ORIENTĂRII SCOLARE SI PROFESIONALE. MONITORIZAREA INSERȚIEI ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE A 
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3.4.2. Rezultate  

3.5 STRATEGII EDUCAȚIONALE. DEZVOLTARE, COORDONARE ȘI COLABORARE PRIN PARTENERIATE 
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3.5.1 Colaborarea cu părinţii. Existența /Inexistența Asociației de părinți. Implicarea în viața școlii. Modalități, eficiență. 
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3.1.4 Colaborarea cu organizaţii, fundaţii   
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I. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

1. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE SI MANAGERIALE ALE ȘCOLII 

Conform Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naționale, la începutul anului școlar 2018-2019, au fost constituite următoarele structuri 

manageriale:  

Consiliul de Administrație, organ de conducere, alcătuit din :  

Preşedinte: director 

Membri cu drept de vot: 

 3 membri ai școlii, cadre didactice  

 1 reprezentant al  Primarului  

 2 membrii ai Consiliului Local Bragadiru  

 2 membrii reprezentanţi ai părinţilor  

Membri observatori: 

 1 membru observator al elevilor 

 2 membri observatori sindicat 

Secretar: 1 cadru didactic 

La începutul anului şcolar s-au stabilit prin decizie responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie. 

Consiliul Profesoral 

La începutul anului şcolar s-a stabilit un regulament de organizare şi funcţionare a consiliului profesoral. 

Preşedinte: director 

Secretar: 1 cadru didactic 

Nr. membri: 52 de cadre didactice 

 

1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 Școala Gimnazială Nr.1 Bragadiru este singura unitate școlară de stat cu personalitate juridică de pe raza orașului Bragadiru, fără 

structuri arondate.  

  Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele curriculumului național, ţinând cont de 

corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, 

pe baza documentelor curriculare oficiale. 

Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe:  
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 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificarile şi completarile ulterioare; ROFUIP nr.5079/2016 cu modificarile şi 

completarile ulterioare;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale;  

 Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

 Noul Curriculum Naţional;  

 Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru.  

Documentele de proiectare managerială au fost întocmite la timp şi au avut ca punct de pornire ,,Raportul anual privind starea 

şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2017-2018”.  

În acest sens, au fost realizate corect şi la timp următoarele documente:  

 Planul managerial anual / Planul operaţional anual;  

 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

 Planurile de activităţi anuale/semestriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru;  

 Statul de funcţii/Statul de personal;  

 Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului profesoral / Consiliului de administraţie;  

 Graficul de monitorizare şi control tematic 2018-2019;  

 Planul de şcolarizare 2018-2019;  

 Organigrama unităţii 

 A fost reactualizat Regulamentul Intern în vederea creşterii siguranţei în unitatea de învăţământ;  

 Au fost făcute modificările necesare privind constituirea CEAC conform legislației în vigoare 

 OG 75/2005, au fost elaborate fișele de evaluare a cadrelor didactice conf. OM 3597/ 18.06.2014 şi au fost elaborate fişele 

postului conform conf. ROFUIP – OM 5079/ 2016.  

 Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 a fost întocmit conform metodologiei;  

 Programul de activitate al coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare a fost elaborat plecând 

de la necesitatea complementarizării educaţiei formale cu cea nonformală, aducându-se, în acest fel, un plus de valoare 

educaţiei oferite de şcoală. 

 Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost elaborat în urma consultării şefilor celorlalte compartimente, a fost aprobat de 

Consiliul de administraţie şi, cu fundamentările corespunzătoare, a fost înaintat spre aprobare ordonatorului principal de 

credite. 

 Planurile de muncă au stabilit măsuri concrete, termene, responsabilităţi ţinând cont de condiţiile şcolii şi de posibilităţile 

acesteia. Proiectarea/planificarea activităţii manageriale a avut un caracter practic-aplicativ, centrat pe problematicile reale 

ale unităţii, vizând toate compartimentele muncii din şcoală şi antrenarea întregului colectiv în realizarea sarcinilor: nivelul 
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atingerii standardelor de către elevi, dezvoltarea personală a acestora, calitatea activităţii personalului didactic, folosirea 

resurselor, aplicarea Curriculum-ului Naţional, relaţiile cu părinţii şi comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare 

şi a regulamentelor. 
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       Planul Managerial al Şcolii Gimnaziale nr.1 Bragadiru a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  

 Legea Educației Naționale ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011);  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N;  

 Raportul privind starea şi calitatea învăţământuluidin Şcoala Gimnazială nr.1 Bragadiru în anul şcolar 2017-2018.  

 

Obiectivele generale care au fundamentat planul managerial al şcolii, în acest an şcolar, au fost:  

 Reconsiderarea şi transformarea managementului şcolar într-unul implicativ si transformaţional pentru creşterea eficienţei 

întregii activităţi din şcoală;  

 Optimizarea proiectării, instruirii şi evaluării şi a stării de disciplină cu accent pe calitatea procesului instructiv – educativ şi 

îmbunătăţirea ofertei educaţionale;  

Creşterea calităţii pregătirii metodice şi profesionale a cadrelor didactice pentru realizarea calităţii în educaţie prin conceperea 

şi implementarea unei strategii coerente şi eficiente, de motivare, formare, dezvoltare a personalului şcolii;  

 Crearea cadrului pentru dezvoltarea unui învăţământ de calitate prin identificarea oportunităţilor de ameliorare, amenajare şi 

modernizare a ambientului şcolar;  

 Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii, creşterea prestigiului şcolii în comunitate, 

atragerea partenerilor dornici să sprijine financiar şi logistic activitatea educativă;  

 Conceperea unor noi instrumente de evaluare a activităţilor educative şi de promovare a imaginii şcolii;  

 Coordonarea funcţională între educaţia şcolară şi cea extraşcolară.  

Şcoala Gimnazială nr.1 Bragadiru şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu normativele 

şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a 

scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial, vizând atingerea următoarelor ţinte strategice: 

Ținta 1:  

• Creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare  

Ţinta 2: 

• Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei rezultate din identificarea nevoilor de educaţie ale 

comunităţii locale şi a resurselor disponibile  

Ţinta 3: 

• Promovarea imaginii şcolii şi afirmarea ei în comunitate  
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1.2. Analiza activităţii realizate de conducerea unităţii  

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor  

S-a stabilit componenţa Consiliului de administraţie conform metodologiei şi a Comisiei de Asigurare şi Evaluare a Calităţii 

(CEAC), s-au numit noi responsabili ai unor comisii, s-au eliberat decizii.  

Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza graficului şi  tematicii aprobate, dar şi în 

funcţie de necesităţile anunţate prin diverse modalităţi (afişaje în cancelarie, note de serviciu, note informative), în prezenţa 

observatorului sindical.  

S-au adaptat fişele de evaluare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar OM 3597/ 18.06.2014, în vederea 

acordării calificativului anual, supusă dezbaterii şi apoi aprobată de Consiliul de administraţie, dar și fișele postului care trebuie să fie 

corelate cu noul ROFUIP – OMEN 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), a cărei conducere operativă este asigurată de d-na prof. Marin Daniela, a 

actualizat procedurile deja existente.  

Comisiile cu caracter permanent şi-au întocmit planuri de muncă pe întreg anul şcolar conform legilor şi planului managerial al 

directorului şi au desfăşurat o susţinută activitate. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii şi-a desfăşurat activitatea pe baza politicii şcolii de prevenire a violenţei 

în şcoală şi pe baza fişelor de monitorizare a absenteismului. Colaborarea de excepţie cu Poliţia de proximitate a dus la rezolvarea 

unor probleme apărute în special la elevii din clasele gimnaziale (probleme de disciplină care contravin ROI, etc.).  

Comisia de verificare a cataloagelor a analizat modul în care s-au completat cataloagele şi a constatat anumite aspecte care au fost 

tratate unitar la nivelul claselor, cf. ROI şi fişelor de validare.  

Comisia de inventariere anuală a patrimoniului a finalizat inventarul, fără a se constata nereguli.  

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (CRP) susţine şcoala în demersurile sale educative. Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE) 

trebuie să-şi eficientizeze activitatea şi să fie interfaţa permanentă între elevi şi conducere. 

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în trei schimburi. Programul de lucru al compartimentelor s-a stabilit de comun 

acord cu angajaţii în funcţie de nevoile şcolii. 

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor în CA  

Principalele responsabilități ale membrilor din C.A. sunt: 

 Păun Ionela -responsabil de procesul de învățământ;  

 Nicolae Ioana/Danalachi Denise -responsabili cu activitatea educativă şi responsabil cu notarea rítmica şi frecvența la 

clasele V-VIII;  

 Proșcan Laura- responsabil cu activitatea educativă şi responsabil cu notarea ritmică şi frecvența la cls. P-IV;  

 Epure Dumitru-responsabil cu informarea Primarului în legătură cu dezvoltarea infrastructurii școlare şi a procesului 

instructiv-educativ; 
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 Dumitru Adrian - responsabil cu informarea Consiliului Local în legătură cu procesul instructiv –educativ;  

 Conea Romică - responsabil cu informarea Consiliului Local în legătură cu dezvoltarea infrastructurii școlare;  

 Costache Larisa - responsabil cu informarea Consiliului Reprezentativ al Părinților în legătură cu dezvoltarea 

infrastructurii școlare;  

 Spirache Brătescu Dana- responsabil cu informarea Consiliului Reprezentativ al Părintilor în legătură cu procesul 

instructiv-educativ 

Responsabilităţile sunt specificate prin fişa postului / decizii eliberate / regulamente ale comisiilor sau compartimentelor / alte 

documente interne aprobate de CA.  

Membrii Consiliului de Administraţie şi-au asumat responsabilităţile şi le-au îndeplinit în totalitate. A existat o bună 

colaborare cu reprezentanţii în Consiliul de administraţie din partea Consiliului Local şi reprezentantul primarului.  

S-au semnat fişele posturilor de către angajaţi.  

Fişa de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării calificativului anual a fost actualizată, astfel încât, punctajul maxim 

acordat pentru fiecare dintre criterii să fie asumat de fiecare cadru didactic.  

Consiliile claselor au fost consultate în vederea validării situaţiei şcolare la sfârşit de semestru. 

1.2.3. Monitorizarea întregii activităţi  

Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin:  

 procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice;  

 rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a absenteismului şi fenomenului de violenţă;  

 condica cadrelor didactice  

 condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic;  

 portofolii ale elevilor şi cadrelor didactice;  

 colaborarea cu membrii CEAC;  

 prezenţa directorului/directorului adjunct pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală, cu sprijinul cadrelor didactice din 

Consiliul de administraţie;  

 note informative şi circulare;  

 

Eficienţă  

 Serviciul pe şcoală, a fost reorganizat, dar și-a dovedit eficienţa în mică măsură deorece pauza este foarte scurtă, de 5 minute;  

 Numărul cadrelor didactice implicate în activităţi educative şcolare şi extraşcolare este semnificativ;  

 A crescut numărul cadrelor didactice înscrise la susţinerea unor grade didactice şi cursuri de formare fprofesională.  
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Disfuncţii  
 Insuficienta responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor în spaţiile de curs;  

 Absenteismul s-a diminuat considerabil în acest an școlar, absențe mai multe acumulând elevii proveniţi prin repetenţie din 

rândul etniei rrome;  

 A scăzut numărul cadrelor didactice care utilizează în predare lecţii AEL;  

 Există încă cadre didactice care înregistrează greșit în catalog note, absențe sau centralizează eronat situația absențelor.  

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale  

Priorităţile activităţii de management din perspectiva standardelor de  calitate în educație au fost:  

 şcolarizarea copiilor de vârsta școlară;  

 creşterea  calității demersului instructiv-educativ centrat pe elev, care să ofere șansa formării şi dezvoltării 

competențelor fiecărui elev al școlii;  

 formarea, perfecționarea și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice pentru creșterea calității actului 

didactic și creșterea șanselor de succes egale, ale elevilor;  

 dezvoltarea parteneriatelor cu agenţi din comunitate pentru optimizarea educației elevilor;  

 asigurarea şi modernizarea continuă a bazei materiale a şcolii, pentru creșterea capacitații instituționale;  

 organizarea compartimentelor unitații noastre s-a făcut pe baza aprobării în C.A. a organigramei școlii 

Managementul educaţional practicat în Şcoala Gimnazială nr.1 Bragadiru vizează:  

1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional  

2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate  

3. Transparenţă - prin informarea asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp, a tuturor celor interesaţi  

 A fost aplicată corespunzător legislaţia în domeniul educaţiei;  

 Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare ;  

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant .  

 Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de o manieră activ-participativă şi democratică, care a permis promovarea 

iniţiativelor cadrelor didactice ;  

 Echipa managerială s-a implicat activ, cu profesionalism, în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi de timp.  
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 Stilul managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor cadrelor didactice şi pe 

optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. S-a acordat o atenţie deosebită diseminării 

informaţiilor referitoare la noile metodologii, standardele şi indicatorii care privesc asigurarea calităţii activităţii cadrelor 

didactice, elevilor, părinţilor, partenerilor sociali, implicarea în derularea unor acţiuni care să îmbunătăţească procesul 

instructiv – educativ .  

Putem afirma că s-a practicat un management transparent prin implicarea tuturor factorilor de decizie şi comunicare 

constructivă pe toate palierele.  

În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de Consiliul Profesoral şi Consiliul de 

Administraţie, care s-au întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie. Echipa managerială este deschisă spre nou, transparenţă, spre o 

comunicare eficientă cu responsabilii comisiilor metodice, cu toate cadrele didactice, cu personalul didactic auxiliar şi personalul 

nedidactic.  

Există o bună circulaţie a informaţiei de sus în jos, consemnate în întrunirile cadrelor didactice, la panourile de afişaj şi mai 

greoaie de jos în sus, culegerea datelor şi a informaţiilor solicitate fiind greoaie, nerespectându-se de fiecare dată termenele limită.  

Asistenţele directorilor, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a şefilor de comisii metodice desfăşurate în anul școlar 

2018-2019, au urmărit atingerea standardelor educaţionale. S-a avut în vedere monitorizarea la disciplinele de evaluare naţională, 

având ca ţintă pregătirea elevilor pentru a obţine rezultate bune, în vederea admiterii la licee.  

Credem că activitatea managerială a fost una de calitate. În sprijinul afirmaţiei venim doar cu câteva precizări:  

 obiectivele stabilite prin planul managerial şi programul de activitate semestrial au fost atinse;  

 toate documentele solicitate au fost predate la timp;  

 parteneriatele sunt bine valorizate pe toate planurile;  

 relaţia şcolii cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor este una bună;  

 s-au făcut achiziţii importante privind modernizarea procesului de învăţământ 

 

1.4. Activitate de (auto)formare managerială  

Directorul unităţii a absolvit cursul de responsabil Protecţia datelor personale, Educaţie incluzivă. 

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager  

 Participarea la alte cursuri de formare/perfecţionare, schimburi de experienţă, parteneriate, în special în domeniul administrativ.  

 Implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte euducaționale, proiecte europene;  
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2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE SI PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR  

Structure administrative:  Secretariat, contabilitate, bibliotecă, administrator de patrimoniu. 

3.RESURSE UMANE  

Școala trebuie să fie un pol puternic al comunităţii locale. Astfel, trebuie să dăm o atenţie mai mare resurselor umane şi să 

continuăm să abordăm procesul de învăţare prin metode activ-participative îmbinate optim cu metodele clasice, să atragem elevii către 

şcoală, să căutăm soluţii pentru diminuarea abandonului şcolar şi prin menţinerea unei relaţii strânse cu familia.  

Calitatea prestaţiei didactice este dată de valoarea profesională a colectivului didactic atestată de existenţa în şcoală a unui 

număr semnificativ de:  

 profesori metodişti 

 membri în comisiile de specialitate  

 cadre didactice – responasibili de cercuri pedagogice;  

 

3.1. Personal didactic  

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învățământ, niveluri de pregătire, grade didactice, 

comparativ cu anul precedent. Dificultăți, cauze, modalități de rezolvare.  

Creşterea numărului de elevi conduce la creşterea de norme didactice/ nedidactice. 

Ani şcolari 2017-2018 2018-2019 

Clase 38 38 

Total cadre didactice 49 52 

Personal didactic titular 40 41 

Personal didactic suplinitor calificat 2 6 

Personal didactic pensionar 3 5 

Personal didactic titular detaşat 2 2 

Personal didactic titular completare de 

normă 

5 7 

Personal didactic titular la plata cu ora 1 1 

Personal didactic suplinitor necalificat 4 1 
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Ani 

şcolari 

Nr. total 

cadre 

didactice 

 

Nivel de învăţământ Titulari Suplinitori Grad didactic 

Debutant Definitivat Grad I Grad II Doctorat 

Primar  Gimnazial  

2017-

2018 

49 24 25 40 9 4 9 31 5 0 

2018-

2019 

52 24 28 41 11 7 12 27 4 2 

 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficiență.  

 Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza tematicii propuse şi aprobate pentru anul 

şcolar 2018-2019, dar şi în funcţie de necesităţi.  

 Consiliul pentru curriculum a avizat toate programele opţionalelor din CDŞ-ul aprobat pentru anul şcolar 2019-2020, care au 

fost întocmite conform standardelor curriculare şi în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor.  

 Comisiile cu caracter permanent şi-au eficientizat activitatea, îndeplinindu-şi obiectivele. 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice.  

În anul școlar 2018-2019, perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea  noastră s-a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate / autoperfecţionare; 

 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau colaboratori; 

 prin înscrierea la definitivat şi grade didactice 

Pe parcursul anul școlar, activitatea comisiei pentru perfecționare și formare continuă a constat în următoarele: 

 inventarierea și actualizarea legilor şi actelor normative existente în punctele de documentare 

 informarea curenta a personalului didactic si nedidactic asupra modului de organizare si desfasurare a cursurilor la centrele 

de perfectionare 

 participarea la ședințele organizate la nivel de județ cu responsabilii de comisie 
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 popularizarea în rândul cadrelor didactice a ofertei CCD privind cursurile de formare și perfecționare 

 diseminarea în rândul colegilor a modului de calcul al perioadei de valabilitate a creditelor și a modului de echivalare al 

acestora. 

S-a constatat astfel că unele cadre trebuie să urmeze noi cursuri de formare pentru a acumula din nou cele 90 credite pentru că 

perioada de valabilitate a acestora a expirat. 

S-a observat preferința cadrelor didactice pentru urmarea cursurilor de formare gratuite, organizate în școală. 

3.2. Elevi  

3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară/zonă  

Având în vedere dezvoltarea oraşului Bragadiru, tendinţa este de creştere a populaţiei şcolare. 

Anul şcolar Nr. de clase Nr. de elevi 

2017-2018 38 1072 

2018-2019 38 1094 

2019-2020 40 1145 

 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ cu anul precedent  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bragadiru dispune de două niveluri de învățământ: 

 

Nr.clase 2017-2018 Nr. elevi 2018-2019 Nr.elevi 

Clasele pregătitoare 6 167 5 138 

Clasele  I 5 171 5 139 

Clasele a II-a 4 125 5 167 

Clasele a III-a 5 139 4 129 

Clasele a IV-a 4 114 5 131 

Clasele a V-a 3 97 4 109 

Clasele a VI-a 4 108 3 92 

Clasele a VII-a 3 82 4 109 

Clasele a VIII-a 4 99 3 80 

Total  38 1072 38 1094 
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3.2.3. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ cu anul precedent  

Parteneriatul şcoală – familie ce se realizează uneori cu dificultate (mulţi elevi provenind din familii defavorizate, 

monoparentale, părinţi plecaţi în străinătate) trebuie să stea în atenţia cadrelor didactice, a conducerii şcolii. Acesta va duce la o mai 

bună comunicare, o implicare mai mare în viaţa şcolii a părinţilor, a cunoaşterii unor probleme cu care se elevii, posibilităţile de 

rezolvare a acestora în comun. Rezultatele slabe la învăţătură sunt o consecinţă a numărului mare de absenţe nemotivate înregistrate la 

unele clase gimnaziale, acestea datorându-se faptului că mulţi elevi provin din familii cu venituri insuficiente, familii monoparentale 

sau familii care nu sunt interesate de procesul instructiv-educativ. Responsabilitatea pentru dezvoltarea intelectuală a acestor elevi 

revine cadrelor didactice care trebuie să aibă în vedere o paletă largă de nevoi, incluzând şi nevoia de a fi îndrumaţi şi a unei prezenţe 

adulte plină de grijă şi înţelegere. 

Numărul mare de absenţe se datorează elevilor ai căror părinţi nu răspund în mare parte invitaţiilor diriginţilor de a soluţiona 

acest aspect, au refuzat colaborarea cu şcoala deși au fost înştiinţaţi permanent. Eforturile dirigintelui/ învăţătorului, a echipei 

manageriale de a îmbunătăţi frecvenţa eşuează în faţa indiferenţei acestora. Şedinţele cu părinţii au ameliorat oarecum frecvenţa.  

S-au trimis înştiinţări oficiale părinţilor ai căror elevi au nota scăzută la purtare sau sunt corigenți.  

Comisia antiviolenţă a desfăşurat activităţi care au avut menirea să diminueze actele violente, să cultive respectul între elevi şi 

să impună responsabilitate atât din partea cadrelor didactice, cât şi a elevilor faţă de acest fenomen:  

 Consilierea elevilor cu probleme de comportament sau a elevilor aflaţi în situaţii de risc;  

 Discuţii individuale cu părinţii ai căror copii au comportamente violente;  

 Aplicarea de chestionare  

 Întâlniri cu părinţii la care să participe şi reprezentanţi ai poliţiei locale;  

 Studiu de caz pe baza filmelor cu teme de comportamente agresive, etc.  

Introducerea temelor de prevenire a violenţei în activităţile de dirigenţie şi orele de consiliere şi orientare au condus la 

corectarea comportamentului elevilor şi a cunoaşterii riscului la care se supun în situaţii extreme a unui număr însemnat de elevi.  

Deşi nu s-au remarcat comportamente violente care să iasă în evidenţă, totuşi, putem spune că elevii au un comportament şi un 

limbaj violent.  
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Situația absenteismului 
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Situație comparativă an școlar 2017-2018 vs 2018-2019 
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Situația abandonului școlar la gimnaziu 
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3.2.5. Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ cu anul precedent  

COMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Disciplina: LIMBA ROMÂNĂ 

Profesor: ALDEA LAVINIA 
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Profesor: BARONESCU ILEANA 
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Profesor: MIHUȚ DANIELA 
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Profesor: CĂRBUNARU CĂTĂLINA 
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Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ 

 Profesor: DANALACHI DENISE – IULIANA 

 

 



 31 
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Profesor: TECUCIANU DANIELA 
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Disciplina: LIMBA FRANCEZĂ 

 Profesor: CĂPĂȚîNĂ MAGDALENA 

 



 35 

 

 



 36 

 

 



 37 

 

 



 38 
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COMISIA MATEMATICĂ - ȘTIINȚE 

Disciplina: MATEMATICĂ 

Profesor: BONDOC MIHAELA 

 



 41 
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Profesor: IONIȚĂ MARIA 
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Profesor: VRABIE LUMINIȚA 
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Disciplina: EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 Profesor: CHIOREAN MIRELA 

 



 47 

 

 



 48 
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Disciplina: CHIMIE 

 Profesor: PĂUN IONELA 
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 Profesor: TOMA MIHAELA 
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Disciplina: BIOLOGIE 

Profesor: ZAMFIR ION 

 

 



 52 

 

 



 53 

 

 

 



 54 

 

 



 55 
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COMISIA 0M ȘI SOCIETATE, ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Disciplina: ISTORIE 

 Profesor: SĂILĂ ALEX – EUGEN 
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 58 

 

 



 59 

 

 



 60 
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Disciplina: GEOGRAFIE 

 Profesor: DUMITRU OCTAVIAN 

 

 



 62 

 

 



 63 

 

 



 64 
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Profesor: NICOLESCU ANIȘOARA 

 

 



 66 
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Disciplina: EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 Profesor: TĂNASE GABRIELA 

 

 



 68 

 

 



 69 

 

 

 



 70 

 

 



 71 
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Disciplina: RELIGIE 

 Profesor: MIHUȚ DANIELA 
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Situaţia şcolară 
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Comparație corigențe An Școlar 2017-2018 vs 2018-2019 

 
 

 

Situația absențelor 

 Total elevi  

 primar 707 

 gimnazial 385 

 Total pe scoala 1092 

 

Nr. Crt.   Total absente Motivate Nemotivate  

1 PA 62 62   

2 PB 959 657   

3 PC 939 588   

4 PD 0 0   

5 PE 116 0   
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6 IA 97 46   

7 IB 20 6   

8 IC 154 47   

9 ID 786 82   

10 IE 710 259   

11 IIA 20 0   

12 IIB 212 131   

13 IIC 152 97   

14 II D 33 19   

15 IIE 1896 152   

16 IIIA 359 2   

17 IIIB 12 12   

18 IIIC 427 221   

19 IIID 747 85   

20 IVA 132 39   

21 IVB 587 235   

22 IV C 98 22   

23 IV D 15 3   

24 IVE 817 50   

25 VA 634 622   

26 VB 1076 447   

27 VC 553 514   

28 VD 1058 93   

29 VIA 615 557   

30 VIB 2603 634   

31 VIC 983 881   

32 VIIB 1448 1021   

33 VII C 1145 635   

34 VII D 1801 1265   

35 VIIIA 1495 657   
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36 VIIIB 1182 577   

37 VIII C 2119 1263   

  TOTAL PE SCOALA 26062 11981 14081  

   45,97% 54,03%  

      

 

Situatia pe scoala

Motivate; 11981

Nemotivate; 

14081

Situatia pe scoala

Motivate; 

45,97%Nemotivate; 

54,03%
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Clasa a IV-a
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3.2.7. Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare (nivel județean/ național / internațional  

Elevi participanți la olimpiade şcolare faza pe școala și calificați la faza locală. 

Rezultate concursuri și olimpiade faza pe școală și locală  

 

Disciplina Faza 

Scoala Locala 

Geografie 13 9 

Lb. Engleză 22 16 

Cultură Civică 3 3 

Chimie 2 2 

Total 40 30 
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Situație comparativă an Școlar 2017-2018 vs 2018-2019 

Limba engleză 
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Geografie 

  

Rezultate concursuri și olimpiade faza județeană și națională 

Clasele CP-IV 

Nr. 

crt. 

Numele Cadrului 

Didactic 

clasa Concursul - faza Premii  

I II III Mentiune Obs.    

1. Proșcan Laura 3A Național - Gazeta matematica – etapa 

II 

1 1 1 5  

2. Proșcan Laura 3A Național – Comper –Matematica – 

etapa II 

2 5 3 3  

3. Proșcan Laura 3A Național – Comper – lb. Română – 

etapa II 

1 2 5 4  
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4. Proșcan Laura 3A Regional – Mate+ - etapa locala 2 2 1 2  

5.  Proșcan Laura 3A Regional – Mate + - Etapa regionala 1 - - 1  

6. Brinza Ionela PC National-Gazeta Matematica-etapa II 1 5 3 4  

7. Brinza Ionela PC National-Comper-Matematica-etapa 

II 

8 3 5 1  

8. Brinza Ionela PC National-Comper-Lb Romana-etapa 

II 

2 5 - 3  

9. Ruga Loredana IIID National-Gazeta Matematica-etapa II 1 - - -  

10. Ruga Loredana IIID National-Comper Mate-etapa II 2 1 3 -  

11. Ruga Loredana IIID National-Comper Lb.romana-etapa II - - 4 -  

12. Marin Daniela IV D Comper-Lb Romana-etapa II 3 8    

13. Marin Daniela IV D Comper-Matematica-etapa II 

 

- 2    

14. Marin Daniela IV D Gazeta Matematica-etapa II - - - 1  

15. Ghita Elena Liliana I A Comper-Comunicare -etapa II 5 11 6 2  

16. Ghita Elena Liliana  I A       Comper-Matematica-etapa II 12 6 4 2  

17. Ghita Elena Liliana I A        Gazeta Matematica -etapa II 2 2 5 3  

18. Pârloagă Loredana  PB Comper - Comunicare-etapa II 4 2 5 1  
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19. Pârloagă Loredana  PB Comper - Matematică - etapa II 5 9 7 2  

20. Pârloagă Loredana PB Gazeta Matematică - etapa II 6 4 1 1  

21. Nicolae Ioana III B Concursul regional de matematică 

Mate+, etapa locală 

6 3 1 1  

22. Nicolae Ioana III B Concursul regional de matematică 

Mate+, etapa județeană 

- - 2 3  

23. Nicolae Ioana III B Gazeta matematică, etapa II 15 2 - 1  

24. Nicolae Ioana III B Comper- Comunicare, etapa II 3 6 8 5  

25. Nicolae Ioana III B Comper- Matematică, etapa II 5 7 4 7  

26. Bulumac Cristina I E Comper - Comunicare, etapa II - 2 7 3  

27. Bulumac Cristina I E  Comper - Matematică, etapa II 4 1 3 1  

28. Perjan Alesya I D Comper - Comunicare - erapa II - 2 1 4  

29. Perjan Alesya I D Comper - Matematica - etapa II - 2 1 2  

30. Preda Ana-Maria IV C Comper-Limba Romana- etapa II 4 13 7 6  

31. Preda Ana-Maria IV C Matematica - etapa II - 2 4 4  

32. Dinu Elena III C Comper-Limba Romana- etapa II 1 3 3 1  

33. Dinu Elena III C Comper - Matematica - etapa II - 3 2 9  

34. Dinu Elena III C National-Gazeta Matematica-etapa II - 1 - -  
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35. Dinu Elena III C Concursul regional de matematică 

Mate+, etapa județeană 

- - 1 -  

36. Popescu Ruxandra  IV E Comper - Limba Romana - etapa II 1 2 4 3  

37. Popescu Ruxandra  IV E Comper - Matematica - etapa II 1 - 1 1  

38. Nicolae Ioana III B Concursul regional de matematică 

Mate+, etapa națională 

2 - - -  

39. Bogdan Ionica I C Comper- Comunicare, etapa II 3 8 6 6  

40. Bogdan Ionica I C Comper-Matematică, etapa II 2 7 1 3  

41. Istrate Nicoleta IV A Comper -Lb. romana , etapa II 3 8 5 2  

42. Costea Rodica I B Comper- Comunicare, etapa II 7 12 3 1  

43. Istrate Nicoleta IV A  Comper  Matematica etapa II 3 1 4 2  

44. Costea Rodica I B Comper-Matematică, etapa II 10 8 4 2  

45. Costea Rodica I B Gazeta Matematica-etapa II 4 3 2 2  

46. Bogdan Ionica I C Gazeta Matematica-etapa II 3 - 1 3  

47. Dragan Florina PD Comper-Comunicare, etapa II 1 4 6 1  

48. Dragan Florina PD Comper-Matematica  1 6 7 1  

49. Tincea Vasilica IIB Comper - Romana 13 9 17 -  

50. Tincea Vasilica IIB Comper - Matematica - etapa II 9 9 17 -  
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51. Tincea Vasilica IIB Gazeta matematica junior 5 4 5 -  

52. Tincea Vasilica IIB Mate + - etapa judeteana 1 - - -  

53. Tincea Vasilica IIB Mate + - etapa nationala 1 - - -  

54. Radu Niculina PA Comper - Comunicare - etapa II 1 2 6 8  

55. Radu Niculina PA Comper - Matematica - etapa II 13 11 4 1  

 

Clasele V- VIII  

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume 

elev 

Etapa Premiul Profesor 

îndrumător 

Clasa 

1. Mandache Alexia 

Maria 

Judeteană/participare 

la etapa națională 

I Cărbunaru 

Cătălina 

VI C 

2. Burloi Octavian Națională II Chiorean 

Mirela 

VIII B 

3. Mihuț Ana Națională I Mihuț Daniela VIII B 

4. Burloi Octavian Județeană III Baronescu 

Ileana 

VIII B 

5. Mihuț Ana  Județeană I Mihuț Daniela VIII B 

6. Voinea Maria 

Alexandra 

Județeană II Mihuț Daniela VI C 

7. Mandache Alexia 

Maria 

Județeană III Mihuț Daniela VI C 

8. Mânzu Alexandra Județeană Mențiune Mihuț Daniela VI C 

9. Negoiță Andreea Județeană Mențiune Mihuț Daniela VI C 

10. Mihuț Andrei Județeană  Mențiune Mihuț Daniela VII B 
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                       Clasele CP-IV                                                                                                               Clasele V- VIII  

                                                                                                         
 

3.3 Încadrarea cu personal didactic auxiliar. Statistic comparativ cu anul precedent 

Personal didactic auxiliar: 1 secretar, 1 administrator financiar (contabil), 1 bibliotecar,1 administrator de patrimoniu. 

Ani şcolari 2017-2018 2018-2019 

Personal didactic auxiliar 4 4 

 

 3.4 Încadrarea cu personal nedidactic. Statistic comparativ cu anul precedent 

 

Ani şcolari 2017-2018 2018-2019 

Personal nedidactic 5 5 

 

4. RESURSE  MATERIALE – statistică, programe de optimizare/dotare a spațiilor  

            Baza materială se compune din:  

 o clădire alcatuită din trei corpuri, cu  15 săli de clasă și 3 laboratoare (transformate în săli de clasă)  

 laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare noi 

 un  teren de sport  

 un teren agricol, de 2 ha  
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 Zone de îmbunătățit: 

 extinderea spațiului școlar destinat sălilor de clasă 

 construirea unei săli de sport, dotarea corespunzătoare 

 reamenajarea curţii şcolii  

 

5. RESURSE FINANCIARE  

5.4. Prezentarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 2018  
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II. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ  

1. Managementul procesului de de predare - învățare - evaluare  

1.1. OFERTA CURRICULARĂ 2018-2019 ; Prezentarea opţionalelor.  Statistic, nominal, pe ani de studiu. Motivație, 

eficiență. Modalități de promovare a ofertei educaționale. 

Oferta curriculară 2018-2019 

 Curriculumul şcolar este curriculumul național pentru învățământul primar şi gimnazial. 

 Curriculumul la decizia școlii a fost alcătuit din următoarele opționale: 

 

Nr. 

crt. 
CDȘ/CDL Titlu 

Tip (aprofundare, 

extindere, la 

nivelul disciplinei, 

integrat etc.) 

Numele și prenumele 

propunătorului 

Disciplina predată de 

propunător 

Avizat de 

I.S.J./MEN 

1. CDȘ Prietenul meu calculatorul,  

cls. a V-a  

integrat Chiorean Mirela Ed. tehnologică, 

informatică și TIC 

MEN 

2. CDȘ Educație pentru cunoaștere, 

cls. a V-a 

integrat Ioniță Maria Matematică x 

3. CDȘ Prietenul meu calculatorul, cls. 

a VI-a 

integrat Chiorean Mirela Ed. tehnologică, 

informatică și TIC 

MEN 

4. CDȘ Prietenul meu calculatorul, cls. 

a VII-a 

la nivelul 

disciplinei 

Chiorean Mirela Ed. tehnologică, 

informatică și TIC 

MEN 

5. CDȘ Pași spre performanță 

 cls. a VIII-a 

la nivelul 

disciplinei 

Ioniță Maria Matematică x 

6. CDȘ Exerciții și tehnici de redactare 

a eseului de tip argumentativ 

cls. a VIII-a 

la nivelul 

disciplinei 

Cărbunaru 

Cătălina 

Lb. și literatura română x 
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Oferta educaţională a fost promovată în pliantul de promovare a şcolii,  

în rândul elevilor şi al părinţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CLASE ŞI ELEVI 

 Total clase: 38 

 Clasele P-IV: 24  

 Clasele V-VIII: 14  

 Nr.  elevi la clasele P-IV:  707 

 Nr.  elevi la clasele V-VIII: 385 

 Nr.  elevi într-o clasă:  25-34. 

 Nr. total de elevi: 1092 

  
 

6. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII: 

 Paşi spre performanţă  

 Prietenul meu calculatorul 

 Educaţie pentru cunoaştere 

 Exerciţii şi tehnici de redactare a 

eseului de tip argumentativ 

    
7. MOTTO: 

”Întregul scop al educaţiei este să transforme 

oglinzile în ferestre.” 

(Sydney J. Harris) 
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1.2 Implementarea noului curriculum (cls a V-a, a VI-a)- Analiză, concluzii (inclusiv ale asistențelor)  

Concluzii:  

Asistenţele la ore au  urmărit valoarea adaugată – prin lecţie, din punct de vedere informativ –formativ şi dezvoltarea proceselor 

intelectuale, centrarea pe elev a demersului didactic, învăţarea prin cooperare, utilizarea unor strategii interactive şi deductive, 

formarea conceptului cheie pentru educaţia permanentă. S-au efectuat câte patru asistenţe pentru fiecare cadru didactic pe parcursul 

anului şcolar. 

 Cadrele didactice utilizează mijloacele şi resursele diverse, 

 Majoritatea cadrelor asistate au dat dovadă de cunoaşterea şi disponibilitatea de a utiliza în cadrul lecţiilor a metodelor 

moderne de predare/evaluare 

 Acţiunile propuse spre realizare în cadrul fişelor vizează implicarea în mai mare măsură a tuturor elevilor în 

desfăşurarea lecţiilor, în munca de echipă, realizarea de activităţi cu sarcini de lucru diferenţiate cu scopul eficientizării 

procesului didactic şi reducerea absenteismului. 

 Se pune accent pe sprijinul acordat cadrelor nou venite în şcoală 

 

1.7. Calitatea predării. Analiză pe discipline   

Calitatea activităţii de predare este dată de potenţialul ei transformator. Curriculum actual este orientat către realizarea de obiective, prioritar 

axate pe formarea-dezvoltarea elevilor. Mijloacele instruirii nu se vor mai centra pe însuşirea cunoştinţelor în sine, ci pe prezentarea, 

exersarea de experienţe, situaţii, acţiuni variate corespunzatoare acestor obiective, în orice componenta a educaţiei. 

1.8. Strategii   

1.8.1 Strategii pentru realizarea obiectivelor privind creșterea participării școlare (diminuare absenteism, abandon). 

Rezultate. Statistic, pe niveluri.  

1.8.2 Strategii pentru realizarea obiectivelor privind digitalizarea procesului de predareînvățare  Rezultate pe niveluri/ clase/ 

profesori, etc  

Utilizarea calculatorului în învăţământ va conduce la deplasarea accentului de la un mediu de învăţare centrat pe profesor la 

unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai reprezintă sursa. Metodele moderne de predare-învăţare oferă o ocazie benefică de 

organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter activ-participativ din 

parte aelevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. Folosirea sistematică a metodelor moderne presupune 
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desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi constructivă în cadrul cărora toţi cei care participă la discuţii să obţină beneficii în 

planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic-aplicativ. 

Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta singuri când greşesc, dar rolul profesorului este imens, 

deoarece elevii asimilează mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii, când fiecare lucru neştiut de un elev creează o nouă 

problemă. Învăţarea cu calculatorul are, un demers activ, sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului om-maşină. Elevul învaţă fără 

emoţii, inhibiţia, care apare în procesul ascultării tradiţionale, în faţa clasei şi a tablei, dispare. Munca cu calculatorul fixează atenţia, 

solicită concentrarea şi beneficiază de aceasta la momentul oportun. 

Măsuri pentru realizarea obiectivelor: 

 asigurarea continuităţii între toate treptele de şcolarizare, armonizându-se obiective, conţinuturi şi strategii didactice, 

revizuirea metodelor  şi  a raportului dintre informativ şi formativ ; 

 centrarea demersului instructiv-educativ pe elev, pe cerinţele şi potenţialul acestuia; 

 evaluarea calităţii pregătirii elevilor, cât şi a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice; 

 asigurarea bazei didactice în cabinete şi laboratoare; 

 perfecţionare continua a cadrelor didactice  

1.10. Program de pregătire suplimentară pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor (remediere). Calitate, 

desfășurare, eficiență. Statistică, rezultate.  

Grafic de pregătire suplimentară 

Nr.

crt 

Numele si prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Ziua  Interval orar Clasa 

1. Aldea Elena Lavinia Română Vineri 13.00- 14.00 Cls. VIII B 

2. Baronescu Ileana Română Vineri 13.00 –14.00 Cls. VIII B 

3. Cărbunaru Cătălina Română Vineri  13.00 –14.0 Cls.VIII C 

4. Căpățână Magdalena Franceză Miercuri 19.00- 20.00 Cls. VII -VIII 

5.  Tecuceanu Daniela Engleză Marți 9.15 – 10.30 Cls.VI 

6. Dumitru Octavian Geografie Vineri 18.10 – 19.00 Cls. V- VIII 

7. Nicolescu Anișoara Geografie  Marți 18.00 –19.00 Cls VI - VII 

8. Nicolescu Anișoara Geografie Vineri  18.00 – 19.00 Cls.VIII 

9. Săilă Alex Eugen Istorie Marți 18.00- 19.00 Cls.V- VIII 

10. Mihuț Daniela Religie Vineri 13.00 – 14.00 Cls.V- VIII 

11. Tănase Gabriela Ed. muzicală Luni 18.00 –19.00 Cls.V- VIII 
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12. Bondoc Mihaela Matematică Vineri 13.15- 14.00 Cls. VIIIC 

13. Ioniță Maria Matematică Miercuri  13.15-14.00 Cls. VIII A,B 

14.  Vrabie Luminița Matematică Vineri 18.15-19.00 Cls. V- VII 

15. Păun Ionela Chimie Joi 13.00 – 14.00 Cls. VIII 

16. Zamfir Ion Biologie Vineri 18.10 – 19.00 Cls. VIII 

17. Dumitru Elena Învățător Miercuri 9.50 – 10.30 Cls.II A 

18. Grigore Elena Invățător Luni 9.50 – 10.30 Cls.II E 

19. Dobre Monica Învățător Miercuri 9.50 – 10.30 Cls.II A 

20. Tincea Vasilica Învățător Miercuri 9.50 – 10.30 Cls. II B 

21. Micșoniu Nicușor Învăţător Miercuri 9.50 – 10.30 Cls. II D 

 

 

1.11   Integrarea copiilor cu CES. Statistică, rezultate  

Integrarea elevilor cu CES s- a realizat prin efortul comun al echipei de cadre didactice, prin adaptare curriculară şi prin programe de 

intervenţie personalizată, prin intervenţia profesorului itinerant de sprijin şi a consilierului şcolar. S-au realizat adaptări curriculare 

pentru elevii cu CES. 

 Situația copiilor cu CES 

  Inscrisi Promovati % 

P-IV 5 5 100% 

V-VIII 4 4 100% 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Iniţiale elev Diagnostic 

1. P.Ş.P. Tetrapareză spastică 

2. G. D. Tulburare de spectru autist 

3. B.D.M. Intelect de limită 

4. C.D.M. Dificultăţi de învăţare 

5. M.D.G. Dificultăţi de învăţare 

6.  G.E. Retard motor 

7. T.I.A. Dificultăţi de învăţare 

8. P.T.E. Tetrapareză spastică 

9. R.T. Tulburare de spectru autist/ADHD 



 105 

 

 

1.12 Program de pregătire suplimentară pentru examenele naţionale. Calitate, desfășurare, eficiență  

Activităţi desfăşurate: 

Matematică 

 Parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform planificărilor şi în corelaţie cu 

conţinutul manualului; 

 Administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplina matematică urmate de analiza şi interpretarea 

acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printer altele şi 

programe de recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 

 Întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru EvaluareaNaţionala- clasa a 

VIII-a. 

Limba şi literatura română 

 Evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține Evaluarea Națională la disciplina limba și 

literatura română (clasa a VIII-a) 
 Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter compesator de 

natură ameliorativ-constructivă 
 Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme, cu 

precădere în cazul elevilor cu CES 
 S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus și urmărit măsuri de ameliorare, s-au 

aplicat permanent elevilor evaluări formative și sumative, s-au organizat și desfășurat programe de recuperare a 



 106 

materiei pentru elevii claselor VI-VIII, precum și un program suplimentar de pregătire a elevilor clasei a VIII-a pentru 

recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea susținerii Evaluarii Naționale.  

 

Nr.

crt 

Numele si prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Ziua  Interval orar Clasa 

1. Aldea Elena Lavinia Română Vineri 13.00- 14.00 Cls. VIII B 

2. Baronescu Ileana Română Vineri 13.00 –14.00 Cls. VIII B 

3. Cărbunaru Cătălina Română Vineri  13.00 –14.0 Cls.VIII C 

4. Bondoc Mihaela Matematică Vineri 13.15- 14.00 Cls. VIIIC 

5. Ioniță Maria Matematică Miercuri  13.15-14.00 Cls. VIII A,B 

 

 

2. Managementul performanței, examene naționale  

2.4 Rezultate la învățătură/teze cu subiect unic clasa a VIII a   

Limba și literatura română 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematică  

Clasa  Note  1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

 A  a VIII-a A 26 1 2 6 6 5 4 2 - - - 

a VIII-a B 26 - - 2 - 5 2 2 5 7 3 

A VIII-a C 23 - - 4 4 6 3 5 1 - - 

Clasa  Note  1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

 A  a VIII-a A 26 1 10 4 2 7 1 1 1 - - 
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Raport statistic simulare evaluare naţională 2019 la  clasa a VII a  

 Nr. 

înscrisi 

Nr. 

absenţi 

Nr. 

eliminaţi 

Note/ 

Medii 

1-4,99 

Note/ 

Medii 

5-5,99 

Note/ 

Medii 

6-6,99 

Note/ 

Medii 

7-7,99 

Note/ 

Medii 

8-8,99 

Note/ 

Medii 

9-9,99 

Note/ 

Medii 

10 

Limba 

română 

105 4 0 62 14 16 7 2 0 0 

 

Matematică 

105 5 0 76 12 4 5 2 1 0 

 

Raport statistic simulare evaluare naţională 2019 la  CLASA a VIII a  

 

 Nr. 

înscrisi 

Nr. 

absenţi 

Nr. 

eliminaţi 

Note/ 

Medii 

1-4,99 

Note/ 

Medii 

5-5,99 

Note/ 

Medii 

6-6,99 

Note/ 

Medii 

7-7,99 

Note/ 

Medii 

8-8,99 

Note/ 

Medii 

9-9,99 

Note/ 

Medii 

10 

Limba 

română 

75 3 0 22 17 12 14 5 2 0 

 

Matematică 

75 4 0 49 7 5 7 2 0 1 

 

 

 

 

 

a VIII-a B 26 2 2 2 1 8 3 5 2 1 - 

A VIII-a C 23 3 10 3 - 6 1 - - - - 
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Rezultate Evaluarea Naţională 2019 

 Nr. 

înscrisi 

Nr. 

absenţi 

Nr. 

eliminaţi 

Note/ 

Medii 

1-4,99 

Note/ 

Medii 

5-5,99 

Note/ 

Medii 

6-6,99 

Note/ 

Medii 

7-7,99 

Note/ 

Medii 

8-8,99 

Note/ 

Medii 

9-9,99 

Note/ 

Medii 

10 

Limba 

română 

67 0 0 9 12 5 10 15 15 1 

 

Matematică 

67 0 0 25 12 17 8 3 2 0 

 

 

Număr  elevi 
înscrişi 

 în clasa a VIII-a 

Număr absolvenţi 
participanţi la 
Evaluarea Naţională 

Procent limba 
romănă  

Procent matematică Procent participare 
la orele de 
pregătire 
suplimentară 

79 67 86,57% 62,68 % 

 

56% limba romănă 

60% matematică 
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În cadrul comisiiilor metodice s-a dezbatut problematica pregătirii pentru Evaluarea Naţională, analizând rezultatele la teza cu subiect 
unic şi la simularea EN, s-a realizat schimb de experienţă în cadrul comisiilor metodice, prin prezentarea de exemple de bună practică, 
punându-se accent pe alegerea şi adaptarea metodelor la particularităţile grupului de elevi. Toate clasele dispun de câte un laptop şi 
videoproiector şi s-au realizat activităţi folosind mijloacele moderne de învăţământ. S-au întocmit planuri de măsuri şi planuri 
remediale. Elevii au participat la programe de consiliere personală şi de grup, realizate  atât de către dirigintele clasei cât şi de 
consilierul şcolar. De asemenea, elevii de clasa a VIII – a au participat la activităţi de prezentare de ofertă educaţională, realizate de 
unităţi de învăţământ din judeţul Ilfov şi din Municipiul Bucureşti. 
 
Măsuri remediale: 
 

 Alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni; 
 Tema pentru acasă să fie diferenţiată în funcţie de nivelul de cunoştinţe; 
 Realizarea de proiecte de portofoliu cu tematică specifică; 
 Testarea orală şi scrisă a nivelului competenţelor la finalul semestrului, anului; 
 Realizarea unui program individual/pe grupe, de recuperare, activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, 

cât şi la orele de pregătire suplimentară; 
 Familiarizarea elevilor clasei cu teste/fişe de lucru  concepute pe itemi; 
 Rezolvarea de modele de subiecte tip examen de Evaluare Naţională; 
 Predarea şi explicarea noţiunilor care la evaluare  au fost însuşite în proporţie de 50%; 
 Consultaţii în vederea recuperării materiei înnafara orelor de curs/program de pregătire suplimentară; 
 Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter compesator de natură 

ameliorativ-constructivă; 
 Aplicarea de strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme, cu precădere în cazul 

elevilor cu CES; 
 Asigurarea unui bogat material documentar; 
 Verificarea riguroasă și permanentă a pregătirii individuale acasă; 
 Analiza progresului şcolar al elevilor, evaluarea permanentă a elevilor care vor susține Evaluarea Națională, realizarea unor 

analize comparative, realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; 
 Implicarea părinţilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora cu privire la regresul elevilor, efectuarea 

temelor şi a sarcinilor de lucru, participarea activă a elevilor la oră; 
 Activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate, cu atragere şi implicare din partea părinţilor: vizite tematice, concursuri 

tematice, proiecţii etc.; 
 Consiliere individuală, de grup, pentru orientarea şcolară şi profesională, programe de consiliere a elevilor în vederea schimării 

atitudinii față de examen; 
 Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să 

stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării; 
 Implicarea elevilor în orele de opțional; 
 Introducerea în demersul didactic a unei abordări interdisciplinare; 
 Împărtăşirea experienţei pozitive prin care se pot obţine rezultate bune în munca la clasă; 



 110 

 Formarea cadrelor didactice, preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin folosirea softului educaţional;  
 Realizarea de asistetenţe şi interasistenţe la ore; 

 
 
3. Managementul carierei  

3.1 PERFECŢIONARE/ADEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE / DISCIPLINE. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ. ACTIVITATEA 

METODICO-ȘTIINȚIFICĂ, INSPECȚII ȘCOLARE  

(rezultate ale inspecțiilor școlare - concluzii)   

În anul școlar 2018-2019, perfecţionarea și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din unitatea  noastră s-a 

realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate / autoperfecţionare; 

 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau colaboratori; 

 prin înscrierea la definitivat şi grade didactice 

Pe parcursul semestrului I din anul școlar curent, activitatea comisiei pentru perfecționare și perfecţionarea și dezvoltare 

profesională continuă a constat în următoarele: 

 Inventarierea și actualizarea legilor şi actelor normative existente în punctele de documentare 

 Informarea curenta a personalului didactic si nedidactic asupra modului de organizare si desfasurare a cursurilor la centrele 

de perfectionare 

 Participarea la ședințele organizate la nivel de județ cu responsabilii de comisie 

 Popularizarea în rândul cadrelor didactice a ofertei CCD privind cursurile de formare și perfecționare 

 Diseminarea în rândul colegilor a modului de calcul al perioadei de valabilitate a creditelor și a modului de echivalare al 

acestora. 

S-a constatat astfel că unele cadre trebuiesc să urmeze noi cursuri de formare pentru a acumula din nou cele 90 credite pentru că 

perioada de valabilitate a acestora a expirat. 

S-a observat preferința cadrelor didactice pentru urmarea cursurilor de formare gratuite, organizate în școală. 

3.2 PLANIFICARE SI IMPLEMENTARE STRATEGII ÎN CADRUL CONSILIERII SI  

ORIENTĂRII SCOLARE SI PROFESIONALE. MONITORIZAREA INSERȚIEI ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE A 

ABSOLVENȚILOR (prezentarea bazei de date privind absolvenții 2018-2019)  
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În cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat activităţi de consiliere si orientare (cu pondere ridicată la clasa  a VIII-a) privind programa 

şi calendarul examenului  de Evaluare Naţională.  

Rezultate la Evaluarea Națională clasa a VIII –a 

                 
  

 

3.3.  MANAGEMENTUL  ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE. ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE   

Obiective urmărite în cadrul activităților educative desfășurate în școala noastră: 
 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare 

permanentă 
 Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie 
 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 
 Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale – pregătirea lor  
 Monitorizarea modului de gestionare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ 
 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural 

 

 

Număr  elevi 
înscrişi 

 în clasa a VIII-a 

Număr absolvenţi 
participanţi la 
Evaluarea Naţională 

 79 67 
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Calendarul activităţilor educative extracurriculare 

Nr. 

Crt. 

TEMA ACTIVITATII OBIECTIVE RESPONSABILITATI TIMP DE 

REALIZARE 

EVALUARE 

(INDICATORI DE 

PERFORMANTA) 

Clasa  Cadrul 

didactic  

1 ,,Prietena mea - 

Zebra”  

Cunoasterea si respectarea 

regulilor de circulatie. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii ca 

spatiu local 

Septembrie 

2018 

Desene III A Prof. Inv. 

Primar, 

Proșcan 

Laura – 

Felicia 

2 ,, Educația depinde și 

de mine” 

Ziua Educatiei  

Cunoasterea semnificatiei Zilei 

Educatiei. 

 Realizarea desenelor 

  

Octombrie 

2018 

desene III A Prof. Inv. 

Primar, 

Proșcan 

Laura – 

Felicia 

3 Ziua școlii   26 oct  VIIIA Sailă Alex 

4 Marea Unire   29 noiembrie  VIIIA Sailă Alex 

5 1.Ziua Educatiei 

2.Salut,deci 

respect!Ziua mondiala 

a salutului 

3.1 Decembrie Ziua 

Nationala a Romaniei 

4.Crestini,Craciunul a 

sosit 

5.Mihai Eminescu-

Luceafarul poeziei 

romanesti 

6.24 Ianuarie-Unirea 

Principatelor Romane 

  5 oct 

 

Noiembrie 

 

 

Decembrie 

 

 

Ianuarie 

 

Ianuarie 

 

 

 

 IIC 

 

IIC 

IA 

 

IIC 

IA 

 

IIC 

IA 

 

 

Dobre 

Monica 

Ghita 

Elena Liliana 

6 Ziua Educatiei   5 octombrie  IIIC Dinu Elena 

7 Ziua Educatiei         5 

octombrie 

     II E      Grigore 

Elena 

8. Ziua Educatiei 

 

 

-Cultivarea respectului pentru 

educatie si educatori 

 5 octombrie 

 

-Expozitie cu afise 

 

 

III D 

 

 

Ruga 

Loredana 

 

9 Ziua educatiei -Cultivarea respectului pentru Concurs de creatii 5 octombrie Expozitie de IV A Istrate 
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educatie si educatori lucrari IV C Nicoleta  

Preda Ana-

Maria 

10. Salut, deci respect!-  

Ziua Mondiala a 

Salutului 

-Imbunatatirea comunicarii la 

nivel interpersonal  

 21 noiembrie - Aprecieri verbale 

 

III D 

 

Ruga 

Loredana 

11 ,,Azi e ziua scolii mele” -Constientizarea importantei 

scolii 

-Participarea activa la 

manifestarile de socializare in 

cadrul grupului 

Realizarea de obiecte 

decorative pentru 

pavoazarea scolii 

26 octombrie  Expozitie de 

lucrari 

IV A 

IV C 

Istrate 

Nicoleta 

Preda Ana-

Maria 

12 Ziua educaţiei în şcoala 

mea 

Cultivarea respectului faţă de 

educaţie şi educatori 

Concurs de creaţie 5 octombrie Expoziţie de 

lucrări 

VI A Mihuţ 

Daniela 

12 Ziua educației   5 octombrie  VII B Mirela 

CHIOREAN  

13 Ziua școlii    26 octombrie  VII B Mirela 

CHIOREAN  

14 ,,Picaturi de iubire de 

ziua ta, tara mea!” 

-Cunoasterea importantei 

desavarsirii unitatii nationale a 

poporului roman 

Poezii si cantece 

inchinate zilei de 1 

Decembrie 

-Compozitii pentru 

decorarea clasei 

29 noiembrie -Aprecieri verbale IV A 

IV C 

PE 

IC 

IIIB 

Istrate 

Nicoleta 

Preda Ana-

Maria 

Nicolae Ioana 

Bogdan 

Ionica 

15 100 de ani de la 

MAREA UNIRE 

  29 noiembrie   VII B Mirela 

CHIOREAN  

16 Excursie tematică   Octombrie sau 

noiembrie  

 V - VIII M Chiorean  

G Dumitru  

M Căpățînă 

D Danalachi 

17   ,, Culorile  toamnei  ,, Identificarea , colectarea   si 

clasificarea  materialelor din 

natura  

Colectarea 

materialelor din natura  

septembrie Expozitie de 

lucrari 

P  A Radu  N. 

18 Ziua  Mondiala  a  

Educației 

Cultivarea  respectului  fata  de 

valorile  educatiei 

Activitate integrata  

,, La  scoala ,,  

5 octombrie Expozitie de 

lucrari  

P A Radu  N. 

19 Ziua Internationala a 

Drepturilor Copilului  

Dezvoltarea  interesului  fata de   

respectarea drepturilor  copiilor 

Jocuri , concursuri    20    nov Fotografii P A  Radu  N. 

20 Sf. Andrei- Apostolul 

românilor 

Cultivarea dragostei şi 

respectului faţă de Sfinţi şi patrie 

Program artistic Noiembrie 

2018 

Prezentare 

program 

VI A Mihuţ 

Daniela 

20  Centenar România Identificarea  surselor de Prezentarea unui Noiembrie Desene, proiecte IIIA Prof. Inv. 
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Mare informare   portofoliu  cu 

momentele importante 

din istoria României 

2018 Primar, 

Proșcan 

Laura – 

Felicia 

21    1   Decembrie  ,  

Ziua Nationala a 

Romaniei  

Dezvoltarea  respectului  fata de 

trecutul  istoric  al  tarii  

Concurs de recitari  dec.  Fotografii  P A  Radu  N.  

22 ,,De ce a intarziat Mos 

Craciun?” 

-Cunoasterea si pastrarea 

traditiilor si obiceiurilor de iarna 

Respectarea traditiilor 

si obiceiurilor crestine 

20 decembrie Serbare de Craciun IV C 

IV A 

Preda Ana-

Maria 

Istrate 

Nicoleta 

 

23 ,, Pe  urmele  lui  

Eminescu ,, 

Cultivarea  interesului  fata de 

valorile  culturii  nationale  

Activitate  integrata  ian .  Expozitie de 

lucrari  

P  A  Radu  N  

24 ,,Dor de Eminescu” -Cultivarea interesului fata de 

valorile culturii nationale 

-Colaj: ,,Poezii 

eminesciene in 

imagini” 

15 ianuarie Expozitie de 

lucrari 

IV A 

IV C 

PE 

IC 

IIB 

Istrate 

Nicoleta 

Preda Ana- 

Maria 

Nicolae Ioana 

Bogdan 

Ionica 

25. Ziua Mondială a 

Educației 

   Familiarizarea elevilor cu 

semnificația zilei de 5 octombrie 

  Evidenţierea rolului dascălilor 

în dezvoltarea noilor generaţii şi 

recunoaşterea meritelor acestora 

în formarea culturii și valorilor 

unei societăţi    

Activitate integrată 

,,Copacul cu cărți” 

5 octombrie Expoziție 

Fotografii 

PE 

IC 

IIIB 

Nicolae I. 

Bogdan I. 

26 Toamna - o bogăție de 

culori 

   Dezvoltarea potențialului 

creativ și inovator al copiilor 

Realizare de produse 

Prezentare ppt 

Curiozități, cântece, 

poezii  

noiembrie Colțul toamnei 

Fotografii 

Jurnal 

PE 

IC 

IIIB 

Nicolae I. 

Bogdan I. 

27. Colinde și datini de 

Crăciun 

  Cunoașterea obiceiurilor și 

tradițiilor specifice sărbătorii 

Nașterii Domnului 

   Educarea elevilor în spiritul 

valorilor creștine 

Șezătoare decembrie Fotografii PE 

IC 

IIIB 

Nicolae I. 

Bogdan I. 

28 ,,Tainele toamnei’’ -Sa observe aspecte de toamna in 

natura inconjuratoare; 

-Sa descopere frumusetile 

Colectarea 

materialelor din natura 

pentru activitatile din 

septembrie Expozitie de 

lucrari 

PD Dragan 

Florina 



 115 

toamnei clasa 

29. Ziua Mondiala a 

Educatiei 

Familiarizarea elevilor cu 

semnificatia zilei de 5 octombrie 

Activitate integrata 

,,Scoala mea” 

5 octombrie Expozitie de 

lucrari 

PD  Dragan 

Florina 

30.           ,,Maini dibace’’ -Dezvoltarea simtului estetic si 

practic 

-Sa confectioneze 

diverse obiecte 

utilizand numai 

materialele puse la 

dispozitie 

noiembrie Expozitie de 

lucrari 

PD Dragan 

Florina 

31. ,,Mos Craciun, bine-ai 

venit’’ 

Cunoasterea si pastrarea 

traditiilor si obiceiurilor de iarna 

Respectarea traditiilor 

si obiceiurilor crestine 

decembrie Serbare de Craciun PD Dragan 

Florina 

32. ,,La ceas aniversar-

Eminescu’’ 

Formarea si dezvoltarea 

interesului pentru literatura 

 Activitate integrata ianuarie Expozitie de 

lucrari 

PD Dragan 

Florina 

33. 

 

 

 

 

Carnavalul Toamnei Cunoasterea 

elementelor specificean 

anotimpului toamna   

Activitate integrata Septembrie  

Octombrie 

Coltul Toamnei 

Expozitie 

 

 

 

PC 

 

 

 

 

Brinza Ionela 

 

 

 

 

34. Ziua Educatiei Cultivarea respectului fata de 

valorile educatiei 

Activitate integrata Octombrie Expozitie de 

lucrari 

PC Brinza Ionela 

35. Micii Ecologisti Exersarea comportamentului 

ecologic 

Activitate ecologica Noiembrie Fotografii PC Brinza Ionela 

36. Noi suntem romani! Cunoasterea istoriei tarii Activitate integrata Noiembrie-

Decembrie 

Expozitie de 

lucrari 

Fotografii 

PC Brinza Ionela 

37. Deschide usa, crestine! Cunoasterea traditiilor si 

obiceiurilor de iarna 

    Serbare Decembrie Montaj artistic 

fotografii 

PC Brinza Ionela 

38 Eminescu si prietenii 

sai 

Sa cunoasca legenda marelui 

scriitor roman 

Prezentare PPt, 

cantece, poezii, 

imagini 

Ianuarie Colaj  

expozitie de lucrari 

PC Brinza Ionela 

39 Ziua Unirii Insemnatatea zilei 

Hora Unirii 

Concurs de desene Ianuarie Expozitie de 

lucrari 

PC Brinza Ionela 

40 E vremea colindelor…. Dezvoltarea respectului faţă de 

tradiţiile şi obiceiurile româneşti 

Program artistic Decembrie 

2018 

Prezentare 

program 

VI A Mihuţ 

Daniela 

41 Ziua scolii mele Constientizarea importantei 

scolii 

Prezentare Power 

Point 

 

 

Octombrie  VIII C 

VA 

VI C 

Danalachi D. 

Carbunaru C. 

Bondoc M 

42 „La mulţi 

ani,România!” 

Constientizarea insemnatatii 

acestei zile 

Masa rotundă 

 

Decembrie   

 

 

VIII C 

Danalachi D. 

Carbunaru C. 
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Comemorarea Marii 

Uniri 

 

VA 

VI C 

Bondoc M 

43 „E vremea colindelor 

!” 

 

Cunoasterea traditiilor si 

obiceiurilor de iarna 

Recitarea/interpretarea 

unor colinde/portofolii 

Decembrie  VIII C 

VA 

VI C 

Danalachi D. 

Carbunaru C. 

Bondoc M 

44 Omagiu  poetului 

naţional - 

Mihai Eminescu 

Să descrie momentele importante 

din viaţa lui Mihai Eminescu 

Să recite poezii scrise de Mihai 

Eminescu 

Concurs de recitat Ianuarie 2019 Acordarea 

diplomelor 

VI A Mihuţ 

Daniela 

45 „Să-l cinstim pe 

Eminescu!” 

 

Sa cunoasca viata si opera  

marelui scriitor  

Concurs Ianuarie  VIII C 

VA 

VI C 

Danalachi D. 

Carbunaru C. 

Bondoc M; 

46   Ziua limbilor straine Cultivarea interesului elevilor 

pentru invatarea limbilor straine 

Interpretarea/recitarea 

unor cantece si poezii 

in limbi straine 

26 septembrie Concurs IV A Moldovan 

Elena 

47  Ziua scolii Cultivarea respectului si a 

aprecierii elevilor pentru scoala 

pe care o frecventeaza 

Realizarea unor desene 

cu tema “Scoala mea” 

26 octombrie Expozitie de 

lucrari 

IV C Moldovan 

Elena 

48  Merry Christmas! Trezirea interesului elevilor 

pentru cultura si traditiile 

comunitatii din care fac parte 

Craciunul in tara mea 

si in lume 

Decembrie Concurs de 

interpretare a unor 

colinde 

IV D Moldovan 

Elena 

49 Magia sărbătorilor de 

iarnă 

-colinde- 

Cunoasterea si pastrarea 

traditiilor si obiceiurilor de iarna 

Respectarea traditiilor 

si obiceiurilor crestine 

Decembrie 

2018 

Serbare de Craciun III A Prof. Inv. 

Primar, 

Proșcan 

Laura – 

Felicia 

50 Dor de Eminescu Formarea si dezvoltarea 

interesului pentru literatura 

Concurs  de recitări Ianuarie 2019  Sezatoare literara III A Prof. Inv. 

Primar, 

Proșcan 

Laura – 

Felicia 

51 

  

„Sună clopoţelul!” 

Deschiderea  anului 

şcolar 

  10.09.2018  Festivitate VA,B Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

52 

  

„Culorile Toamnei „ 

Concurs de creaţii 

literare 

 

  

 Octombrie 

2018  

Concurs VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 
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Capatina 

Magdalena 

53 Petrecerea de 

Halloween 

  Octombrie 

2018  

Concurs”cel mai 

reusit costum” 

VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

54 

  

Planeta pe care trăim 

şi...Univers - 

discuţii despre 

planetele din Univers 

  Noiembrie 

2018 

Masa rotundă in colaborare cu 

prof. de geografie 

VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

55 

  

„La mulţi 

ani,România!” 

Comemorarea Marii 

Uniri 

  1 Decembrie 

2018  

Serbare VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

56 

  

„E vremea colindelor” 

  

  Decembrie 

2018  

Serbare de Craciun VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

57 

  

„Să-l cinstim pe 

Eminescu!” 

Omagiu  poetului 

naţional - 

Mihai Eminescu 

  Ianuarie 2019  Masa rotundă VAB Danalachi 

Denise-

Iuliana 

Capatina 

Magdalena 

58  ”Clasa noastra cea 

frumoasă” 

-confecționarea unor materiale 

pentru decorarea clasei 

- activitate recreativă -septembrie 

2018 

-aprecieri verbale I E Bulumac 

Cristina 

59 Ziua Mondială a 

Educației 

-cultivarea respectului față de 

valorile educației 

-activitate integrată - 

”Copacul educației” 

5 octombrie 

2018 

-expoziție de 

lucrări 

I E Bulumac 

Cristina 

60 ”Școala mea în 

sărbătoare” 

-conștientizarea importanței pe 

care o are școala 

-realizarea unor 

obiecte decorative 

pentru pavoazarea 

școlii 

octombrie 

2018 

-expoziție de 

lucrări 

I E Bulumac 

Cristina 

61 ”Verde pentru 

România!” 

-implicarea activă a copiilor în 

protejarea mediului înconjurător 

-plantare de copaci  octombrie 

2018 

-activitate practică I E Bulumac 

Cristina 

62 „Toamna harnică și 

veselă” 

-natura, în anotimpul toamna, 

oglindită în opere literare cântece 

și picturi 

-activitate integrată noiembrie 

2018 

-aprecieri verbale 

-expoziție de 

lucrări 

I E  Bulumac 

Cristina 
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63 1 Decembrie 2018 - 

Centenarul Marii Uniri 

-dezvoltarea  respectului  fata de 

trecutul  istoric  al  tarii  

-Imnul de stat la 

României 

-poezii și cântece 

închinate zilei de 1 

Decembrie 

-confectionarea unor 

stegulețe 

decembrie 

2018 

-aprecieri verbale 

-activitate practică 

I E  Bulumac 

Cristina 

64 ”Seară de iarnă” - 

sezătoare  

-cunoasterea si pastrarea 

traditiilor si obiceiurilor de iarna 

-program artistic cu 

poezii, cântece și 

scenete  realizat sub 

formă de șezătoare 

decembrie 

2018 

-serbare  I E  Bulumac 

Cristina 

65 ”Somnoroase păsărele” 

- moment închinat 

Luceafarului poeziei 

românești - Mihai 

Eminescu 

-familiarizarea elevilor cu 

operele marelui poet 

-lucrare tematică - 

”Trece lebăda pe ape” 

ianuarie 2019 -aprecieri verbale  

-expoziție de 

lucrări 

I E  Bulumac 

Cristina 

        

66 “Frunze ruginii”. 

Tainele toamnei 

-să prezinte caracteristicile 

toamnei 

-să adune materiale din natură 

pentru activitățile din clasă  

 

-realizarea de obiecte 

decorative  

septembrie 

2018  

-decorarea 

spațiului clasei  

-compoziții 

aplicative 

P B Pârloagă 

Loredana 

67 Ziua Educației  -cultivarea respectului pentru 

educație  

-activitate integrată 

“Școala mea” 

5 octombrie 

2018 

-discutii  P B Pârloagă 

Loredana  

68 Ziua Școlii  -cultivarea respectului față de 

școala în care învață  

 26 octombrie 

2018  

-desene P B Pârloagă 

Loredana 

69 “Un gest de prietenie, o 

rază de iubire” 

-să respecte persoanele din jur 

-să confecționeze obiecte pentru 

a le oferi colegilor din clasă  

 noiembrie 

2018  

-compoziții 

aplicative  

P B Pârloagă 

Loredana  

70 “Uite, vine Moș 

Crăciun! “ 

-să interpreteze colinde și să 

recite poezii 

-să realizeze felicitări de Crăciun  

-program artistic decembrie 

2018  

fotografii, 

filmulețe  

serbare 

P B Pârloagă 

Loredana  

71 “Somnoroase păsărele 

“ 

-să recite poezii scrise de Mihai 

Eminescu 

-moment artistic ianuarie 2018  fotografii P B Pârloagă 

Loredana  

72 Ziua Educației -cunoașterea unor norme privind 

dreptul la educație 

evidențierea rolului 

dascălilor în 

dezvoltarea noilor 

generații 

octombrie 

2018 

activitate practică I D Perjan Alesya 

73 ,, Ne jucăm! ‘’ -educarea elevilor în spiritul 

valorificării aptitudinilor de a 

armonizarea relațiilor 

în cadrul grupului de 

noiembrie 

2018 

activitate recreativ-

educativă 

I D Perjan Alesya 
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concura elevi 

74 ,, În așteptarea lui Moș 

Crăciun! ‘’ 

-să execute corect mișcările 

dansului 

-să intoneze colinde dedicate 

sărbătorii Crăciunului 

pregătirea programului 

artistic 

decembrie 

2018 

muzică și mișcare 

prin cântec și voie 

bună 

I D Perjan Alesya 

75 Cum ne comportăm la 

şcoală pentru a fi în 

siguranţă? 

- 

întocmirea unui regula - 

ment al comportării elevului în 

sala de clasă, sala de sport, la 

bibliotecă, pe holul şi în curtea 

şcolii; 

 

Observarea tuturor 

sălilor de clasa, a 

bibliotecii, a 

grupurilor sanitare, a 

cabinetului de 

consiliere ,a terenuluii 

de sport  

septembrie 

2018 

regulament  

discuții 

IV D Marin 

Daniela 

76 Ziua Educației -înțelegerea noțiunii de 

“educație” 

-recunoașterea persoanelor care 

lucrează într-o instituție de 

învățământ 

 

-Realizarea unor 

desene despre școală 

Concurs de desene 

“Școala mea” 

 

5 octombrie 

2018 

fotografii, 

postere,expoziție 

de desene 

IV D Marin 

Daniela 

77 Ziua mondială a 

animalelor 

-recunoașterea animalelor de 

companie 

-recitarea unor poezii despre 

animale 

-ghicitori 

Prezentarea unor 

filmulețe cu animale 

de companie. 

Concurs- afișe despre 

protejarea animalelor. 

Prezentarea animalului 

de companie. 

noiembrie 

2018 

fotografii, afișe IV D Marin 

Daniela 

78 Centenarul Marii Uniri -dezvoltarea  respectului  fata de 

trecutul  istoric  al  tarii  

-Imnul de stat la 

României 

-poezii și cântece 

închinate zilei de 1 

Decembrie 

 

decembrie 

2018 

fotografii IV D Marin 

Daniela 

79 Sărbătorile de iarnă, 

moment de bucurie 

-intonarea unor colinde 

-cunoașterea obiceiurilor 

străbune 

Activitate literar-

artistică 

decembrie 

2018 

fotografii IV D Marin 

Daniela 

80 Luceafărul poeziei 

românești -Mihai 

Eminescu 

-cunoașterea unor aspecte din 

viața și opera poetului 

-recitarea unor poezii din lirica 

eminesciană 

Concurs: “Cei mai 

buni recitatori” 

Prezentare PPT 

ianuarie  2019 fotografii, 

expoziție de lucrări 

IV D Marin 

Daniela 
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81 ZIUA 

INTERNAŢIONALĂ A 

EDUCAŢIEI 

-educatia, un mijloc de cultivare 

a bunului simt. 

-semnificatia acestei zile. 

-concurs de creatii. 

-prezentare powerpoint 

octombrie 

2018 

-fise de lucru 

-calculator 

a II-a D Micsoniu 

Nicusor 

82 ZIUA NAŢIONALĂ A 

ROMÂNIEI 

-semnificatia zilei 

-realizare desene 

-prezentare powerpoint 

-concurs creatii 

decembrie 

2018 

-fise de lucru 

-calculator 

a II-a D Micsoniu 

Nicusor 

83 ZILELE 

EMINESCIENE 

 

-recitari de poezie din operele lui 

Mihai Eminescu 

-prezentare powerpoint 

-carti de poezii 

ianuarie 

2019 

-carti 

-calculator 

a II-a D Micsoniu 

Nicusor 

84 Reguli  igienico-

sanitare, de circulaţie  

şi  norme  de  protecţie  

a  persoanei 

 -consolidarea regulilor igienico-

sanitare 

-discutii cu elevii si 

parintii 

septembrie   I B Costea 

Rodica 

85 ,,A venit toamna...”  ~investigarea  activităţii  

vieţuitoarelor  şi  a  oamenilor; 

~ culorile  toamnei 

~observarea  

aspectelor  din  natura  

înconjurătoare în  

anotimpul  toamnă; 

 

octombrie expoziție de lucrări I B Costea 

Rodica 

86 Ziua  Mondială a 

Animalelor 

-recunoasterea animaleleor ~concurs  de  realizat  

afişe  privind  

protejarea  animalelor; 

~prezentarea  

animalelor  de  

companie  personale 

noiembrie expoziție de lucrări I B Costea 

Rodica 

87 1 Decembrie – zi  de  

importanţă  naţională 

dezvoltarea  respectului  fata de 

trecutul  istoric  al  tarii  

 

 Decembrie  -afise I B Costea 

Rodica 

88 ,, Vin  sărbătorile , 

vine Moș Crăciun ...”  

-cunoasterea obiceiurilor si 

traditiilor 

~documentarea asupra  

obiceiurilor  de iarnă  

şi  Anul Nou; 

~pregătirea  unui  

program  artistic 

(confecţionarea  

decorurilor şi  ornarea   

decembrie fotografii I B Costea 

Rodica 

89 ,,  Printre codrii de 

aramă....” 

 

-cunoasterea operei marelui poet ianuarie -concurs 

diplome 

I B Costea 

Rodica 

 

90 ,,Ziua scolii mele,,  constientizarea importantei 

scolii 

  

 

octombrie   desene II E Grigore 

Elena  

91 1Decembrie-Ziua 

Nationala a 

dezvoltarea respectului fata de 

trecutul istoric 

 vizionare ppt 

 

decembrie  afise/desene II E Grigore 

Elena  



 121 

ROMANIEI   

92 ,,Vine Mos Craciun!,, cunoasterea si pastrarea 

obiceiurilor si traditiilor de iarna 

program artistic decembrie fotografii II E Grigore 

Elena 

93 ,,La ceas aniversar-

M.Eminescu,, 

formarea si dezvoltarea 

interesului pentru literatura 

activitate integrata ianuarie expozitie de lucrari II E Grigore 

Elena 

 

 

94 Ziua scolii Constientizarea importantei 

acestei zile 

Mini-eseuri, desene 26 octombrie Expozitie de 

desene, concurs de 

eseuri 

VIB, 

VIID, 

PA-E, 

IA-E, 

IIA-E 

Tecucianu 

Daniela 

95 Christmas 

carols/posters 

Cunoasterea unor elemente de 

cultura si civilizatie britanica ce 

tin de sarbatoarea Craciunului 

Postere/colinde in 

limba engleza 

decembrie Postere, colinde PA-E, 

IA-E, 

IIA-E,  

VIB, 

VIID 

Tecucianu 

Daniela 

96 Eminescu vs. 

Shakespeare 

Paralela intre cei doi autori Recitare de poezii ianuarie Concurs de poezii VIB, 

VIID 

Tecucianu 

Daniela 

97 

 

 

 

98 

 

 

 

99 

 

100 

 

 

101 

 

102 

 

 

Ziua scolii 

 

 

Cartea, izvor de 

intelepciune 

 

 

Miscarea si sanatatea 

 

La multi ani, Romania! 

 

 

Colinde, colinde… 

 

Eminescu la Ipotesti 

 

 

Constientizarea importantei 

acestei zile 

 

constientizarea importantei cartii 

pentru educatie 

educatie pentru sanatate 

 

dezvoltarea sentimentului 

patriotic 

traditii, obiceiuri 

 

cunoasterea copilariei poetului 

 

POSTERE, MINI-

ESEURI 

 

 

activitate integrata 

 

 

jocuri de miscare 

 

activitate integrata 

 

serbare de Craciun 

 

ziua lui Eminescu 

 

octombrie 

2018 

 

 

 

5 octombrie 

 

 

noiembrie 

 

decembrie 

 

 

 

decembrie 

 

ianuarie 

 

postere, eseuri 

 

 

 

poster 

 

 

invatarea unor 

jocuri 

realizarea unei 

machete 

proiecte 

 

invatarea unor 

poezii 

 

VI B 

 

 

 

II B 

 

 

II B 

 

II B 

 

 

 

II B 

 

Baronescu 

Ileana 

 

 

 

Tincea 

Vasilica 
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3.5. STRATEGII EDUCAȚIONALE. DEZVOLTARE, COORDONARE ȘI COLABORARE PRIN PARTENERIATE 

EDUCAȚIONALE  

 PROIECTE, PARTENERIATE, SIMPOZIOANE 

 Cadrele didactice au iniţiat şi derulat proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional după cum urmează :  

Clasa  Profesor invatamant 

primar 

Titlul parteneriatului 

Preg . A Radu Niculina SC  Fun  Science  ,  Edu  ,  Small  Academy ,  Comper  ,  Gazeta  Matematica  Junior  . 

Preg. B Pârloagă Loredana 

Maria 

Comper, Editura Edu, Gazeta Matematică Junior, Centrul educațional-Știință pe pâine, Opera 

Comică București 

Preg. C Brînză Ionela Editura Edu si Asociatia Educrates, Comper, Gazeta Matematica Junior, Centrul educational-

Stiinta pe paine, Small Academy, Asociatia Effect, Asociatia Adventure Life, Scoala 

Gimnaziala Manolache Costache Epureanu Barlad. 

I A Ghiță Liliana EDU si Asociatia EDUCRATES , Comper,  Gazeta Matematica Junior,  Asociatia “ACT 

FOR TOMORROW”; 

I B Costea Rodica EDU si Asociatia EDUCRATES , Comper,  Gazeta Matematica Junior,  

I C Bogdan Ionica EDU și Asociația EDUCRATES, Comper 

I D Perjan Alesya Rodica Comper 

I E Bulumac Cristina EDU și Asociația EDUCRATES, Comper, Asociația "ACT FOR TOMORROW", Școala 

Gimnaziala Speciala "Constantin Pau escu"  

II A Dumitru Elena EDU și Asociația EDUCRATES, Comper, Asociația "ACT FOR 

TOMORROW",Proeducatia,Gazeta matematica Junior, Fun Science, Small Academy 



 123 

II B  Tincea Vasilica EDU și Asociația EDUCRATES, Comper, Asociația "ACT FOR 

TOMORROW",Proeducatia, Gazeta matematica Junior, Fun Science, Small Academy 

II D Micșoniu Nicușor Comper 

III A  Proșcan Laura Comper, Proeducația, SNAC, Let`s do it, Romania!, File de tradiție românească, Fun Science, 

Editura Edu, Mate +, Gazeta Matematică Junior, Eco Aventura 

III B ,  

Preg. E 

Nicolae Ioana Grădinița Nr. 29, Iași, Școala Gimnazială Sf. Andrei București, Fun Science, Hornbach, 

Liceul Sportiv Clinceni, EDU și Asociația EDUCRATES, Comper, Asociația ,,ACT FOR 

TOMORROW”, Small Academy 

IV C Preda Ana-Maria Comper, Edu si Asociatia Educrates, Revista ,,Micii olimpici", Fun Science, Gazeta 

Matematica Junior 

IV D Marin Daniela SC  Fun  Science  ,  Edu si Asociatia Educrates ,  Junior Achievement,  Comper  ,  Gazeta  

Matematica  Junior 

LA 

NIVEL 

DE 

SCOALA 

 ■ Co-organizator și voluntar în cadrul programului ,,Ecoaventura”; 

■ Protocol de colaborare cu editura EDU pentru realizarea proiectelor educaționale; 

■ Parteneriat educational cu Editura EDU, cu sediul in Targu-Mures si Asociatia 

EDUCRATES, cu sediul in Sangeorgiu de Mures-folosirea softurilor educationale la clasa; 

participarea la organizarea concursului national de creatie”Educrates” 

■ Simpozionul ”Zambet de copil” 

■  Parteneriat cu Asociația Clubul Turistic Ecologic “ Mont-Delt- Mar” 

■ Tabara de vara ,, Calator prin Apuseni - colaborare cu Eco-Aventura 

■ -PROIECT EDUCATIONAL  INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA 

FRONTIERE  

■ - SIMPOZION INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA FRONTIERE !”   



 124 

■ -PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

■ -PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- 

CONCURSURILE COMPER 

■ Parteneriat cu  Asociatia Torta, Asociatia Pssihosucces, Proeducatia si Comper.  

■ Desfăşurarea programului Şcoala Altfel 

■ Parteneriat cu Biserica din Bragadiru 

■ Parteneriat cu Casa de Cultură Mihai Eminescu 

 

3.5.1 Colaborarea cu părinţii. Existența /Inexistența Asociației de părinți. Implicarea în viața școlii. Modalități, eficiență. 

Programe pentru părinți desfășurate la nivelul școlii  

Activităţi desfăşurate: 

 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare pentru părinţi în vederea desfăşurării activităţilor pe  baza unor materiale 

suport sau scenarii educative. Ora de consiliere pentru elevi este inclusa in orar. 

 Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu 

părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite 

 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea 

acestora, conform graficului. 

 Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-

afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

 Activităţi manageriale a situaţiei disciplinare a clasei 

 S-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, aceştia au beneficiat de 

consiliere psihopedagogică 

 

3.5.2  Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare  

Colaborarea cu Consiliul Local s-a realizat prin cei doi reprezentanţi în consiliul de administraţie, care au participat cu o 

frecvenţă de 95% la şedinţe, venind cu propuneri de îmbunătăţire a activităţilor conexe legate de transportul cu microbuzul elevilor, 

activităţi cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, achiziţii pentru siguranţa şi securitatea elevilor şi pentru dezvoltarea bazei 
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materiale a şcolii, toţi elevii şcolii din clasele pregătitoare şi clasa I au primit la începutul anului şcolar câte un ghiozdan complet 

utilat.  S-au desfăşurat activităţi iniţiate de Primăria oraşului Bragadiru cu ocazia Zilei Eroilor, 1 decembrie. 

5.1.3 Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport   

S-au desfăşurat activităţi în colaborare cu Casa de Cultură Mihai Eminescu din Bragadiru, Grădiniţa nr. 1 din Bragadiru. În cadrul 

programului naţional SNAC s-a încheiat un protocol de colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, 

desfăşurându-se activităţi de voluntariat. 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE. EFICIENȚĂ.  

6.1. Secretariat   

Secretariatul a desfășurat  următoarele activități:  

 înscrierea copiilor de vârsta școlară în baza de date;  

 normarea posturilor; 

 întocmirea foilor matricole, a statelor de plată, eliberarea adeverințelor etc.  

 completarea carnetelor de muncă şi a registrelor matricole;  

 eliberarea şi echivalarea certificatelor de studii; 

 operarea în cataloagele şi registele matricole a  elevilor transferați;  

 întocmirea documentelor solicitate de autoritațile locale şi naționale.  

 transmiterea informaţiilor  către personalul şcolii  

 

6.2. Contabilitate  

Contabilitatea a derulat următoarele activități:  

 urmărește săptămânal și lunar cheltuielile bugetare pe articole şi alineate conform bugetului aprobat.  

face achiziții de bunuri şi materiale numai pe baza referatelor de necesitate supervizate de CFP şi de către conducere conform 

OMF 1792/2002, a legii 500/2002 si Legii Managementului Instituțiilor Publice de Cultură cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 întocmeste ştatele de funcții şi statele de plată cu modificările apărute,conform legilor în vigoare;  

 întocmeste lunar notele contabile;  

 întocmește şi verifică documentele depuse de către salariații unității către decontare a ordinelor de deplasare şi a decontului 

lunar a transportului de către cadrele didactice navetiste;  

 întocmește ştatele de plată a burselor;  
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 întocmește balanțele sintetice şi analitice lunar;  

 întocmește lunar situația cu privire la distribuirea în școală a produselor : corn şi lapte;  

 întocmește bugetul de venituri și cheltuieli anual și la fiecare rectificare bugetară;  

 întocmește contul de execuție al bugetului local trimestrial şi anual;  

 întocmește contul de execuție al bugetului de stat trimestrial și anual;  

 întocmește situația fluxurilor de trezorerie;  

 întocmește bilanțul contabil;  

 efectuează verificarea inventarierii  

 

6.3. Bibliotecă – programe desfășurate de bibliotecă; număr cititori, evoluția acestui număr, contribuția bibliotecii la 

îmbunătățirea competențelor de lectură; existent/inexistența clubului de lectură; activități în parteneriat, rezultate  

Biblioteca funcţionează  într-un spatiu restrâns (12 mp), fără sală de lectură.  

Activitatea bibliotecii a constat în urmatoarele:  

 înscrierea elevilor în registrul bibliotecii;  

 recondiționarea volumelor deteriorate;  

 distribuirea manualelor școlare gratuite: învătământ primar şi gimnaziu;  

 întocmirea împreună cu cadrele didactice a fișelor de lectură suplimentară;  

 întocmirea fișelor pentru cititori;  

 completarea documentației specifice bibliotecii;  

 asigurarea bunei funcţionări a procesului de împrumut al cărților;  

 îndrumarea elevilor pentru întocmirea unor portofolii.  

 Zone de îmbunătățit:  

 actualizarea fondului de carte;  

 modernizarea infrastructurii bibliotecii.  

 

6.4. Administrator de patrimoniu 

Activitatea administratorului de patrimoniu a constat în:  

 administrarea clădirii şi a bazei maetriale  

 toate utilitatile si serviciile din cadrul unitatii de invatamant 

 planificarea si coordonarea activitatii administrative 
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 ordinea şi curăţenia care trebuie să fie in instituţia de învăţământ, în grupurile sanitare, etc .  

 răspunde de inregistrarea şi mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi de casarea acestora cu toate 

acţiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.)  

 

6.5. Consilier scolar 

Activitatea consilierului şcolar constă în: 

 informare de specialitate 

 consultaţii de specialitate, consiliere de grup şi individuală 

 orientare şcolară, profesională şi socială 

 perfecţionare în specialitate 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE. EFICIENȚĂ.  

7.1. Personal întreţinere şi îngrijire – eficiența activității  

Personal nedidactic: 6 angajaţi: 3 îngrijitori, 1 muncitor calificat (fochist),  2 paznici de noapte 

Personalul de întreținere şi îngrijire este format din cinci femei de serviciu (trei angajate de școală și două de Primărie).  

Personalul de întreținere şi îngrijire este format din cinci femei de serviciu (trei angajate de școală și două de Primărie). Personalul 

de serviciu își desfașoară activitatea în trei ture. Din cauza creșterii populației școlare volumul de muncă este din ce în ce mai mare. 

Pregătirea sălilor pentru a doua zi se face până la ora 21.00. Muncitorul calificat cu atribuţii de fochist îşi desfăşoară activităţi 

specifice postului. Paza pe timpul nopţii este asigurată de doi paznici care asigură paza şi securitatea şcolii în intervalul orar 19.00-

7.00 

 

III. MANAGEMENTUL CALITĂȚII  

1. Calitate si eficienţă în managementul activităţii educaționale . Stadiul implementării sistemului de asigurare a calităţii în 

unitatea de învățământ (activitatea CEAC, stadiul încărcării documentelor în aplicația dedicată; stadiul RAEI)  

1.1 Realizarea documentelor de proiectare   

1.2 Analiza activităţii desfăşurate de către comisie (puncte tari, zone de îmbunătățire)  

În anul școlar 2018-2019 echipa managerială a asigurat permanența și coerența autoevaluării activității școlii prin numirea unei 

Comisii de Evaluare și Asigurare a Calității și prin crearea unui cadru formal în care să se desfășoare acțiunile de autoevaluare; 

CEAC din Școala Gimnazială nr. 1, Bragadiru, Ilfov și-a proiectat activitatea pentru anul școlar 2018-2019 pe baza documentelor 

proiective ale echipei manageriale având ca obiective strategice: 
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o Elaborarea și furnizarea de programe de educație remedială care răspund nevoilor elevilor și promovează egalitatea 

șanselor; 

o dezvoltarea de cursuri opționale atractive pentru elevi; 

o dezvoltarea de activități extracuriculare și utilizarea acestora ca resorturi motivaționale pentru elevi; 

o Formarea personalului didactic pentru implementarea unor strategii didactive centrate pe elev ; 

o formarea elevilor pentru participarea activă la viața școlii și implicarea în evaluarea propriului progres școlar; 

o formarea părinților pentru susținerea demersului de creștere a participării școlare; 

o îmbunătățirea mediului fizic școlar astfel încât să fie atractiv și sigur pentru elevi; 

o atragerea spijinului familiei și implicarea părinților care manifestă o atitudine negativă față de educație; 

o dezvoltarea de parteneriate cu școlile din comunitatea educațională în scopul schimbului de bune practici; 

o dezvoltarea de proiecte cu scopul creșterii rezultatelor școlare, prevenirii absenteismului și a abandonului; 

o corelarea conținuturilor de învățare cu posibilitățile reale ale elevilor prin personalizarea documentelor de planificare și 

proiectare didactică; 

o optimizarea ofertei educaționale din perspectiva nevoilor și interesele elevilor; 

o promovarea unor forme specifice de perfecționare a personalului didactic, auxiliar și nedidactic; 

o transformarea comitetelor de parinți pe clasă, în structuri active și dinamice care își asumă rolul de mediator în relația 

dintre școală, părinți și comunitate; 

o stimularea participării cadrelor didactice la forme superioare de promovare în carieră 

(cursuri cu credite transferabile în specialitate, mastere, grade didactice etc); 

o organizarae unor evenimente de genul : "Ziua școlii", "Ziua porților deschise" etc. prin care comunitatea să cunoască 

mai bine școala. 

 În ceea ce privește activitatea comisiei, aceasta s-a desfășurat conform planului operațional CEAC, respectându-se termenele 

proiectate. 

 În luna septembrie s-a elaborat planul operațional , s-au  stabilit responsabilitățile individuale, subcomisiile de lucru. 

 În luna octombrie s-a elaborat  RAEI pentru anul școlar 2017-2018. 
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 În luna noiembrie a fost inițializat RAEI pentru anul școlar 2018-2019 și a fost completată baza de date a școlii. 

 Pe parcursul anului școlar au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizație. Echipa 

managerială și responsabilii comisiilor metodice au realizat semestrial și anual rapoarte de autoevaluare, bazându-se pe 

feedback-ul primit permanent de la toți factorii implicați în acest proces și ținând cont de opiniile personalului școlii , astfel că 

autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conștient și responsabil. 

 S-a verificat efectuarea observațiilor la lecții, concluziile fiind comunicate comisiei CEAC. În cadul ședințelor, doamnele 

director au comunicat CEAC aspectele esențiale privind derularea procesului instructiv-educativ și problemele apărute. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea in practică a politicilor educaționale, respectându-se cerințele interne și externe și 

asigurând cadrul calității în învățământ. Au fost elaborate :  

o procedura operațională privind realizarea și monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor; 

o  procedură operațională privind completarea Condicii de prezență. 

Celelalte proceduri au fost doar revizuite . 

Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate, s-a realizat informarea personalului angajat al școlii. 

 Pentru îmbunătățirea procesului de colectare a dovezilor și a surselor acestora, CEAC a elaborat  intrumente de monitorizare.  

 CEAC a elaborat și aplicat un chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a părinților cu privire la calitatea serviciilor 

educaționale oferitede Școala Gimnazială nr. 1, Bragadiru. Rezultatele obținute au fost interpretate și prezentate în ședința CP
1
 

din data de 25/02/2019. Pe baza acestor analize urmează să se realizeze un plan de îmbunătățire a activității în anul școlar 

viitor. 

 S-a realizat verificarea protofoliilor și s-au elaborat propuneri de îmbunătățire a procesului de colectare a dovezilor și a 

surselor acestora. 

 Pentru eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ, prin încurajarea 

implicării elevilor în propria lor formare, s-au realizat, în perioada februarie-iunie 2019, CDS
2
-urile , aplicând procedura 

specifică. Acest lucru poate fi considerat un punct forte în activitatea noastră, diversificând și modernizând strategiile 

educaționale, ținând cont de nevoile elevilor. 

 Pe parcursul ambelor semestre s-au realizat întâlniri de lucru și de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborarii și 
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implementării programelor de învățăre, de performanță și remediere. Acestea s-au desfășurat în cadrul catedrelor. 

 În cadrul cabinetului de consiliere , profesorul de consiliere școlară a realizat pe parcursul anului școlar numeroase activități de 

consiliere psihopedagogică individuală dar și de grup.Tematica activităților a acoperit o gamă largă de obiective : prevenirea și 

combaterea violenței, îndepărtarea discriminării, orientarea școlară și profesională , managementul emoțiilor și  prevenirea 

eșecului școlar.  

Activităţile desfăsurate: 

 Reorganizarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității. 

 Analiza procedurilor CEAC pentru anul școlar 2018-2019 

 Realizarea unor instrumente de monitorizare a activității didactice. 

 Completarea Raportului de Autoevaluare Internă pe platformă. 

 Inițializarea RAEI pentru anul școlar 2018-2019. 

 Realizarea Planului Operațional al CEAC. 

 Elaborarea ,aplicarea și interpretarea unor chestionare de satisfacție în rândul beneficiarilor . 

 Realizarea Raportului Comisiei. 

Puncte tari 
 Completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară; 

 Completarea datelor pe platforma ARACIP și generarea RAEI pentru anul școlar 2028-2019; 

 Elaborarea, aplicarea, centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor în vederea îmbunătăţiri iclimatului 

instructiv-educativ din scoală; 

 Întocmirea raportului de evaluare internă a calităţii. 

Zone de îmbunătăţit: 

 Elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se 

putea realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

 Mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor, cu părinţii pentru a usura si 

eficientiza munca acestei comisii; 

 Cunoaşterea procedurilor pentru a devini eficiente; 

 Aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

 Centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor și popularizarea 

acestora; 

 Deschiderea unei adrese de e-mail a comisiei CEAC  pentru primirea activitatilor, documentelor tuturor cadrelor 

didactice din școală pe parcursul întregului an școlar. 
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IV.CONCLUZII   

Puncte tari: 
 Cadre didactice cu o pregătire profesională şi managerială bună, calificate superior, grad didactic I, metodişti, masterat 

în management educaţional, cadre didactice admise în Corpul de experţi;  

 Ofertă diversă de activităţi extracurriculare datorate derulării în şcoală a unor proiecte educaţionale în parteneriat;  

 Colaborarea optimă şi derularea de programe comune cu unităţi conexe  

 Şcoala asigură material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale);  

 Aplicarea eficientă a noutăţilor legislative şi implementarea măsurilor de reformă prevăzute de Legea Educaţiei 

Naţionale;  

 Realizarea unui climat educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci când se impune;  

 Realizarea unei analize comparative realiste între rezulatele obţinute de elevi la clasă şi notele obţinute la examenele 

naţionale şi elaborarea unor planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale;  

 Monitorizarea atentă a aplicării măsurilor decise de fiecare cadru didactic în vederea îmbunătăţirii rezultatelor obţinute 

de elevi la examenele naţionale;  

 Unitate şcolară ce dispune de dotare modernă, aparatură: calculatoare, video proiector, fleep-chart, xeroxuri, conexiune 

internet, etc.  

 Sunt asigurate condiţii igienico-sanitare bune pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ;  

 Şcoala a avut o bună colaborare cu ISJ ILFOV, precum şi comunitatea locală;  

 Elevii au raspuns la cerinţele şcolii şi s-au implicat în organizarea activităţilor;  

Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii  

 creşterea nivelului de pregătire al elevilor;  

 o mai bună colaborare între conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi la cursuri de formare 

 realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţei dobândite cu acest prilej 

 crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei; 

 crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi / profesorii învăţământul primar 

 găsirea unor metode eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar; 
 organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al elevilor;  

 stimularea randamentului şcolar al elevilor ce provin din familii cu părinţi care au locuri de muncă în străinătate, prin activităţi de 

consiliere şi antrenarea lor în programe educative atractive; 
 realizarea de programe de pregătire de performanţă cu elevii cu capacităţi deosebite şi promovare a acestor rezultate; 
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 întreprinderea unor demersuri pentru soluţionarea deficitului de personal didactic auxiliar şi nedidactic;  

 atragerea de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 
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