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A.
��������Mărimea şi gradul de complexitate al unităţii de învăţământ 

Şcoala  Gimnazială „Petre Ispirescu” este  un  centru  de  resurse  şi  servicii 
educaţionale  oferite  comunităţii  în  condiţiile  deschiderii  spre  spaţiul  integrator 
european din care  România face  parte  şi  în  care  evoluează  acum elevii  noştri. 
Ţinând seama de resursele umane şi materiale existente, şcoala noastră a căutat să 
satisfacă nevoia fiecărui elev de a fi competent, creativ, capabil să ia decizii şi să 

se adapteze societăţii în continuă schimbare.
Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în şcoala noastră în anul şcolar 

2012-2013 a avut la bază Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 cu modificările şi 
completările  ulterioare,  lege  care  reglementează  organizarea  şi  funcţionarea 
sistemului  naţional  de  învăţământ,  precum  şi  ordinele  şi  notificările  emise  de 
MEN,  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  - 
Ordinul 4925/08.09.2005 (ROFUIP).
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1.1 Activitatea se desfăşoară într-un local, într-un singur schimb, cu program 
cuprins între orele 08 – 14. Durata orei este de 50 min., cu pauza aferentă de 
10 min. Echipa managerială are o permanentă preocupare pentru asigurarea 
unui climat adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru 
care  modernizarea  şi  întreţinerea  spaţiilor  de  învăţământ  a  stat  şi  stă  în 
atenţia conducerii unităţii noastre. S-au asigurat condiţiile necesare privind 
iluminatul, încălzirea ( cu centrală proprie), alimentarea cu apă, canalizarea 
şi paza. 
În sălile de clasă au fost făcute reparaţii curente astfel încât procesul de 
învăţământ să se desfăşoare în condiţii optime. S-a avut în vedere dotarea 
fiecărei clase cu un ecran pentru videoproiector,computer şi imprimantă 

Spaţii pentru învăţământ
 Laboratoare

14 săli 
  3

Biblioteca 1 (spaţiu amenajat în acastă 
vară) 

Cabinet informatică 1 
Cancelarie 2
Secretariat 1 
Cabinet director 1 
Arhivă 1 
Anexă (materiale şi manuale 
şcolare) 

1 (spaţiu amenajat în acastă 
vară)

Spaţiu lapte şi corn 1 
Teren de sport 1 (spaţiu amenajat în acastă 

vară)
Toalete 4
Spaţiu verde 1 

1.2 Resurse financiare

La nivelul unităţii a fost elaborat proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi 
dotare a şcolii.  Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii  s-a 
făcut conform normelor şi metodologiilor în vigoare. Au fost întocmite la timp şi 
aprobate  de  C.A.  şi  de  Consiliul  local  (fila  de  buget  se  găseşte  la  serviciul 
Contabilitate).

Au fost identificate resurse extrabugetare de finanţare din închirierea sălii de 



sport din incinta şcolii. 
Bugetul primit a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform legii, 
iar fondurile extrabugetare au fost folosite conform priorităţilor. Mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării. 

Situaţie venituri şi cheltuieli pe anul şcolar 2012-2013: 

Nr. 
crt

Denumire Valoare 
2012

Valoare 
2013

Explicaţii

1 Cheltuieli 
materiale 

5 000     2 000 Achiziţii furnituri birou

  1 000     1 000

Achiziţii materiale curățenie

4 800   16 000 Achiziţii camere video
  5 000 -

Achiziţii table școlare

  2 000     5 000 Achiziţii  echipamente  de 

copiere  (toner  xerox,  cartușe 

pentru imprimante)
2 Cheltuieli servicii 

întreţinere
  6 500   13 000 Servicii informatizare

  1 500 1 000 Servicii deratizare
  7 500 efectuate 

de 
AUIPUSP Servicii dezinsecţie, dezinfecție

 20 000 - Servicii curăţenie
42 000 38 000 Servicii  întreţinere  central 

termică,  verificare  PRAM  şi 

3



senzori de fum
10 000   10 000 Servicii amenajarea curţii 

   7 600 - Servicii tâmplărie PVC
Cheltuieli utilităţi

   5 000  10 000 Apa Nova
   9 725  20 000 Gaz
   5 700  12 000 Lumină

3 Reparaţii - Schimbat  ţevi  scurgere  apă  şi 
vase WC –uri 

4 Venituri proprii  7 085 9 234

Au fost încheiate actele contabile şi bilanţul la sfârşitul anului financiar şi la 
sfârşitul  fiecărui  semestru.  S-au  întocmit  corect  şi  la  timp  documentele  şi 
rapoartele tematice curente, semestriale, anuale şi speciale cerute de I.S.M.B. şi 
alte autorităţi. Au fost întocmite şi documentele legale cu privire la managementul 
financiar.  Documentele  financiare  oficiale  au  fost  arhivate  şi  păstrate 
corespunzător.  S-au asigurat  servicii  de consultanţă şi  expertiză,  baza logistică 
necesară. 

Alocarea  burselor  pentru  elevi  (burse  sociale  şi  de  merit)  şi  a  celorlalte 
forme de ajutor s-au realizat conform legii (programul  “Euro 200” şi acordare 
rechizite şcolare). 

Spaţiile  de  învaţământ  s-au  utilizat  în  funcţie  de  numărul  de  elevi/clase, 
lucrându-se într-un singur schimb, utilizându-se şi  spaţiile cu destinaţie specială 
(cabinete, laboratoare).

S-au afişat în şcoală produse realizate de elevi din proprie iniţiativă: material 
didactic, machete, postere, aviziere, pagină web, revista şcolii, grădina şcolii.

Încadrarea spaţiilor şcolii în normele de igienă şcolară şi asigurarea în bune 
condiţii a iluminatului electric, alimentării cu apă, canalizare, agent termic au dus 
la prelungirea autorizaţiei de funcţionare,

Încheierea exerciţiului financiar, evaluarea realizării planului de achiziţii şi 
al  utilizării  fondurilor  extrabugetare,  întocmirea  documentelor  legale  privind 
managementul financiar şi arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale 
s-au realizat la termen.
      Ca sursă alternativă  de finanţare am oferit  spaţii  pentru diverse  activităţi 
(sala de sport pentru organizarea unor activităţi sportive, şi un spaţiu din incinta 
şcolii destinat funcţionării unui chioşc alimentar).

Am asigurat  transparenţa elaborării  şi  execuţiei  bugetare,  prin informarea 
cadrelor didactice în şedinţele Consiliului Profesoral.

Am  negociat contractele de achiziţii pentru a obţine obiecte şi mijloace de 



inventar de bună calitate şi la termen. Bugetul pe anul 2013 s-a întocmit pornind de 
la cheltuielile pe 2012 şi în funcţie de nevoile şcolii. 

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
• starea  fizică  excelentă  a  clădirii 

datorată consolidării şcolii în anul 
2006 prin programul de reabilitare 
a  unităţilor  de  învăţământ  şi 
izolării termice a localului în 2009;

• spaţii  şcolare  amenajate  în 
conformitate  cu  standardele 
europene (în vara anului 2013); 

• existenţa  cabinetelor  funcţionale 
(fizică,  biologie,  chimie, 
informatică);

• bibliotecă  dotată  cu  un  număr  de 
peste 23.000 de volume;

• dotare materială relativ bună;
• existenţa  unor  spaţii  ce  pot  fi 

închiriate în afara orarului şcolii ca 
sursă de venit extrabugetar;

• există  miniteren  de  fotbal  parţial 
amenajat  (lipseşte  covorul 
sintetic);

• sala  de  sport  este  la  parametri 
necorespunzători  (în  incinta 
unităţii);

• lipsa  spaţiului  pentru  realizarea 
unui  cabinet  de  documentare  cu 
sală de lectură;

• dotare  informaţională  slabă 
(echipamente  IT  învechite  ce  nu 
permit  instalarea  noilor  softuri 
furnizate de ISMB)

• interesul  scăzut  al  agenţilor 
economici  în  acordarea  de 
sponsorizări  sau  donaţii,  datorită 
golurilor de legislaţie în domeniu 
şi crizei economice.

Oportunităţi Ameninţări
• dezvoltarea  unor  activităţi  extra-

curriculare;
• posibilitatea  accesării  unor 

proiecte  cu  finanţare  naţională  şi 
internaţională,

• interes  din  partea  comunităţii 
şcolare faţă de oferta educaţională 
a şcolii;

• descentralizarea financiară;
• posibilitatea  obţinerii  de  fonduri 

extrabugetare.

• ritmul  accelerat  al  schimbărilor 
tehnologice  conduce  la  uzura 
morală  a  echipamentelor 
existente;

• preţul  ridicat  al  materialelor 
didactice 

• fondurile  băneşti  limitate  nu 
permit  dotarea  corespunzătoare  a 
tuturor cabinetelor, claselor

• accentuarea crizei economice.

1.3 Resurse umane
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1.3.1.Număr de elevi / nr. de clase 2012/2013
Nivel de 
învăţământ

Clasa Nr. clase Nr. elevi Forma de 
învăţământ

Limba de 
predare 

Primar Pregătitoare 2 49 zi Lb. română
I 2 49 zi Lb. română
II 2 53 zi Lb. română
III 2 48 zi Lb. română
IV 1 29 zi Lb. română

Gimnazial V 2 46 zi Lb. română
VI 2 37 zi Lb. română
VII 1 28 zi Lb. română
VIII 2 32 zi Lb. română

Total - 16 371 - -

1.3.2. După  cum  s-a  putut  constata  în  urma  desfăşurării  recensământului 
populaţiei,  există  o  uşoară  scădere  a natalităţii,  şcoala  urmând a-şi  desfăşura 
activitatea cu o singură clasă a IV-a şi o singură clasă a VII-a, rezultate în urma 
comasării a câte doua clase pe nivel (cu acordul ISMB).

1.3.3 Datorită eforturilor cadrelor didactice şi a conducerii instituţiei se poate 
constata că frecvenţa elevilor  a  fost  relativ bună, neexistând nicio situaţie de 
abandon  şcolar.  Situaţia  absenţelor  a  fost  bine  monitorizată  de  învăţători, 
diriginţi  şi  conducerea şcolii,  ceea ce a dus la scăderea numărului de absenţe 
comparativ cu anul şcolar trecut.

Nivel/ clasă Şcolarizare şi frecvenţă
Elev
i înscrişi la

Rămaşi 
înscrişi Promovaţi Frecvenţă %

inceput de an
2010- 2011- 2010- 2011- 2010- 2011- 2010- 2011-

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Primar I 17 15 17 15 17 15 100% 100%

II 27 17 28 16 28 16 100% 100%

III 12 28 12 27 12 27 99% 99%

IV 29 12 28 12 28 12 100% 100%

Gimnazial V 12 28 11 27 11 27 99%       99,6%



VI 21 11 20 11 20 11 99%       99%

VII 11 20 8 19 8 19 98%        98,9%

VIII 19 8 19 7 19 7 95%        99,6%

Una din cauzele absenteismului a fost lipsa de supraveghere a familiei. Unii 
dintre cei care au lipsit de la şcoală provin din familii dezorganizate sau lăsaţi în 
grija rudelor, părinţii fiind plecaţi la lucru în străinătate. 

Nu au existat situaţii de abandon şcolar.

1.3.4. Încadrarea cu personal didactic.
• Personal didactic

Numar Numar de Numar
Numar de 
cadre

Modalitate
a

Numar  de  
cadre

Obs
.

total norme
titulari/proce
nt

calificate/proce
nt

angajarii 
pe

didactice cu 
norma

cadre
didactic
e din numar de din  numar  de post

de baza in 
unitatea

didactic
e

intregi/postu
ri norme cadre didactice de

intregi/postu
ri

invatamant/proc
ent

18 20,66 68.53% 94.44% 68,53% 38,88%
titulari
31,41%
suplinitori

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Numar Numar personal
personal didactic
didactic necalificat
calificat
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Cu doctorat Cu gradul I
Cu gradul 
II Cu definitivat

Fara 
definitivat

- 3 3 8 2 1

În anul şcolar 2012-2013 catedrele au fost ocupate de 17 cadre calificate şi un 
cadru necalificat (cu altă specializare) pe postul de învăţător. Pe lângă cadrele cu 
vechime, colectivul nostru s-a îmbogăţit cu două cadre titulare (o colegă pe catedra 
de geografie şi un coleg pe catedra de religie) care s-au prezentat la post  şi au 
aderat de la început la cerinţele şi nevoile şcolii, asumându-şi cu responsabilitate 
sarcini în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi extraşcolar. Toate catedrele 
ocupate  de  suplinitori  calificaţi  şi  de  cel  necalificat  au  fost  scoase  pentru  a  fi 
ocupate la concursul de titularizare din 30 iulie sau propuse pentru continuitate.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
• personal didactic calificat 100%;
• ponderea cadrelor didactice titulare 

71%
• ponderea cadrelor didactice titulare 

cu gradul didactic I                           
57%;

• prezenţa unor cadre didactice cu 
performanţe în activitate                  
32%;

• interesul cadrelor didactice pentru 
perfecţionare şi formare continuă;

• delimitarea clară a responsabilităţii 
fiecărui cadru didactic prin fişa 
postului;

• existenţa posturilor didactice 
auxiliare de:        

              - contabil  (0,5 normă)
              - bibliotecar (0,5 normă)
              - administrator de patrimoniu 
(0,5 normă)
              - analist-programator (0,5 

• lipsa de performanţă în activitatea 
unor cadre didactice;

• conservatorism şi rezistenţă la 
schimbare a unor cadre didactice;

• activitate ineficientă a unor comisii 
metodice;

• lipsa unei baze de date corecte 
privind populaţia şcolară din 
circumscripţia arondată;

• elevi proveniţi din familii 
dezorganizate sau cu părinţi plecaţi 
la muncă în străinătate;

• lipsa unui psihopedagog şcolar cu 
normă întreagă

• lipsa asistenţei medicale 
permanente

• lipsa medicului şcolar.
• lipsa posibilităţilor financiare de 

stimulare a cadrelor didactice cu 
performanţe.

.



normă)
• personal didactic tânăr, bine 

pregătit, cu grade didactice sau 
înscris pentru obţinerea gradelor 
didactice. 

Oportunităţi Ameninţări
• autonomie în selecţia şi angajarea 

personalului didactic auxiliar şi a 
personalului nedidactic;

• varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare organizate de CCD, 
ONG, Universităţi:

• perspectiva descentralizării în ceea 
ce priveşte angajarea personalului 
didactic;

• pregătirea cadrelor didactice 
pentru o societate 
informaţionalizată;

• fluctuaţie mare de cadre didactice 
suplinitoare;

• demisia din învăţământ a unor 
cadre didactice titulare, în 
favoarea unor posturi mai bine 
plătite în alte domenii de 
activitate;

• regresul demografic având drept 
consecinţă scăderea numărului de 
elevi;

• fluctuaţia domiciliară a populaţiei 
şcolare;

• număr mare de elevi ce provin din 
medii defavorizate 
(economic/social/cultural) – 30-
35%;

• şcoli concurente în zonă.

B. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

2. Management strategic. Management operaţional 

2.1 La nivelul şcolii noastre, echipa managerială a conceput si realizat documente 
de proiectare managerială (PDI) si planurile manageriale (semestriale si anuale) 
pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari si a punctelor 
slabe ale organizaţiei în cadrul activităţilor desfăşurate anterior. 

Elaborarea  acestor  documente  s-a  bazat  pe  analiza  riguroasă  a  activităţii 
desfăşurate  de  conducerea  unităţii,  în  vederea  stabilirii  unor  direcţii  prioritare. 
Analizele  anuale  si  semestriale  au  fost  bine  realizate  reflectând  activitatea 
desfăsurată de conducerea scolii. De asemenea, a elaborat proiectul de curriculum 
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al scolii care vizează aplicarea curriculum-ului naţional si dezvoltare naţională. S-a 
elaborat  si  un  proiect  de  activităţi  extracurriculare  care  conţine  evidenţa 
activităţilor realizate în afara clasei, extrascolare, precum si a concursurilor scolare. 
La  nivelul  unităţii  scolare  s-au  procurat  toate  materialele  care  contribuie  la 
desfăsurarea  optimă  a  activităţilor,  precum  si  documente  curriculare  oficiale, 
manuale, auxiliare curriculare. 

2.2  S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii scolii pentru organizarea 
consiliilor  si  comisiilor,  fiecare  cadru  didactic  având  în  cadrul  Consiliului 
profesoral  a  anumită  responsabilitate  bine  definită.  De  asemenea  Consiliul  de 
administraţie  a  fost  alcătuit  conform normativelor  în vigoare cu responsabilităţi 
precise  pentru fiecare membru.  În  cadrul comisiilor metodice,  şefii  acestora au 
delegat  membrilor  respectivi  sarcini  exacte  care  au  fost  îndeplinite  în  timpul 
prevăzut. Eficienţa personalului si a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a 
resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit  în conformitate cu 
prevederile legale, respectând curba de efort intelectual şi fizic. Astfel, materiile 
care necesită un efort intelectual mai mare au fost fixate în primele ore ale zilei, 
respectiv a săptămânii. 

Paleta  largă  de  activităţi  desfăsurate  în  unitatea  noastră  a  necesitat  o 
permanentă monitorizare  si  un control  al  acestora de către  echipa  managerială, 
care,  în  colaborare  cu  cadrele  didactice,  s-a  preocupat  de  eficienţa  activităţilor 
respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral 
si C.A. În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele disfuncţionalităţi si 
s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 
S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin: 
fise de asistenţă la ore, portofoliile profesorilor, planificările comisiilor metodice, 
planificările anuale si semestriale ale cadrelor didactice, analizelor comparative a 
rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a 
viitorilor absolvenţi. 

La nivelul unităţii şcolare s-a asigurat cadrul instituţional pentru participarea 
personalului  la  procesul  decizional  prin  consultarea  lor  si  cuprinderea  lor  în 
colectivele şi organele de conducere existente: colectivele de catedră, Consiliul de 
Administraţie  şi  Consiliul  Profesoral.  S-a  realizat  si  un  sistem   intern  de 
comunicare  eficient,  rapid  si  transparent  (prin  introducerea  unor  proceduri 
operaţionale). Au fost stimulate participarea cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor 
la luarea deciziilor, au fost încurajate şi susţinute inovaţiile. 

Oferta educaţională si performanţele educaţionale au fost evaluate pe baza 
indicatorilor  de  performanţă  stabiliţi  prin  proiectul  de  curriculum  sau  prin 
proiectele de dezvoltare realizate în urma diferitelor forme de inspecţie.



Au fost întocmite documentele si rapoartele tematice curente si speciale 
solicitate de solicitate de I.S.M.B., M.E.N. si autorităţile locale, dar şi documente 
legale privind curriculum-ul naţional. Toate documentele şcolare oficiale au fost 
arhivate si păstrate corespunzător.

Planurile  manageriale  PDI,  Planurile  manageriale  semestriale,  anuale, 
întocmite de conducerea şcolii au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea 
eficientă a resurselor umane si materiale ceea ce constituie o premisă favorabilă 
pentru  realizarea  unei  educaţii  moderne  adecvate  priorităţilor  strategice  ale 
proiectelor de dezvoltare instituţională si ale planurilor de acţiune ale şcolii. Gradul 
în  care planurile  manageriale au  reflectat  proiectele  de  dezvoltare instituţională 
este concretizat în rezultatele la învăţătură si disciplină.

În conformitate cu principiile managementului educaţional cadrele didactice 
si părinţii au fost consultaţi în luarea actului decizional, în şcoala noastră având 
loc periodic întâlniri între Consiliul profesoral, Conducerea şcolii si Comitetul de 
părinţi  în  vederea  stabilirii  acţiunilor  prioritare,  asigurându-se  în  acest  mod 
transparenţa. Acest lucru s-a realizat prin:

- sedinţe cu părinţii 
- consiliul elevilor 
- activităţi sportive 
- acţiuni culturale 

 Având experienţă minimă în calitate de manager, cu o vechime de 1 an, am 
fost preocupată de formarea mea în această calitate. 

În acest an şcolar am participat la cursuri de formare: 
- În cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor personalului didactic şi 

didactic auxiliar de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar” 
la  cursul  „Didactica  bazată  pe  evidenţe”  în  centrul  de  formare  de  la 
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh.Airinei”

- Programul  de  formare  OSCINT  pentru  Management  Educaţional 
Preuniversitar,   proiectul  „Dezvoltarea competenţelor  manageriale ale 

personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din  

sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii”,  în cadrul Academiei 
Naţionale de Informaţii Mihai Viteazul (Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013).

- Am participat  la  toate  întâlnirile  de  lucru  ale  directorilor  stabilite  în 
Calendarul  activităţilor  metodice  ,  am schimbat  păreri  şi  impresii  cu 
managerii altor şcoli, am accesat site-urile M.E.C.T.S., I.S.MB şi ale altor 
scoli pentru a fi la punct cu informaţiile de ultimă oră, cu noutăţile şi 
schimbările ce s-au petrecut în cadrul legislativ actual. 
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3. Managementul personalului

3.1 Personal didactic
3.11La începutul anului şcolar 2011-2012 au fost încheiate contracte de muncă 

cu  personalul  didactic  angajat,  precum şi  fişa  postului  specifică  fiecărei 
categorii de angajat, care conţin sarcinile generale şi specifice activitaţilor 
desfăşurate.  Toate  aceste  documente  au  fost  înregistrate  la  serviciul 
Secretariat,  semnate  şi  ştampilate,  fiecare  cadru  didactic  primind  câte  o 
copie. 

3.12Consiliul  profesoral,  Consiliul  administrativ  si  Comisiile  metodice  si-au 
desfăşurat activitatea după un grafic bine stabilit. 

Astfel Consiliul  profesoral şi Consiliul de administraţie  s-au întâlnit lunar sau, 
după caz, ori de câte ori a fost nevoie, problemele discutate fiind înregistrate în 
registrele  cu  procese  verbale,  semnate  de  preşedinţii  consiliilor  şi  de  membrii 
acestora. 
În ceea ce priveste Comisiile metodice, acestea si-au proiectat activitatea în funcţie 
de specificul fiecărei catedre, s-a analizat rezultatul muncii comisiei si s-au luat 
măsuri exacte privind sporirea gradului de eficienţă a activităţii  desfăşurate. Au 
avut loc multe activităţi demonstrative, asistenţe la ore şi interasistenţe pentru a 
facilita  schimbul  de  experienţă  şi  a  evidenţia  exemplele  de  bună  practică  în 
discuţiile ulterioare. Toate cadrele didactice au participat la acţiunile desfăşurate la 
nivel  de sector  sau  municipal  şi  au  aplicat  în  activitatea  la  clasă  lucrurile  nou 
însuşite. 
3.1.3 În cursul anului şcolar 2012- 2013 au participat la cursuri de formare şi 
perfecţionare mai multe cadre didactice ale şcolii noastre.

Nr. 
crt.

Numele 
cadrului 
didactic

Cursul absolvit Anul 
absolvirii

1 Covercă Ileana 
Simona

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 
învăţare pentru formarea competenţelor cheie 
la şcolarii din clasele I-IV

2012

2 Duţă Elena Curs ARACIP 2012
3 Mogoş 

Valentina 
Teaching Young Learners
 Kindergarten English

2013

Doamna învăţătoare Duţă Elena a participat la Simpozionul Judeţean Argeş – 



Pledoarie pentru frumos – cu referatul „Educarea gustului pentru frumos la micul 
şcolar",  iar  doamna  Covercă  Ileana  Simona  a  participat  la  Simpozionul 
Municipal  Cheile  Grădiştei  cu  referatul  „Să ştii  mai  multe,  să fii  mai  bun – 
Inovaţie şi tradiţie în educaţie.”

3.2 Elevi
3.21 La  sfârşitul  anului  şcolar  2012-2013  rezultatele  la  învăţătură  au  fost 

următoarele: 

Cla- Înscrişi Rămaşi Pro- Procen Promovaţi pe medii Cu  nota Cu

    sa la înscrişi
l
a mo- t scăzută situaţia

începutu sfârşitul vaţi promo la şcolară

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

l  anului anului - purtare neînche

şcolar şcolar va- sub 7 iată

bilitate
CP 49 42 42 100% - -
I 49 48 47 97,92% - - 47 - 1
II 53 51 51 100% 2 6 43 - -
III 48 43 43 100% 8 19 16 - -
IV 29 29 29 100% 4 12 13 - -
V 46 45 43 95,34% 2 15 26 1 -
VI 37 38 38 100% 2 7 29 - -
VII 28 29 28 96,55% 7 9 12 - -

VIII 32 32 32 100% 7 17 8 - -
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3.2.2
Corigenţe: în anul şcolar 2012-2013 au rămas corigenţi 
8 elevi.

Clasa
                 
Corigenti

 
3 discipline

1 
disciplina 2 discipline       4 discipline

I - - -

1 (Macaria Andrei 

Gabriel – situație 

neâncheiată)
II - - - -
II - - - -
IV - - - -

V -

                  1                         
(care a fost declarat 
repetent după examenul de 

corigență – Dobrică 

Ruxandra Laura) -
              1                           
Oprea Marian Andrei

VI - - - -
VII -                  6 

 1.Ioniță Diana Mihaela, 

2.Mihai Bogdan, Neagu 

- -



3.Cătălin Gabriel, 
4.Ogrezeanu Nicoleta, 
5.Toma Antonio,
6.  Baiaram Roxana,  care     
a fost declarat repetentă 

după examenul de corigență 

VIII -

             3                  
1.Babaci Cristian Florin, 
2.Gheorghe Gilbert Andrei,
3. Stancu Ciprian Robert - -

3.2.3 Rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare şi alte concursuri. 
S-au organizat  olimpiade şcolare,  faza pe şcoală, la disciplinele:  limba şi 

literatura română, matematică, informatică şi discipline tehnice.
În şcoală s-a organizat şi Olimpiada de Limba şi literatura română, faza pe 

sector, iar elevii şcolii au participat la diverse concursuri unde au obţinut premii:
La olimpiadele şcolare, precum şi de la concursurile interşcolare “+/-Poezie” 

şi “Ionel Teodoreanu”:

  Elevi calificaţi la faza pe sector  
       a)  Limba şi literatura română (clasele a VII-a şi a VIII-a):  3 elevi 
              Clasa VII-a:     Sima Mihaela (menţiune)
              Clasa  VIII-a:   Ciocîrlan Ioana (Premiul al II-lea)
                                      David Radu Andrei
    -  Limba şi literatura română (clasele a V-a şi a VI-a):  6 elevi
            Clasa  V-a A:  Khalvati Darius
            Clasa  V-a B:  Moldoveanu Ioana 
            Clasa a VI-a:  Mirancea Oana    (Premiul al II-lea)
                                   Ionescu Andreas (Premiul al III-lea)
                                   Nedelcu Florentin
                                   Constantinescu Irina (menţiune)
   
   Elevi calificaţi la faza pe municipiu
  -  Limba şi literatura română (clasele a VI-a):  
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                                   Constantinescu Irina (Premiul al III-lea)
                                   Mirancea Oana (Menţiunea I)
- Limba şi literatura română ( (clasa a VII-a)
                                   Sima Mihaela (Menţiunea I)
  b) Matematica:
Olimpiada,  faza pe şcoală – au participat 32 de elevi. 
                    faza pe sector – calificaţi 8 elevi:
            Clasa  V-a:     Preda Ioana
                                   Moldoveanu Ioana
                                   Cheran Marian
                                   Marin Ciprian
           Clasa  VI-a:     Ionescu Andreas
                                   Nedelcu Florentin
                                   Urzică Andra
           Clasa  VIII-a: David Radu Andrei – menţiune

Concursul Euclid – au participat 14 elevi. S-au calificat 7 elevi pentru etapa a II-a:
           Clasa  V-a:     Preda Ioana – calificată în etapa atreia
                                  Iacob Ciprian
           Clasa  VI-a:    Jianu Dan Luca – menţiune 
                                  Vişan Adrian – menţiune 
           Clasa VII-a:   Cheran Karina – menţiune 
           Clasa  VIII-a: David Radu Andrei – calificat în etapa a treia
                                   Iordache Ana – calificată în etapa a treia 

– rezultatele obţinute în ultima etapă, a treia: 
David Radu Andrei, clasa a VIII-a A, Premiul al II-lea, medalie
Preda Ioana, clasa a V-a, Menţiune, diplomă
                                 

Concursul Lumina Math – au participat 8 elevi.

c)  Premii la concursuri şi întreceri sportive
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
Sector: 
         FOTBAL FETE:                  Premiul I
         TETRATLON BĂIEŢI:       Premiul II
         TETRATLON FETE:          Premiul III
         TENIS DE MASĂ:              Premiile II  Gheorghe Gilbert (clasa a VIII-a)
         CROS FETE GIMNAZIU: Premiul II   Stan Catrinel (clasa a VII-a) 
                                                     Premiul V ( faza pe Capitală)                                  
         ŞAH FETE                       Premiul al III-lea pe sector – Cheran Karina (clasa 



a VII-a)
Au existat şi diplome de participare la alte discipline, fără premii. 
La ciclul primar, clasele pregătitoare şi clasele I au participat la concursurile 

Voinicel,  Piticot,  Piciul,  Comper,  iar  clasele  a  II-a  –  a  IV-a  au  participat  la 
concursurile Smart, Cangur şi Comper, cu rezultate foarte bune.
3.2.4 Rezultatele obţinute de elevi la examenul de Evaluare Naţională:

În  urma  desfăşurării  Examenului  de  Evaluare  Naţională,  elevii  claselor  a 
VIII-a au obţinut următoarele rezultate finale: 

Discipli-
na

In-
scri
şi

Prez
enti

Elimi
nati

Abse
nti

Ceri
nte 

spec
iale

Situaţia pe tranşe de 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

Limba 
si 
literatur
a 
romana

29 27 0 2 0 0 0 4 1 5 3 6 3 5 0

Limba 
si 
literatur
a 
materna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matema
tica

29 27 0 2 0 0 0 3 5 5 2 2 4 3 3

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
La începutul anului şcolar 2012-2013 au fost încheiate contractele de muncă 

pentru personalul didactic auxiliar (secretară, administrator financiar, administrator 
de  patrimoniu)  şi  pentru  personalul  nedidactic,  cât  şi  fişele  postului  specifice 
fiecărei funcţii, semnate, ştampilate şi înregistrate. Fiecare persoană amintită mai 
sus  a  primit  o  copie  a  fişei  postului.  Toate  documentele  se  află  la  serviciul 
secretariat.
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C. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
4. Oferta educaţională
Oferta  educaţională  şi  performanţele  educaţionale  au  fost  evaluate  pe  baza 
indicatorilor  de  performanţă  stabiliţi  prin  proiectul  de  curriculum  sau  prin 
proiectele de dezvoltare  realizate în  urma diferitelor  forme de inspecţie.  A fost 
asigurat/pregătit examenul de Evaluare naţională, precum şi  simulările specifice 
acestui examen. Au fost întocmite documentele şi rapoartele tematice curente şi 
speciale  solicitate  de  ISMB.,  M.E.C.T.S.,dar  şi  de  autorităţile  locale,  cât  şi 
documentele legale privind curriculum-ul naţional. Toate documentele şcolare sunt 
arhivate şi păstrate corespunzător.

5. Curriculum/Rezultatele învăţării
5.1 Calitatea proiectării didactice. Analiza pe arii curriculare
  Proiectarea demersului didactic, reprezentând anticiparea etapelor si a acţiunilor 
de  realizare  a  predării  s-a  realizat  de  către  toate  cadrele  şcolii  noastre  prin 
programelor  şcolare,  prin  planificări  calendaristice  si  respectiv  prin  proiectarea 
semestrială  a  unităţilor  de învăţare  şi  a  lecţiilor.Responsabilii  de catedre si  arii 
curriculare,precum şi directorul au verificat întocmirea lor în timp util precum si 
respectarea si parcurgerea planificărilor la fiecare disciplină. Proiectarea activităţii 
de  evaluare  s-a  realizat  concomitent  cu  proiectarea  demersului  de  predare  – 
învăţare  si  în  deplină  concordanţă  cu  aceasta,  fiind  focalizată  în  principal  pe 
unitatea  de  învăţare  menită  să  asigure  progresul  elevilor.  Conducerea  şcolii  a 
monitorizat,  având o evidenţă clară a testelor predictive,  formative si  sumative, 
solicitând cadrelor didactice rapoarte explicative asupra rezultatelor acestor teste, 
în acest sens a fost elaborat un plan de măsuri care să ducă la progresul elevilor.
În  perioada  17.09-01.10.2012  au  fost  aplicate  teste  predictive  la  toate  clasele, 
conform modelelor transmise de M.E.C.T.S., la disciplinele care au continuitate an 
de an , dar şi la disciplinele noi pentru a vedea bagajul de cunoştinţe ce îl posedă 
elevii  la  început  de  drum.  Testele  au  fost  concepute  astfel  încât  să  atingă  la 
materiile respective noţiuni esenţiale si cunostinţe generale cu care elevii ar trebui 
să  fie  familiarizaţi  .  Rezultatele  testelor  predictive  au  fost  analizate  la  nivelul 
fiecărei catedre si s-au luat măsuri pentru îndreptarea situaţiei acolo unde a fost 
cazul, întocmindu-se planuri de recuperare în acest sens..
    Aplicarea  curriculumului  naţional  în  oferta  educaţională  a  şcolii  noastre 
probează cunoasterea noilor principii ale didacticii, acest lucru vizând luarea unor 
decizii benefice în alegerea manualelor alternative, a conţinutului de învăţare:

Analiza SWOT



Puncte tari Puncte slabe
• material curricular  (planuri cadru 

pentru clasele I-VIII, programe 
şcolare, manuale alternative, orare 
realizate avand in vedere 
respectarea curbei de efort), 
auxiliare curriculare (caiete de 
lucru, ghiduri de aplicare, 
îndrumătoare);

• o clasă cu program special intensiv 
de limba engleză; 

•  program de pregătire suplimentară 
pentru recuperare / performanţă cu 
elevii;

•  CDŞ atractiv;
•  existenţa softurilor educaţionale la 

majoritatea disciplinelor
• conducere managerială cu 

deschidere spre reformă, calitate, 
performanţă.

• centrarea proiectelor didactice, 
uneori, pe conţinuturi şi nu pe 
competenţe;

• utilizarea în prea mică măsură a 
metodelor de predare-învăţare-
evaluare centrate pe elevi;

• număr redus de elevi premiaţi la 
olimpiade;

• interes încă scăzut al unor cadre 
didactice pentru utilizarea 
calculatorului în procesul 
instructiv–educativ;

• curriculum la decizia şcolii bazat 
pe opţiunile elevilor şi părinţilor, 
dar, din păcate, şi pe asigurarea  
de norme didactice;

• utilizarea unui număr excesiv de 
auxiliare curriculare la unele clase.

Oportunităţi Ameninţări
• prestigiul şcolii în comunitate;
• accesul unor absolvenţi la licee de 

prestigiu (Tudor Vianu, Sf. Sava, 

Ion Neculce etc.);
• valorificarea abilităţilor individuale 

ale elevilor prin CDS
• schimburi de experinţă cu unităţi 

preşcolare şi şcolare din sectorul 1;
• implicarea elevilor şcolii în 

programe şi proiecte educaţionale 
şi multilaterale;

• pierderea credibilităţii unor cadre 
didactice (în faţa părinţilor şi 
elevilor, din motive de boală sau 
superficialitate);

• încadrarea cu un număr mare de 
suplinitori;

• fluctuaţie mare de cadre didactice 
şi lipsa continuităţii la clasă;

• transfer de populaţie şcolară la 
clasa a V-a, spre alte şcoli .

• fragmentarea normelor didactice 
prin repartizarea mai multor 
profesori pe o catedră.
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Comisia metodică învăţători – Responsabil: prof. înv. primar Covercă Ileana 
Simona:

Încă de la începutul semestrului a fost organizată activitatea comisiei pe baza 
unui  plan  bine  întocmit.  S-au  realizat  toate  documentele  comisiei  cu  simţ  de 
răspundere (rapoarte, plan managerial,  calendarul activităţilor metodice) în timp 
optim.  Fiecare membru al  comisiei  metodice şi  -a  amenajat  clasa în funcţie  de 
particularităţile  de  vârstă  ale  elevilor,  cu  simţ  estetic  şi  creativ.  La  început  de 
semestru au fost propuse şi realizate evaluările iniţiale, conform reglementărilor 
MECTS.  S-au  ţinut  dezbateri  în  urma evaluărilor  şi  s-au  stabilit  concluziile  şi 
măsurile care trebuie luate pentru o eficientizare a procesului de învăţământ. Toate 
evaluările au fost dezbătute, începând cu clasa pregătitoare şi terminând cu clasa a 
IV-a,  pentru  a  se  evidenţia  lacunele  elevilor  pentru  întocmirea  corectă  şi 
responsabilă a unui plan de măsuri pentru recuperarea acestora. 

Membrii comisiei  metodice învăţători   au fost  direct  implicaţi  prezentând 
modele de exerciţii cu caracter aplicativ realizate de fiecare la clasa sa. În cadrul 
activităţii comisiei au avut loc întâlniri pentru a discuta modalităţi de abordare a 
textelor literare şi non-literare în orele de lectură, conform foii de parcurs. La toate 
clasele ciclului primar s-a realizat pregătire suplimentară şi de recuperare după un 
program bine stabilit. 

S-a desfăsurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de 
şcoală care a constat in:

SEMESTRUL I
A. La nivelul scolii 

� Lectii demonstrative: COVERCA ILEANA SIMONA – clasa pregatitoare A
� Dezbateri: ROSU – MATEI ELENA – clasa pregatitoare B
� Serbari scolare: DUGAIA ANA – clasa a III-a A

SEMESTRUL al II-lea
��La nivelul scolii 
� Lectii demonstrative:   2 ( DUTA ELENA – II A- SEZATOARE; BIRSAN 

IRINA – II B – OUA INCONDEIATE )
� Dezbateri:  1 ( COVERCA ILEANA SIMONA – “SA STII MAI MULTE, 

SA FII MAI BUN!” – INOVATIE SI TRADITIE IN EDUCATIE )
� Ateliere de lucru: 1 ( IONESCU MIHAILA – EXPOZITIE DE 

MARTISOARE )

��La alt nivel ( sector):  Prezentarea proiectului tematic “ ZESTREA 
NOASTRA ROMANEASCA ” – COVERCA ILEANA SIMONA  Clasa 



pregatitoare A

Doamnele invatatoare COVERCA ILEANA si ROSU – MATEI ELENA au 
urmat  cursul  „Organizarea  interdisciplinara  a  ofertelor  de  învatare  pentru 

formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV - program de formare 

continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul  

primar” in vederea predarii eficiente la clasa pregatitoare.
În  cadrul  acestei  comisii  s-a  realizat  o  cunoaştere  aprofundată  a  copiilor  şi 

părinţilor acestora prin intermediul consilierii copiilor şi familiilor lor. 
In acest an scolar cadrele didactice si elevii ciclului primar au fost implicati 

in derularea unor activitati educative multiple precum:

A. Proiecte / Programe
- Every can counts Coordonator  DUTA ELENA
- “Si eu traiesc sanatos!” (PRAIS) – DUTA ELENA – 34 elevi
- Prais  -  Sa traiesti sanatos! Coordonator COVERCA ILEANA
- - “Politistul, prietenul meu” – COVERCA ILEANA SIMONA, 24 

elevi (Clasa pregatitoare A)
- -  “Stii  tu  ce  inseamna  sa  fii  copil?”  COVERCA  ILEANA 

SIMONA,  50  ELEVI  (CP  A+  GRUPA  GREIERASILOR   - 
GRADINITA 97)

- -  “ZESTREA  NOASTRA  ROMANEASCA”  –  COVERCA 
ILEANA SIMONA + 24 elevi

B. Lectorate  cu parintii:
- Secretele parintelui deplin – Dugaia Ana  - Clasa a III-a  A
- “Programul de lucru al scolarului mic”,  “Scoala si familia”,” Succesul si 

insuccesul scolar” – Duta Elena - II A 
- “Trasaturi de caracter”, “Petrecerea timpului liber”, “Calculatorul in viata 

copilului” – Rosu Matei Elena – CP B
- “Calculatorul – prietenul sau dusmanul copilului?” – Ionescu Mihaila III 

B
C. Concursuri 

- Piciul (CP, CLS. I)
- Euroscolarul (CP, CLS.I)
- Comper (CP, CLS. I – IV)
- Smart (CLS II – IV)
- Cangur (CLS. II – IV)

D. Altele 
- “Impreuna de Halloween” activitate comuna parinti – copii, coordonator 
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Coverca Ileana, clasa pregatitoare A, 25 elevi
- Program artistic dedicat zilei de 1 Decembrie – grupe de elevi coordonate 

de  doamnele  invatatoare  Dugaia  Ana,  Dirjan  Laura,  Ionescu  Mihaila, 
Stanila Simona, Coverca Ileana

- Vizionare  film  de  desene  animate  “Lotte  si  misterul  pietrei  lunii”  la 
festivalul de film Kinodiseea, coordonator Coverca Ileana, participante 5 
clase  impreuna  cu  invatatoarele:  Florea  Maria,  Stanila  Simona,Rosu 
Matei Elena, Ionescu Mihaila, Coverca Ileana

- Vizionare de spectacol de teatru “Maria Sa, Magarul”  - Excelsior-  toate 
clasele coordonate de invatator

- Vizionare  de  spectacol  “Gasca  si  diamantul”  -  Opera  Comica  pentru 
Copii - toate clasele coordonate de invatator

- Serbari  de  Craciun  pe  clase  desfasurate  in  holul  scolii  -  toate  clasele 
coordonate de invatator, 

- Participare la Serbarea de Craciun pe scoala - fiecare invatator cu 
un numar de 10 – 12 copii,

- Participare  la  Festivalul  fulgilor  de  nea,  clasa  a  III-a  A, 
coordonator Inv. Dugaia Ana

- Activitati sportive in parcul Regina Maria toate clasele coordonate 
de invatator

- Simpozion municipal  -  COVERCA ILEANA SIMONA – “SA 
STII  MAI  MULTE,  SA FII  MAI  BUN!”  –  INOVATIE  SI 
TRADITIE IN EDUCATIE – referat

- Simpozion  judetean  Arges  –  “Pledoarie  pentru  frumos”  - 
DUTA ELENA – Educarea  gustului  pentru  frumos  la  micul 
scolar – referat

Analiza SWOT

DOME
NIUL

S W O T

CURR

ICUL

UM

Materia 
planificata a fost 
parcursa in timpul 
necesar  a fost 
asigurata calitatea 
actului educational 
prin intocmirea 
planificarilor  

Intarzierea 
predarii anumitor 
documente 
(situatii,  
materiale, teste), 
utilizarea in mica 
masura a 
mijloacelor 

Asigurarea 
accesului la 
informatia de 
specialitate; 
favorizarea 
schimbului de 
experienta; 
perfectionarea 

 
Schematizarea 
si planificarea 
excesiva a 
curriculumului 
reduce din 
inventivitatea si 
libertatea de 



calendaristice si 
semestriale); 
parcurgerea ritmica 
si de calitate a  
continuturiloe 
educationale; 
activitati curriculare 
si extracurriculare  
care au sporit 
prestigiul scolii 
(olimpiade, 
concursuri, 
proiecte); rezultatele 
elevilor la 
concursurile scolare; 
in perioada 
recapitularilor a fost 
sintetizata si 
schematizata 
materia clasei; au 
fost realizate 
interasistentele la 
ore de catre seful 
comisei de metodica 
si director.

moderne 
(calculator, 
videoproiector). 

metodologiei de 
evaluare; 
imbunatatirea 
relatiei scoala-
familie; 
introducerea in  
oferta 
educationala a 
diferite discipline 
educationale; 
folosirea 
activitatii 
independente si 
de grup; 
conceperea si 
elaborarea unor  
materiale 
functionale( porto
folii didactice, 
teste, portofolii).

elaboare si 
desfasurare a 
unor activitati.

RESU

RSE 

UMAN

E

Cadre 
didactice cu o buna 
pregatire 
profesionala; 
interesul deosebit 
pentru perfectionare 
al cadrelor 
didactice.

Rigiditatea 
unor cadre 
didactice in 
folosirea 
calculatorului; 
tratarea cu 
superficialitate a 
unor a unor 
sarcini.

Incheierea 
unor noi 
parteneriate 
educationale cu 
diferite scoli, 
gradinite si licee 
din tara si 
strainatate: 
existenta paginii 
web a scolii; 
realizarea 
bibliotecii virtuale 
a scolii. 

Motivati
a scazuta a 
cadrelor 
didactice 
(datorita 
salarizarii 
insuficiente); 
lipsa unei sali 
de festivitati.

RESU

RSE 

Conectarea 
scolii la internet, 

Finantari 
locale insuficiente

Atragerea 
de sponsorizari si 

Lipsa de 
fonduri pentru 
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FINA

NCIA

RE

biblioteca cu peste 
22000 de volume, 
baza materiala 
moderna(soft-uri 
educationale, 
videoproiectoare, 
CD-uri si casete 
video), sali de clasa 
moderne.

donatii prin 
incheierea de 
parteneriate cu 
diferite fundatii, 
ONG-uri sau 
firme dornice si 
dispuse sa se 
implice in 
proiectele 
educationale ale 
scolii,proiectarea 
financiara pe baza 
analizei de 
predictie, 
asigurarea 
participarii si 
deplasarii 
cadrelor didactice 
si elevilor la 
concursurile si 
olimpiadele 
scolare, precum si 
a premierii 
elevilor 
castigatori

stimularea 
cadrelor 
didactice, dar si 
slaba salarizare 
care duce la 
neimplicarea 
acestora in 
diferitele 
activitati 
propuse.

RELA

TIA 

CU 

COMU

NITAT

EA 

LOCA

LA

Pozitionarea 
intr-o zona centrala 
a capitalei, existenta 
Asociatiei 
Educationale a 
Scolii; o foarte buna 
colaborare cu Politia 
Sectorului 1, Politia 
de proximitate a 
participat la unele 
ore de consiliere 

Populatia 
scolara  dintr-un 
mediu 
preponderent 
mediu; reticenta 
unor parinti fata 
de implicarea in 
actiunile de 
voluntariat 
desfasurate in 
scoala

Incheierea 
unor noi 
parteneriate 
educationale cu 
diverse edituri, 
Biblioteca 
Nationala, 
diverite fundatii si 
ONG-uri, 
dezvoltarea 
cetateniei active 
intr-un mediu 
intercultural; 
dezvoltarea 
relatiilor 



comunitare
MANA

GEME

NT

Management  
performant centrat 
pe actiuni 
inovatoare care sa 
asigure elevilor 
cultivarea valorilor 
si atitudinilor 
specifice fiecarui 
domeniu studiat 
pentru reusita lor in 
plan social si 
profesionale, 
dezvoltarea unitatii 
scolare din punct de 
vedere structural si 
functional.

Probleme 
de disciplina in 
randul elevilor,  
lipsa de implicare 
a cadrelor 
didactice in 
efectuarea 
serviciului pe 
scoala si in 
participarea la 
activitati 
metodice, act, 
extrascolare, 
extra curriculare.  

 Lipsa 
deschiderii catre  
initiativele care sa 
ajute la schim 
barea mentalitatii 
despre nevoia si 
importanta 
educatiei in 
general; lipsa 
catedrelor cu 
cadre didactice 
calificate; 
probleme de 
disciplina in 
randul 
personalului 
didactic. 

Un 
proces 
intructiv-
educativ de 
calitate, 
competitiv;  
afirmarea 
profesionala a 
cadrelor 
didactice; 
dezvoltarea 
personalitatii 
elevilor; 
participarea 
elevilor la 
concursuri si 
olimpiade 
scolare, masuri 
de ridicare a 
randamentului 
scolar, 
planificarea  
activitatilor in 
comisiile de 
lucru; planul 
managerial al 
Comisiei 
metodice; 
interasistente la 
ore.

Aria  curriculară  ,,Limbă  şi  comunicare”–  responsabil  prof. Istrate 
Monica.
Comisia a fost formată din următoarele cadre didactice: prof. Sindile Rodica 

(limba  română,  limba  engleză),  prof.  Mogoş  Valentina  (limba  engleză),  Istrate 
Monica şi Stoica Irina (limba română), Nicolin Cătălina (limba franceză). 

Activitatea ariei curriculare Limbă şi Comunicare în anul şcolar 2012 – 2013 
s-a desfăşurat pe baza planului managerial, conceput în vederea implementării unei 
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activităţi  educative de calitate. În urma analizei  activităţii  desfăşurate în  cadrul 
acestei arii curriculare, se desprind următoarele:

S-au  realizat  planificările  calendaristice  şi  pe  unităţi  de  învăţare  pentru 
disciplinele limba română, limba franceză, limba engleză şi limba latină. Cadrele 
didactice au participat la consfătuirile de la începutul anului şcolar pentru fiecare 
disciplină predată. Drept urmare, documentele realizate la nivelul comisiei au fost 
conforme cu documentele macro-curriculare în vigoare. 

Cadrele didactice au desfăşurat un program de parcurgere ritmică a materiei, 
cu accent pe valoarea  formativă a acesteia şi  integrarea cunoştinţelor  în  sistem 
funcţional. Atingerea obiectivelor de învăţare şi formarea competenţelor specifice 
au fost  evaluate formativ şi  sumativ.  Elevii  din clasa a VIII-a au fost  pregătiţi 
pentru  recuperarea  rămânerilor  în  urmă  şi  consolidarea  noţiunilor  în  vederea 
susţinerii examenului de Evaluare Naţională.

Rezultatele  la  Evaluarea  Naţională  la  limba  română  în  2013  au  fost 

următoarele: 

Absenţi Sub 5 5 – 6,99 7 – 8,99 Peste 9

2 5 8 9 5

AbsenŃi

Sub 5

5-7

7 -9

Peste 9

 

Cadrele didactice din catedra „Limbă şi  Comunicare” au elaborat  fişe de 
lucru şi au utilizat la maximum materialele didactice existente în şcoală.

Membrii comisiei metodice au luat măsuri pentru recuperarea rămânerilor în 
urmă,  iar  elevii  cu  rezultate  foarte  bune  la  învăţătură  au  beneficiat  de  ore 



suplimentare de consolidare a cunoştinţelor. 
Rezultatele  evaluărilor  periodice  au  fost  aduse  la  cunoştinţa  tuturor 

partenerilor implicaţi în actul educaţional (elevi, părinţi, diriginţi).
Elevii claselor a V-a – a VII-a au participat la concursurile şcolare „Ionel 

Teodoreanu”, „George Călinescu” şi „+/- Poezie”.
Doamnele  profesoare  de  limba  română  au  participat  la  toate  acţiunile 

metodice organizate la nivel de sector şi au organizat Olimpiada de limba română, 
faza pe şcoală.

Activităţile  educative  non-formale  au  completat  activitatea  doamnelor 
profesoare  de  limba  română.  Astfel,  Ziua  Naţională  a  României,  Serbarea  de 
Crăciun  şi  Ziua  dedicată  poetului  naţional,  Mihai  Eminescu,  au  beneficiat  de 
intervenţii ale elevilor din ciclul gimnazial instruiţi de către doamnele profesoare.

Doamnele profesoare de limbi moderne, Sindile Rodica şi Mogoş Valentina 
au realizat  planificările  micro-curriculare specifice,  au redactat  materiale pentru 
cursurile  opţionale,  au  administrat  teste  predictive  şi  au  luat  măsuri  pentru 
îmbunătăţirea  activităţii  didactice.  De  asemenea,  a  fost  organizată  Olimpiada 
Şcolară de limba engleză – faza pe şcoală şi o activitate extra-curriculară dedicate 
sărbătorii de Halloween.

Pregătirea continuă a cadrelor didactice a constat în participarea acestora la 
activităţile metodice desfăşurate la nivel de sector şi participarea acestora la cursuri 
de  perfecţionare  furnizate  de  către  diverşi  parteneri  educaţionali.  Doamna 
profesoară Mogoş Valentina a participat la cursuri de formare organizate de Casa 
Corpului Didactic şi de British Council: Teaching Young Learners şi Kindergarten 

English. Doamna profesoară Sindile Rodica a fost profesor mentor pentru limba 
engleză. În această calitate, a coordonat activitatea de practică a studenţilor din 
anul III de la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine. 

Acest obiectiv a fost atins prin organizarea unor activităţi didactice menite să 
asigure cadrul optim de predare-învăţare. Activităţile didactice extra-curriculare au 
completat  activităţile  educative  formale,  asigurând astfel  atitudini  favorabile  de 
studiu a limbii române, dar şi a limbilor moderne şi a elementelor de cultură şi 
civilizaţie.

Buna  colaborare  dintre  membrii  comisiei  a  dus  la  proiectarea  atentă, 
pregătirea  minuţioasă  şi  realizarea  unor  activităţi  deosebite,  având  ca  scop 
aprecierea propriilor tradiţii şi cunoaşterea unora specifice altor popoare. În acest 
sens,  putem  aminti  activităţile  extra-şcolare  organizate  cu  prilejul  sărbătoririi 
Halloween-ului sau Zilei Europei.

Serbările de Crăciun au avut inserate momente artistice în limbile engleză şi 
francez

ANALIZA SWOT  a  activităţii  Comisiei  Metodice  a  Ariei  Curriculare 
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Limbă şi comunicare a relevat următoarele: 
Puncte tari
Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă 

şi, totodată, mare disponibilitate de a comunica eficient elevii. 
Activitatea  catedrei  a  avut  la  bază  planificarea  riguroasă  a  materiei,  la 

fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate. 
Toate  cadrele  didactice  au  parcurs  materia  la  fiecare  disciplină  de 

învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 
Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului.
Se cunosc în profunzime programele şcolare. 
S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor şcolare, avându-se în vedere 

câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie 
între  prevederile  programei  şi  conţinutul  manualelor,  continuitate,  modernitate, 
eficienţă. 

Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială. 
S-au aplicat testele de evaluare predictivă. 
Pregătirea elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională a constituit 

o  preocupare  permanentă  pentru  profesorii  de  limba  şi  literatura  română, 
rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională fiind o confirmare a acestei preocupări. 

Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative 
desfăşurate  în  şcoală  şi  în  afara  şcolii,  participând  activ  cu  grupe  de  elevi  la 
activităţi non-formale organizate în cadrul Săptămânii Altfel sau în afara acesteia. 

Perfecţionarea  profesională  s-a  realizat  prin  participarea  la  consfătuiri  şi 
cursuri oferite de furnizori de astfel de servicii. 

Implicarea  profesorilor  din  catedră  în  proiectul  Comenius multilateral 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning şi implementat 
în parteneriat cu cinci ţări europene.

Puncte slabe
Nu au fost utilizate suficient metodele moderne, interactive de predare, cu 

integrarea mijloacelor moderne de învăţământ.
Lipsa activităţilor opţionale sau de cerc la nivelul catedrei de limba română 

sau limbi străine nu permite stimularea suficientă a elevilor talentaţi şi o mai bună 
pregătire a lor în vederea obţinerii unor performanţe şcolare.

Slaba dotare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD 
player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine. 

Lipsa rezultatelor  notabile  la  concursurile  şi  olimpiade şcolare,  fazele  pe 
sector şi superioare acestora.

Lipsa unor interasistenţe realizate cu  ritmicitate la nivelul catedrei.
Efectuarea unui număr de ore de consultaţii pentru pregătirea în susţinerea 



examenelor de competenţe lingvistice.
Dezinteresul unui număr foarte mare de elevi pentru lectură, datorită faptului 

că aceştia găsesc pe Internet rezumatele şi comentariile operelor studiate la şcoală.
Lipsa  cabinetelor  specializate  de  limba  şi  literatura  română  şi  de  limbi 

străine.

Oportunităţi
Prestigiul  în  continuă  creştere  de  care  se  bucură  şcoala  noastră  în  acest 

moment.
O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea 

părinţilor acestora.
Disponibilitatea  cadrelor  didactice  de  a  lucra  suplimentar  gratuit  atât  cu 

elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe.
Existenţa unui proiect Comenius multilateral în desfăşurare.
Buna colaborare între comisiile metodice din şcoală.
Existenţa unei asociaţii a părinţilor legal constituită în şcoală.
Existenţa unei palete largi de auxiliare şcolare.
Existenţa  unor  concursuri  şi  olimpiade  care  să  asigure  cadrul  de 

implementare a unor activităţi de natură să asigure performanţa şcolară în instituţia 
noastră de învăţământ.

Ameninţări
Plecarea elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli din oraş.
Autosuficienţa şi automulţumirea cadrelor didactice. 
Demotivarea financiară a cadrelor didactice.
Lipsa resurselor financiare. 
Lipsa cadrelor didactice titulare care să asigure continuitatea la catedră.
Lipsa  de  implicare  a  cadrelor  didactice  în  activităţi  de  tipul  In-training 

Service finanţate din fonduri europene.
Aspectele menţionate în prezentul raport au fost identificate în urma analizei 

documentelor  Comisiei  aferente  anului  şcolar  2012  –  2013  şi  vor  sta  la  baza 
elaborării Planului managerial pentru anul şcolar 2013 – 2014. În acest sens, se va 
avea în vedere creşterea ponderii punctelor tari, reducerea elementelor incluse în 
categoria puncte slabe. Identificarea amănunţită a oportunităţilor şi a ameninţărilor 
va  constitui  de  asemenea  o  prioritate  a  Comisiei  Ariei  curriculare  Limbă  şi  

Comunicare.

 Aria curriculară ,,Om şi societate”– responsabil prof. Frunză Monica
I. PREMISE

1. Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2013-2014 ne găseşte 
29



stat  membru  a  Uniunii  Europene,  fapt  care  impune  cu şi  mai  multă  stringenţă 
necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei. 
Studierea  sistemelor  educaţionale  europene  şi  implementarea  elementelor  de 
progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. 

2.  Analiza  SWOT  a  activităţii  desfăşurate  în  Şcoala  Gimnazială  „Petre 
Ispirescu” în anul şcolar 2012-2013 scoate în evidenţă următoarele aspecte:
Puncte tari:

- Există personal calificat 100% pentru obiectele de studiu.
- Cadrele didactice sunt interesate pentru perfecționarea continuă;
- Există o delimitarea clară a responsabilităţii fiecărui cadru didactic prin 

fişa postului;
- Există  condiţii  moderne  de  studiu  prin  numărul  mare  de  material  de 

specilitate  tipărite  din  biblioteca  şcolii  şi  conectare  la  internet,  softuri 
educaţionale; 

Puncte slabe:
- utilizare  insuficientă  a  metodelor  interactive  în  procesul  instructiv-

educativ; 
- utilizarea în prea mică măsură a metodelor de predare-învăţare-evaluare 

centrate pe elevi;
- număr redus de elevi performanţi;
- fluctuaţie de cadre didactice şi lipsa continuităţii la clasă;
- lipsa  preocupării  pentru  realizarea  unor  cabinete  specifice  ariei 

curriculare;
- insuficientă susţinere a activităţilor extracuriculare;

Oportunităţi:
-    Schimburi de experienţă cu alte unităţi şcolare din sectorul 1;
-  Varietetea cursurilor  de formare şi  perfecţionare organizate de CCD şi 

Universităţi;
-     Posibilitatea  accesării  unor  proiecte  cu  finanţare  naţională  şi 

internaţională;
-   Dezvoltarea  unor  parteneriate  cu  comunitatea  locală  şi  implicarea  în 

proiecte;
-    Implicarea familiei in educatie religioasa a elevilor;
-   Accesul la internet, în vederea obţinerii informaţiilor istorice, geografice, 

religioase;
-  Posibilitatea  participării  elevilor  la  manifestări  istorice  organizate  in 

Capitală ( Ziua Naţională , Ziua Eroilor)
Ameninţări:

- Şcoli concurente în zonă;



- Numărul  relative  mare  de  elevi  ce  provin  din  medii  defavorizate  din 
punct de vedere economic/social/cultural;

- Influenţa negativă a culturii de cartier asupra elevilor;
- criza  de  timp  a  părinţilor  datorată  actualei  situaţii  economice  care 

afectează implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât 
în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

    
Profesorii din cadrul ariei curriculare " Om şi societate " au urmărit în permanenţă 
asigurarea unei calificări cognitive substanţiale, o solidă pregătire de specialitate, 
cunoştinţe adecvate de psihologie şi  pedagogie, pregătire culturală şi  civică, un 
spirit deschis asupra lumii culturale şi sociale şi mai ales o preocupare permanentă 
în  perfecţionarea  cunoştinţelor  şi  deprinderilor.  Eforturile  profesorilor  au  fost 
permanente şi au avut ca scop pregătirea elevilor ca oameni flexibili în gândire, cu 
o  cultură  generală  temeinică,  precum  şi  dezvoltarea  laturii  creative  în  orice 
domeniu.  •  Profesorii  au  participat  la  consfătuiri  şi  la  cercurile  pedagogice 
desfăşurate  conform  graficului  ISMB.  şi  C.C.D.  Consfătuirile  şi  cercurile 
pedagogice s-au desfăşurat sub coordonarea directă a inspectorilor de specialitate.
•  Au  fost  organizate  activităţi  cu  caracter  istoric:  Comemorarea  Holocaustului, 
sărbătorirea  Zilei  Naţionale  a  României  –  1  Decembrie,  9  Mai  Ziua  Europei;
• S-au organizat toate activităţile prevăzute în Planul managerial la disciplinele din 
aria curriculară “Om şi Societate “, pentru anul şcolar 2012-2013;
• Colaborarea bună dintre membrii comisiei a dus la proiectarea atentă, pregătirea 

minuţioasă  şi  realizarea  unor  activităţi  deosebite  având  ca  scop  aprecierea 
propriilor tradiţii şi cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri  ale altor popoare. Cu 
aceste ocazii s-au organizat  în cadrul şcolii  expoziţii  de desene şi  paradă de 
costume, la serbarile  prilejuite de Naşterea Domnului şi Învierea Domnului şi 
Halloween.
D-na profesoara Podea Camelia a realizat împreună cu elevii o scenetă dedicată 

Zilei Holocaustului, referate, desene – în cinstea Zilei Armatei Române şi o scurtă 
serbare dedicată Zilei  Naţionale a României.  În luna ianuarie  domnul profesor 
Andrei Niţoi a iniţiat o dezbatere cu elevii claselor V-VIII pe tema ,,Unirea – un 
ideal, un crez şi o voinţă”. În luna aprilie s-au implicat în desfăşurarea activităţilor 
programate  în  săptămâna „Să ştii  mai  multe,  să fii  mai  bun!”.  În  luna mai  au 
pregătit  concursul  ,,Ziua  Europei”.  Au  strâns  şi  prezentat  materialele  elevilor 
despre ziua de 9 Mai – Ziua Europei şi 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. 
Au  fost  profesori  asistenţi  la  examenul  de  evaluare  naţională  şi  la  cel  de 
bacalaureat. 

La  ştiinţele  umaniste,  diversificarea  disciplinelor  cuprinse  în  acest  sector  al 
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curriculum-ului a lărgit aria de interes şi posibilitatea de pătrundere în noi domenii 
ale  cunoaşterii.  În  acest  scop,  în  predarea  ştiinţelor  umaniste,  au  fost  utilizate 
metode  moderne  de  învăţare  astfel  încât  conţinuturile  cu  un  sporit  grad  de 
abstractizare să devină accesibile prin abordarea deschisă a unor probleme reale, 
concrete. 

La disciplina  Religie proiectarea didactică a fost  corect  şi  la  timp întocmită, 
reuşind  să  adapteze  programa  şcolară  la  specificul  şcolii  şi  la  calendarul 
evenimentelor religioase, istorice şi sociale din viaţa comunităţii. 

Toate activităţile realizate în acest an şcolar au avut ca obiective: îmbunătăţirea 
relaţiilor de comunicare,  valorificarea potenţialului  creator al  elevilor, realizarea 
unui real  şi  eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante la 
concursuri  în  calitate  de  îndrumători  ai  elevilor,  dezvoltarea  spiritului  civic  şi 
crearea educaţiei patriotice în rândul elevilor.

D-na profesoara Frunza Monica a organizat vizite la Muzeul National „Grigore 
Antipa”  si  la  Muzeul  de  geologie.  De  asemenea,  a  realizat  si  pregatirea 
suplimentara a elevilor claselor a VIII- a in vederea sustinerii tezei la geografie. 
  Pe tot parcursul anului scolar a urmarit sa formeze elevilor competente specifice 
si sa-si atinga obiectivele propuse la fiecare proiectare didactica, promovând 
munca diferentiata, un stil de predare direct, cu impact accesibil elevilor, 
valorizând fiecare elev prin tipuri de activitati si fise de lucru diferite,  utilizând 
material didactic adecvat continuturilor, atractiv.

Activitatea la orele de geografie a vizat îndeplinirea obiectivelor generale şi 
specifice  ale  acestui  obiect  de  studiu  şi  sincronizarea  cu  tendinţele  actuale  de 
evoluţie ale învăţământului. Materia a fost parcursa conform planificarii.

Aria curriculară ,,Matematică şi ştiinţe”– responsabil prof. Vevera Andreea
  Planul  managerial  al  arriei  curriculare  Matematica  si  stiinte,  a  cuprins 
obiective cadru importante, vizand perfectionarea pregatirii  stiintifice a cadrelor 
didactice,  planificarile  pe  unitati  de  invatare,  pregatirea  suplimentara  a  elevilor 
pentru Evaluare Nationala  si pentru concursurile scolare, desfasurarea in conditii 
optime  a  orelor,  prin  folosirea  metodelor  interactive  si  centrarea  activitatii  pe 
participarea elevilor la toate momentele lectiei.

- S-au întocmit planificările calendaristice şi  proiectarea unităţilor 
de învăţare, întocmindu-se proiecte de lecţie din aceste unităţi; 

- S-a  stabilit  un  sistem  de  cerinţe  cu  privire  la  verificarea  şi 
aprecierea elevilor, folosind diverse metode de evaluare; 

- S-a  realizat  evaluarea  iniţială,  continuă  şi  sumativă;  notarea 
făcându-se   conform  reglementărilor  legale  şi  standardelor 
naţionale  în  vigoare,  valorificarea  rezultatele  evaluării  elevilor 
valorificându-se în procesul instructiv-educativ; 



- S-au discutat probleme privind organizarea şi desfăşurarea lecţiilor 
de recapitulare finală; 

- S-au  elaborat  documente  proiective  pentru  activităţile 
extracurriculare  ce  contribuie  direct  la  atingerea  obiectivelor 
curriculare (concursuri interdisciplinare, olimpiade şcolare, sesiuni 
de comunicări ştiinţifice etc.); 

Pentru realizarea acestor obiective membrii comisiei au efectuat în anul şcolar 
2012-2013, următoarele  activităţi:  în  şedinţele  de  lucru de  la  începutul  fiecărui 
semestru  s-a  stabilit  introducerea  metodelor  moderne  în  procesul  de  predare-
învăţare- evaluare, discutarea rezultatelor la evaluările iniţiale şi teze, întocmirea 
unor planuri de recuperare a lacunelor prin pregătire suplimentară.  
În  decursul  anului  şcolar  elevii  au  participat  la  numeroase  concursuri  şcolare. 
Astfel la faza pe sector au fost calificati la matematica 9 elevi.
     Au participat un nr de 15 elevi la prima faza a Concursului Euclid, majoritatea 
calificandu-se la urmatoarele etape.
    La concursul Euclid s-a obtinut, prin elevul David Radu premiul al II lea si 
medalie.  De asemenea rezultate  bune la acest  concurs  au avut  Iordache Ana si 
Preda Ioana.

În urma testării iniţiale d-na prof. de matematică Vevera Andreea  a întocmit un 
plan de recuparare a lacunelor pentru fiecare clasă în parte şi a lucrat diferenţiat cu 
elevii.

S-au efectuat ore de meditatii cu elevii claselor a VII-a si a VIII-a in vederea 
sustinerii  tezelor  si   Evaluarii  Nationale  (prof.Vevera  Andreea),  inca  din  luna 
octombrie;

D-na Vevera Andreea a organizat faza pe scoala a Olimpiadei de matematica si 
a participat ca evaluator la faza pe sector a olimpiadei de matematica (Scoala nr. 
3). De asemenea a participat ca professor evaluator la Evaluarea Nationala, Liceul 
Timotei Cipariu.

Dl profesor Valceanu Constantin a participat ca evaluator la fazele pe scoala si 
pe sector ale Olimpiadei de matematica (Scoala nr. 12)

D-na  profesor   Turlea  Maria  a  participat  la  Concursul  Euclid  ca  profesor 
supraveghetor.

La chimie d-na profesor Mihaela Bilegan a  organizat  pregatirea 
suplimentara cu elevii dotati, in vederea participarii la concursul de chimie “Raluca 
Lipan”, 

Doamna  profesor  Vasile  Ioana  a  participat  cu  elevii  la  concursul  Sanitarii 
priceputi.

Domnul profesor Oprisan Dan a participat cu elevii la cursuri organizate de 
Muzeul Antipa.
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Rezultatele la Evaluarea Nationala
  Conform Ordinului MECTS  cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii 
Nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013, pe 25 si 27 iunie s-
au desfasurat probele scrise la Limba si literatura romana si Matematica.
• Subiectele au fost preluate de catre Presedinte si un membru al comisiei de 

la Inspectoratul Scolar al Sectorului 1, conform graficului, in timp util, astfel 
incat subiectele multiplicate au ajuns la elevi la ora 9.

• Prezenta la cele doua probe:

La proba de limba și literatura română au existat doi candidați întârziați 

(Boboc Alina-Mihaela  și  Boboc Florica Gabriela),  care s-au prezentat  la poarta 

școlii la ora 900, după ce subiectele ajunseseră în sălile de examen. Drept urmare, 

elevele nu au mai fost primite la prima probă, la limba și literatura română și nu au 

susținut-o apoi nici pe cea de a doua, la matematică, lucru comunicat familiei. S-a 

procedat  conform prevederilor  metodologice,  alcătuindu-se  un  proces-verbal  de 

constatare a întârzierii, de către membrii serviciului de pază și protecție al  școlii, 



precum și un proces-verbal la nivelul comisiei de examen, informându-se telefonic 

Inspectorul  Școlar pentru Implementarea Descentralizării  Instituționale Sector 1, 

prof. Tania Andrei și consemnându-se absențele în catalogul de examen.

1. SITUAȚȚȚȚIA STATISTICĂ

a. Înainte de contestațțțții

Discipl
ina

Insc
rişi

Prez
enti

Elimi
nati

Abse
nti

Ceri
nte 
spec
iale

Situaţia pe tranşe de 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

35



Matem
atica 29 27 0 2 0 0 0 3 5 5 2 2 4 3 3

b. După contestațțțții

Discipl
ina

Insc
rişi

Prez
enti

Elimi
nati

Abse
nti

Ceri
nte 
spec
iale

Situaţia pe tranşe de 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

Limba 
si 
literatu
ra 
romana

29 27 0 2 0 0 0 4 1 5 3 6 3 5 0

Limba 
si 
literatu
ra 
matern
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matem
atica

29 27 0 2 0 0 0 3 5 5 2 2 4 3 3

Rezultatele Evaluarii Nationale au fost analizate in cadrul Consiliului Profesoral
In urma Admiterii computerizate, toti absolventii claselor a VIII-a au fost cuprinsi 
intr-o forma de invatamant.
43 %in licee si Colegii Nationale
18% in licee vocationale (sportive, de arta, economice)
39% in Colegii tehnice.
ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe
Institutia dispune de:



• Material curricular (planuri cadru 
pentru clasele I-VIII, programe 
scolare, manuale alternative), 
auxiliare curriculare (caiete de 
Lucru, ghiduri de aplicare, 
indrumatoare);

• Program de pregatire suplimentara 
pentru EN/performanta cu elevii, la 
matematica;
• Personal didactic calificat 100% 

la nivelul ariei curriculare;
• Cadre didactice titular - 3, 

suplinitoare - 3
• Interesul cadrelor didactice pentru 

perfectionare si formare continua;
• delimitarea responsabilitatilor 

fiecarui cadru didactic prin fisa 
postului;

• laborator informatica + tabla 
interactiva;

• softuri educationale
• conducere manageriala cu deschidere 

spre reforma, calitate, performanta

•  utilizare insuficienta a metodelor 
interactive in procesul instructiv-
educativ;

•  centrarea proiectelor didactice, 
uneori, pe continuturi si nu pe 
competente;

•  utilizarea in prea mica masura a 
metodelor de predare-invatare-
evaluare centrate pe elevi;

•  numar redus de elevi performanti;
•  conservatorism si rezistenta la 

schimbare;

Oportunitati Amenintari
• implicarea elevilor scolii in 

programe si proiecte care implica si 
competentele dobandite la orele 
afectate disciplinelor din aceasta arie 
curriculara (abilitati de calcul, 
rationament, observatie etc.);

• varietatea cursurilor de formare si 
perfectionare organizate de CCD, 
ONG, Universitati

• dezvoltarea unor activitati extra-
curriculare;

• posibilitatea accesarii unor proiecte 
cu finantare nationala si 
internationala

•  ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura morala 
a echipamentelor existente;

•  pretul ridicat al materialelor 
didactice;

•  număr mare de elevi ce provin din 
medii defavorizate (economic/ 
social/ cultural) –

•  şcoli concurente în zonă;
•  Influenţa negativa a mediului de 

cartier asupra unor elevi.
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• dezvoltarea unor parteneriate cu 
comunitatea locala si implicarea in 
proiecte

Aria curriculară ,,Tehnologie, arte şi sport”– responsabil prof. Ţurea Ştefan 
(Vezi raportul anexat)

Planul managerial al ariei curriculare “Tehnologii, arte şi sport” a cuprins 
obiective  cadru  vizând  perfecţionarea  pregătirii  ştiinţifice  a  cadrelor  didactice, 
planificările  pe  unităţi  de  învăţare,  pregătirea  suplimentară  a  elevilor  pentru 
concursurile  şcolare,  participarea  la  expoziţii  sau  alte  manifestări  culturale  şi 
sportive, în funcţie de specificul obiectului de studiu, ca şi desfăşurarea în condiţii 
optime  a  orelor,  prin  folosirea  metodelor  interactive  şi  centrarea  activităţii  pe 
participarea elevilor la toate momentele lecţiei.

Prin folosirea  metodelor  interactive  şi  centrarea  activităţii  pe participarea 
elevilor  la  toate  momentele  lecţiei  s-a  căutat  ca  orele  de  educaţie  tehnologică, 
precum şi cele de educaţie fizică, să devină în sine un prilej de  team-building,  

oferind elevilor prilejul demonstrării funcţionalităţii competenţelor de comunicare 
şi comportamentale dobândite pe parcursul întregului proces instructiv-educativ.
ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe
Instituţia dispune de: 

• material  curricular  (planuri  cadru 
pentru  clasele  I-VIII,  programe 
şcolare,  manuale  alternative), 
auxiliare  curriculare  (ghiduri  de 
aplicare, îndrumătoare);

• personal didactic calificat 100%;
• cadre  didactice  titulare  –  2, 

suplinitori 4;
• interesul  cadrelor  didactice  pentru 

perfecţionare şi formare continuă;
• delimitarea clară a responsabilităţii 

fiecărui  cadru  didactic  prin  fişa 
postului;

• conectare  la  internet  în  3  puncte 
operaţionale;

•  CDŞ atractiv;

• centrarea  proiectelor  didactice, 
uneori,  pe  conţinuturi  şi  nu  pe 
competenţe;

• utilizarea, în prea mică măsură, a 
motivaţiilor  specific  vârstei  în 
atragerea  elevilor  spre  propria 
formare;

• utilizarea  insuficientă  a 
metodelor  de  predare-învăţare-
evaluare centrate pe elevi;

• număr  redus  de  elevi 
performanţi;

• lipsa de evaluare a performanţei 
în activitatea unor cadre didactice 
prin  expoziţii,  spectacole, 
concursuri etc;

• nu  s-a  realizat  schimbul  de 



• conducere  managerială  cu 
deschidere  spre  reformă,  calitate, 
performanţă;

• cabinet AEL + tablă interactivă;
• posibilitatea  unor  programe  de 

pregătire  suplimentară  pentru 
performanţă cu elevii dotaţi.

experienţă  între  învăţători  şi 
profesori;

Oportunităţi Ameninţări
• posibilitatea  valorificării 

abilităţilor  individuale  ale  elevilor 
prin CDŞ;

• implicarea elevilor şcolii în 
programe şi proiecte care implică 
în special compe-tenţele dobândite 
la orele afectate disci-plenelor din 
această arie curriculară;

•  varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare  organizate  de  CCD, 
ONG, Universităţi;

• dezvoltarea de parteneriate cu 
comunitatea locală şi implicarea 
într-un proiect international de tip 
Comenius.

• ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura 
morală a echipamentelor 
existente;

• preţul  ridicat  al  materialelor 
didactice necesare;

• număr  relative  mare  de  elevi  ce 
provin din medii defavorizate 

• influenţa  negativă  a  culturii  de 
cartier  asupra  elevilor,  care  îşi 
petrec  timpul  liber  în  zona  de 
rezidenţă;

La  începutul  anului  şcolar  şi  al  semestrului  al  II-lea  s-au  discutat 
planificările pe unităţi de învăţare şi s-a întocmit programul de activităţi al ariei 
curriculare.

Cadrele  didactice  componente  ale  acestei  arii  curriculare,  de  o  mare 
importanţă pentru elevi, deoarece asigură abilităţi de comunicare în diferite limbaje 
nelingvistice,  proprii  sensibilităţilor  individuale  structurale,  au  dovedit  buna 
pregătire  de  specialitate,  ca  şi  aptitudini  educaţionale  legate  de  managementul 
clasei (Ţurea Ştefan, Mihalcea Stela, Lazăr Vladimir, Faur Alina şi Zăgan Raluca), 
doi dintre ei fiind şi profesori diriginţi (Ţurea Ştefan şi Mihalcea Stela). 

Buna colaborare dintre membrii ariei curriculare a dus la proiectarea atentă, 
pregătirea  minuţioasă  şi  realizarea  unor  activităţi  deosebite  la  clase,  ca  şi  a 
îmbunătăţirii sau păstrării unei bune imagini a şcolii în afara unităţii, prin modul de 
abordare  a  competiţiilor  sportive,  a  concursurilor  de  desen,  de  educaţie 
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tehnologică,   prin  organizarea  expoziţiilor  şi  a  serbărilor.  De  asemenea,  s-a 
remarcat  o  colaborare  în  vederea  planificării  şi  desfăşurării  activităţilor  din 
cuprinsul Săptămânii altfel, desfăşurată în anul şcolar trecut sub genericul “Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”

În acest  context,  merită menţionate rezultatele obţinute de elevii  şcolii  la 
competiţiile sportive la nivel de sector şi municipiu: 
Cele mai bune rezultate sportive la nivelul şcolii în anul şcolar 2012-2013
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
         FOTBAL FETE:                  Premiul I
         TETRATLON BĂIEŢI:       Premiul II
         TETRATLON FETE:          Premiul III
         TENIS DE MASĂ:              Premiile II  Gheorghe Gilbert (clasa a VIII-a)
         CROS FETE GIMNAZIU:  Premiul II   Stan Catrinel (clasa a VII-a) 
                                                      Premiul V ( faza pe Capitală)                                 
         ŞAH FETE            Premiul al III-lea pe sector – Cheran Karina (clasa a VII-
a)

Activitățile desfășurate în cadrul orelor de educație tehnologică  și a orelor 
de Opțional Informatică – Tehnologia informației  și  a  comunicațiilor au un rol 
important în testarea abilităților formate la orele de curs, la diferitele obiecte de 
studiu,  făcându-le  funcționale  și  oferind  prilejul  includerii  lor  în  competențele 
comportamentale ale elevilor, în grade diferite, precum și în viață.         

Promovarea  imaginii  școlii  în  comunitate  s-a  realizat  și  prin  participarea 
elevilor la Concursul Național de Evaluare în Educație la secțiunea TIC, Etapa I în 
perioada 08-15. Dec-2012, prof. Faur Alina fiind organizator și evaluator în acest 
concurs. 

De asemenea, elevii au participat la festivalul de colinde „Astăzi s-a născut 
Hristos”  și au obținut premiile II  și III în cadrul concursului  vocal-instrumental, 
fiind coordonați de prof. Zăgan Raluca.

Astfel,  datorită  componentelor  curriculare  ale  acestei  arii,  se  creează 
deprinderile şi competenţele care oferă suportul fizic şi emoţional optim pentru 
evoluţia sănătoasă a copiilor înspre vârsta adultă.

Comisia metodică a diriginţilor – resp. Ionescu Petra
Activitatea  Comisiei Diriginţilor, în primul semestru al anului şcolar 2011- 

2012,  s-a  desfăşurat  conform Planului  managerial  având  în  vedere  principalele 
obiective, prin acţiuni care s-au desfăşurat în termenele stabilite. 

Programul  activităţilor  a  fost  stabilit  în  cadrul  comisiei,  sprijinirea 
profesorilor diriginţi debutanţi fiind o prioritate. 



În anul şcolar trecut s-au desfăşurat următoarele activităţi:
S-a redactat Procedura Operaţională de “Asigurare a securităţii şi siguranţei 

elevilor în perimetrul unităţii şcolare”, conform indicaţiilor Ministrului de resort şi 
a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Astfel, s-a reglementat accesul 
persoanelor în unitatea de învăţământ, s-au asigurat paza unităţii  şi  serviciul pe 
şcoală,  atât  cu  elevii,  cât  şi  cu  cadrele  didactice,  conform  prevederilor  Legii 
Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, ale ROFUIP Nr.4925/2005 şi ale Adresei MECTS.

Prin  Decizia  nr.24,  din  20  septembrie  2012,  a  fost  activată  Comisia  de 
prevenire şi combatere a violenţei în şcoală, menită să contribuie la asigurarea unui 
climat  propice  desfăşurării  actului  educaţional  în  cele  mai  bune  condiţii.  În 
componenţa sa se află, aşa cum este şi  firesc, reprezentanţi ai tuturor factorilor 
educaţionali – şcoală (director, consilier educativ, doi profesori diriginţi), familie 
(reprezentantul  Consiliului  Părinţilor),  comunitate  locală  (reprezentantul 
Consiliului  Local)  şi  Poliţie  de  proximitate.  În  aceste  condiţii  s-a  încheiat  şi 
Parteneriatul de colaborare şcoală-poliţie, autorităţi locale, asociaţie de părinţi, care 
a  intrat  în  vigoare  la  data  de  23.10.2012,  aflat  sub  auspiciile  Protocolului  de 
colaborare DGPMB-ISMB şi a Protocolului de colaborare interinstituţională pentru 
implementarea  Strategiei  de  prevenire  a  criminalităţii  la  nivelul  municipiului 
Bucureşti.

Programul de activităţi al  Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în 

Şcoala Gimnazială „Petre Ispirescu” a pus pe primul loc Cunoaşterea ROFUIP 
4925/2005  şi  a  Regulamentului  Intern  în  vederea  respectării  prevederilor 
acestora. Pentru aceasta, ca în fiecare an, de altfel, s-a organizat prelucrarea ROI 
la toate clasele, cu fiecare elev şi cu fiecare părinte, în cadrul orelor de dirigenţie şi 
al  şedinţelor  cu  părinţii  clasei,  redactându-se  Procese-verbale  de  luare  la 
cunoştinţă,  pentru  conştientizarea  necesităţii  aplicării  stricte  şi  corecte  a 
prevederilor  acestor  regulamente,  în  vederea  protejării  integrităţii  fizice  a 
participanţilor  la  actul  educaţional  şi  a  asigurării  climatului  favorabil  de 
desfăşurare a acestuia. În cadrul şedinţei cu reprezentanţii comitetelor de părinţi pe 
clase,  la  nivelul  şcolii,  s-a  desemnat  reprezentantul  părinţilor  în  Comisia  de 
combatere şi prevenire a violenţei în şcoală, în persoana d-nei Ene Beatrice. 

Popularizarea actelor de abatere de la regulamente şi a sancţiunilor aplicate, în 
rândul elevilor şi al părinţilor, a fost folosită ca mijloc de descurajare a unor astfel 
de manifestări,  pentru evitarea  repetării  abaterilor.  În  Consiliile  Profesorale  din 
data  de  21.11.2011  şi  5.12.2011  au  fost  sancţionaţi,  la  propunerea  Consiliilor 
claselor,  elevii  cu  abateri  disciplinare  grave,  care  au  constituit  subiectul 
sancţiunilor  prevăzute  de  ROI  şi  nu  s-au  îndreptat  până  la  datele  respective. 
Situaţia acestora a fost definitivată prin încheierea mediilor scăzute la purtare.  

S-a  organizat  serviciul  pe  şcoală  cu  elevii  ciclului  gimnazial,  întrucât  s-a 
învăţat într-un singur schimb, şi s-a asigurat accesul în şcoală pe intrări separate, pe 
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cicluri de învăţământ şi nivele de aşezare a claselor. 
S-au folosit  însemnele personalizate pentru accesul elevilor  în instituţia de 

învăţământ: cravate / eşarfe, carnetul de elev.
Pentru îmbunătăţirea activităţii educative preventive, în planificarea orelor 

de dirigenţie s-au prevăzut ore pe tema delincvenţei juvenile, a violenţei  de orice 
fel,  a  infracţionalităţii,  la  toate  clasele,  cu  conţinut  adaptat  vârstei  şi 
caracteristicilor clasei. 

Începând din săptămâna 26 – 30 noiembrie  2012,  dl  agent  sef  adjunct  de 
Poliţie Teşcula Radu a intrat la orele de dirigenţie de la clasele a VII-a A şi a VIII-a 
B, în cadrul studiului de caz „Pericole care ameninţă siguranţa deplasării copiilor  

către şi dinspre şcoală”,  urmând să fie prezent şi la celelalte clase gimnaziale, 
conform Programului de activităţi propus de comun acord în cadrul parteneriatului 
amintit.

Elevii cu abateri  disciplinare au fost monitorizaţi  pe parcursul semestrului, 
aplicându-li-se  sancţiuile  prevăzute  de  Regulamentele  şcolare,  în  funcţie  de 
gravitatea faptelor. În Consiliul Profesoral au fost discutaţi elevii recomandaţi de 
Consiliile claselor, atunci când faptele reprobabile s-au repetat, urmând ca situaţia 
acestora să fie definitivată în Consiliul Profesoral de validare a notelor la Purtare 
(Mihai  Bogdan,  clasa  aVII-a  A,  Dobre  Carol,  Babaci  Cristian,  Beleţ  Nicolae, 
Şomlea Alexandru, clasa a VIII-a B sunt câteva exemple).

Tot  la  clasele  a  VII-a  şi  a  VIII-a  A,  s-a  desfăşurat  o  acţiune  din  cadrul 
Programului  educaţional  şi  de  consiliere „Personalitate  sau  delincvent?” 

derulată  la  nivelul  serviciului  de  studii,  consiliere  şi  prevenire  a  devianţei 
(predelincvenţei) juvenile al CMAP/CMBRAE, care a avut loc sub coordonarea 
reprezentantului  acestei  organizaţii,  Prof.Consilier  Dr.  Adrian  Ibiş,  la  care  au 
participat  elevi  selectaţi  din  clasele  V-VIII  de  către  consilierul  şcolar  Raluca 
Oprescu,  în  colaborare  cu  profesorii-diriginţi  ai  şcolii.  Programul  s-a  adresat 
elevilor  cu  manifestări  temporar  deviante  (indisciplină  şcolară  accentuată, 
frecvenţă  şcolară  redusă,  evaziune  familială,  agresivitate  verbală  şi  fizică, 
contestarea autorităţii  profesorilor, relaţii  tensionate în familie, tulburări afective 
etc.)  şi  a vizat pe acei elevi care primiseră deja primele sancţiuni prevăzute de 
Regulamentul  şcolar (observaţie individuală, observaţie în faţa clasei, observaţie 
în faţa Consiliului clasei şi mustrare în Consiliul profesoral, cu scăderea implicită a 
notei la purtare), dar şi colectivele din care aceştia fac parte.

   Pe parcursul anului şcolar s-au înregistrat fapte violente care au necesitat 
intervenţia autorităţilor, dar, cu ajutorul acestora, conflictele au aplanate pe cale 
amiabilă.

Pentru  Întărirea legăturii  şcolii  cu familia  şi  cu comunitatea locală  s-a 
planificat  vizitarea  periodică  a  elevilor  cu  probleme  comportamentale  şi 
convocarea acestor elevi, împreună cu familia, la orele săptămânale de consultaţii. 



Profesorii  diriginţi  şi  învăţătorii  au  realizat  astfel  de  întâlniri,  conform 
planificărilor făcute, după cum reiese din consemnările din Registrul de prezenţă şi 
din Procesele-verbale încheiate în fiecare caz. S-au folosit aceste întâlniri pentru 
prevenirea unor abateri  grave de la Regulamentul şcolar şi  pentru încheierea în 
bune condiţii a anului şcolar. 

Au fost planificate teme legate de prevenirea violenţei şi măsuri de diminuare 
a comportamentelor violente, atât în cadrul orelor de dirigenţie, cât şi al şedinţelor 
cu  părinţii  pe  clase  şi  a  întâlnirilor  cu  membrii  Consiliului  Reprezentativ  al 
Părinţilor din şcoală. 

În vederea prevenirii unor comportamente de risc, s-a prevăzut o colaborare 
strânsă cu  Poliţia comunitară, implicându-se, ca şi în alţi ani, elevii şcolilor din 
vecinătate, în acţiuni comunitare şi  activităţi sportive, cu atât mai mult,  cu cât 
antrenamentele  la  şah  s-au  desfăşurată  în  fiecare  sâmbătă  la  Şcoala  nr.170,  pe 
primul  semestru  şi  la  Şcoala  „Petre  Ispirescu”  pe  parcursuul  celui  de  al  II-lea 
semestru, de exemplu. 

S-a  introdus,  la  unele  clase  gimnaziale,  Caietul  de  consemnare  a  stării  

disciplinare,  ţinutei  elevilor  şi  a  curăţeniei  clasei,  în  vederea  conştientizării 
responsabilităţii  fiecărui  membru  al  colectivului  de  elevi  în  menţinerea  igienei 
mediului de muncă, dar şi pentru organizarea unei întreceri până la sfârşitul anului 
şcolar.

Activitatea s-a desfăşurat pe baza Programului de activităţi al comisiei, care a 
fost  îmbunătăţit  cu  propunerile  cadrelor  didactice,  pe  măsura  ivirii  de  noi 
oportunităţi, prin ofertele venite de la alţi parteneri.

   
La  nivelul  şcolii,  la  clasele  primare  s-au  organizat  activităţi  cu  prilejul 

marilor aniversări din calendarul naţional – Ziua Armatei şi Crăciunul. Cu aceste 
ocazii trebuie menţionate jurizările claselor mai mici, la concursul de compuneri cu 
tema Moş Crăciun, de la clasa a III-a A şi a colegilor mai mari, din clasele a III-a, 
la recitalurile de poezie ale colegilor mai mici (clasele a II-a A şi a II-a B).

Continuarea derulării programelor nutriţionale „Mic dejun cu cereale” şi „Să 
mâncăm sănătos”, în parteneriat cu Kraft Foods România, specifice elevilor din 
clasele a  II-a şi  a III-a,  la  care s-a adăugat,  pentru clasele a IV-a, programului 
naţional  „Şi  eu mănânc sănătos!” în  parteneriat  cu „Prais” şi  ISMB, dovedeşte 
preocuparea  membrelor  Comisiei  metodice  a  învăţătorilor  pentru  igiena,  ţinuta, 
curăţenia şi chiar estetica vieţii micilor şcolari, activităţile desfăşurate sub aceste 
generice însemnând o bună ocazie de lucru în echipă.

Săptămâna lecturii,  la  care au participat  elevii  clasei  I  A,  a continuat,  de 
asemenea,  tradiţia  colaborării  cu  Grădiniţa  nr.97,  pe  care,  de  atâţia  ani,  o 
coordonează cu succes d-na înv. Duţă Elena.

Lunile de toamnă au fost perioada organizării excursiilor, la care a participat 
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marea majoritate a elevilor din ciclul primar, ca şi la plimbările de cunoaştere a 
mediului toamna, care  au fost primele activităţi extraşcolare. Excursiile în zona 
Munţilor Bucegi, organizate de clasele mici în ideea întăririi colectivelor de elevi, 
au avut loc, în acest an, la Cheia şi Gura Diham (clasele I şi a  III-a). 

 Vizionarea de spectacole, atât în şcoală (circul Globus), cât şi în sălile de 
spectacol (Teatrul  Excelsior  şi  Opera Comică), vizitarea Muzeului  Gr.Antipa au 
fost un test pentru educaţia estetică şi comportamentul adecvat spaţiilor publice. 

Serbările de Crăciun,  cu bucuria colindelor şi  a  darurilor,  nu au lipsit din 
programul educaţional al şcolii, ecourile fiind favorabile la toate clasele. 

Vizitele  la  Muzeul  Satului   şi  Muzeul  Militar  (clasele  a  IV-a),  în  parcul 
Herăstrău (clasele I) şi în parcul Drumul Taberei (clasele a II-a) au fost, desigur, un 
prilej de observare a naturii, dar, mai important, o ocazie de cunoaştere reciprocă a 
bobocilor de la clasele I şi a II-a.

Clasele gimnaziale au beneficiat, de asemenea, de acţiuni de team-building, 
un exemplu constituindu-l excursiile organizate cu elevii clasei a VI-a A şi a VII-a 
la Diham şi Cheile Râşnoavei.

Concursul  de  lectură Adrian Mercan şi  consemnarea  activităţii  în  cât  mai 
multe  rezumate,  desfăşurat  în  parteneriat  cu  Fundaţia  ABI  a  fost  una  dintre 
acţiunile atractive ale primului semestru, faza pe şcoală fiind câştigată de o elevă a 
clasei  a  III-a  A,  care  a  primit  un  voucher  pentru  materiale  sportive.  Toţi 
participanţii au primit câte o diplomă.

Activităţile desfăşurate în perioada 2-6 aprilie 2013, în cadrul săptămânii „Să 
ştii  mai  multe,  să  fii  mai  bun”  au  fost  consemnate  de  către  cadrele  didactice 
coordonatoare în rapoarte şi s-a alcătuit o revistă a şcolii.

În  prezent,  sunt  în  curs  de  desfăşurare  activităţile  legate  de  Programul 
Comenius de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, ”European Historical and Cultural 
Heritage”, multilateral, câştigat de şcoală pentru anii 2012-2014.

Au avut loc vizitele de lucru în Sicilia – Italia şi Gdynia –Polonia, conform 
calendarului stabilit iniţial. Următoarea întâlnire va avea loc în 21 – 26 octombrie 
în România. 

La clasele a VIII-a, informarea părinţilor privind stadiul pregătirii elevilor în 
vederea  susţinerii  Evaluării  Naţionale,  realizată  de  profesorii  diriginţi  (Sindile 
Rodica  şi  Fulaş  Silvia),  s-a  desfăşurat  periodic,  conform  PO  şi  a  graficelor 
raportate la ISMB. Începând cu luna ianuarie s-au făcut, de asemenea, prelucrări 
ale Metodologiei de desfăşurare a simulărilor pentru EN, a alegerii liceelor, precum 
şi  acompletării  fişelor  de  înscriere.  Drept  rezultat,  Evaluarea  Naţională  s-a 
desfăşurat în bune condiţii, toţi absolvenţii claselor a VIII-a fiind cuprinşi în forme 
de învăţământ liceal. 

S-au  organizat  şedinţe  lunare  cu  părinţii,  în  cadrul  parteneriatului  şcoală-
familie, temele propuse fiind adaptate colectivelor de elevi şi problemelor specifice 



fiecărei  clase.  Printre  temele  dezbăture  s-au  numărat:  prezentarea  situaţiei  la 
învăţătură,  influenţa mass-mediei  asupra educaţiei  copilului,  petrecerea timpului 
liber,  implicarea familiei  în activităţile elevilor,  problemele fizice  şi  psihice la 
vârsta pubertăţii.

Activităţile  desfăşurate  au  avut  menirea  de  a  contribui  la  dezvoltarea 
competenţelor  profesorilor  diriginţi  şi,  de asemenea,  la  formarea  şi  dezvoltarea 
personalităţii elevilor. 
ANALIZA SWOT munca educativa

Puncte tari

- Profesori diriginți stabili și cu 

experiență la clasele V-VIII;

- Implicarea conducerii școlii în 

realizarea activităților cu 

caracter educativ.
- Parteneriate încheiate cu 

instituții de învățământ (Școlile 

Puncte slabe

- Rularea de profesori diriginți la 

clasele a V-a, din motive 
obiective;

- Reticența în organizarea de 

acțiuni în afara școlii, datorită 

posibilelor evenimente nedorite;

- Reticența implicării tuturor 

cadrelor didactice în acțiunile 
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nr.3, 170, 173 și 175, 

Universitatea București), 

instituții de stat (Poliție și 

Jandarmerie), cu CMBRAE, 

fundații (ABI și ”Ileana 

Mustatza”), ONG-uri (Prais, 

”Salvați copiii”, Green Bee), 

Primăria sectorului 1.
- Sprijinul Comitetului 

Reprezentativ al Părinților 

pentru activități de anvergură

- Derularea proiectului Comenius 
”European Historical and 

presupuse de partixciparea școlii 

la parteneriatul Comenius, 
luându-se ca motiv 

necunoașterea limbii engleze;

- Lipsa inițiativei a majorității 

învățătorii pși diriginților pentru 

încheierea de parteneriate și 

organizarea de activități cu 

propria clasă. 



Cultural Heritage”
Oportunitati

- Gamă largă de activități 

educative propuse de ISMB prin 
calendarul propriu;

- Sprijinul pe care diverse 

instituții (Primăria sectorului 1, 

CMBRAE, Poliția și 

Jandarmeria) s-au dovedit 
dispuse să-l acorde  

reprezentanților școlii în 

organizarea și desfășurarea de 

activități cu caracter educativ.

Amenințțțțări

- Multitudinea documentelor 

necesare desfășurării acțiunilor și 

care urmează finalizarea 
acestora;

- Atitudinea familiilor elevilor, 
generată de teamă sau, uneori, 
din motive pecuniare. 

- Necesitatea asigurării condițiilor 

de desfășurare a acțiunilor în 

condiții de deplină siguranță 

creează reticență la unele cadre 

didactice, chiar profesori 
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- Deschiderea și implicarea 

conducerii școlii în sprijinirea 

unor acțiuni educative cu 

caracter special și ajutor 

îngăsirea mijloacelor optime de 
realizare a acestora;

- Participrea la Proiectul 
Comenius.

diriginți. 



7. MANAGEMENTUL CALITĂŢII LA NIVELUL ŞCOLII

Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii 87/2006 privind asigurarea 
calităţii  în  sistemul  de învăţământ,  în  unitatea  noastră  a  funcţionat  Comisia  de 
evaluare şi asigurare a calităţii. Activitatea CEAC s-a desfăşurat conform Planului 
de acţiune întocmit la începutul anului şcolar.

Au fost concepute şi aplicate proceduri operaţionale pentru mai importante 
aspecte ale activităţii din şcoală.

Toate aceste proceduri au fost prezentate şi discutate în consiliul profesoral.
A fost completată baza de date referitoare la activitatea CEAC cu documente noi.
A fost întocmit raportul anual de evaluare internă a calităţii.

E. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

81 Secretariat 

Activitatea secretariatului a constat în:
- organizarea documentelor specifice 
 - arhivarea documentelor din anul şcolar anterior
- inregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor in programele de 
salarizare si REVISAL
 - intocmirea fiselor de incadrare a personalului didactic, statelor de functii si 
fundamentarea cheltuialilor pe anul scolar in curs
- completarea situatiilor statistice de inceput si sfarsit de semestru si an scolar 
- intocmirea proiectului planului de scolarizare pt anul scolar urmator 
- inscrierea elevilor in clasa pregatitoare si clasa intai
- inregistrarea dosarelor elevilor pt rechizite gratuite
- intocmirea documentelor de studii ale elevilor 
- asigurarea fluxului informational al compartimentului
 - asigurarea transparentei deciziilor din compartiment
- asigurarea interferentei privind comunicarea cu beneficiarii directi si indirecti 
- implicarea in proiectarea activitatii scolii
- cunoastetea si aplicarea legislatiei in viguare
- participarea la activitati de formare profesionala si dezvoltare in cariera 
- participarea permanenta la instruirile organizate de inspectoratul scolar
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- verificarea postei electronice si comunicarea adreselor venite colectivului 
de cadre didactice 
- trimiterea in timp util a situatiilor scolare catre ISMB si alte institutii 
- eliberarea de adeverinte si alte documente la cererea tuturor angajatilor 
scolii
- inregistrarea dosarelor solicitantilor programului  “EURO 200” 
- verificarea cataloagelor si primirea lor spre arhivare 
- intocmirea dosarelor de admitere la liceu pt. absolventii clasei a VIII-a 
- intocmirea dosarelor de personal

82 Contabilitate 

In periada 01.01.2012-30.06.2012 activitatea serviciului Contabilitate s-a 
desfasurat dupa cum urmeaza :

- s-au intocmit si transmis in termen declaratia privind contributiile 
salariale in fiecare luna, -am intocmit si transmis S1 statistic lunar ,
- s-au inregistrat in contabilitate toate facturile si modificarile survenite la buget 
in fiecare luna , -am intocmit rapoartele lunare ,trimestriala si anuale necesare 
dupa efectuarea tuturor operatiunilor contabile,
- s-au transmis trimestrial bilantul la primarie
-s-au intocmit si transmis adrese la primarie pentru aprobarea deschiderilor de 
credite , la scestea atasand si documentele justificative pt. banii ceruti ,
- s-au intocmit si transmis adrese la Trezoreia Municipiului Calarasi in fiecare 
luna cu privire la platile efectuate, transmit lunar monitorizarea salariilor ,
s-au intocmit si transmis lunar la Trezorerie prognoza banilor pe cele 
trei decade ale lunii , -am intocmit si transmis ordinele de plata la 
facturile angajate,
s-au intocmit propunerile de angajare, angajamentele şi ordonanţările 
la toate facturile, -am intocmit referatele pentru materialele si 
serviciile care trebuiesc achizitionate, -am intocmit nota de intrare si 
receptive la facturile de material,
- s-au intocmit bonurile de consum la facturile 
de material, -am intocmit fisele de magazine la 
materialele achizitionate,
- s-au intocmit si transmis la administratia financiara declaratia HG186 ,
-s-au  intocmit  si  transmis  la  administratia  financiara  –RAPORTUL  DE 
ACHIZITII –o data pe an, -am intocmit  si  transmis la ministerul finantelor 
raportul privind achizitiile efectuate prin SEAP , -am intocmit si transmis la 
primaria Cuza Voda proiectul de buget –o data pe an,



-am intocmit si transmis la administratia financiara trimestrializarea bugetului 
in urma sumelor alocate de finante,
- s-au intocmit si transmis bugetul final pe categorii de invatamant : primar 
,prescolar si gimnazial pe alinenate si articole,
- s-au intocmit si transmis fisele fiscale anuale,
-s-au intocmit diverse situatii venite de la ISMB sau Administratia Finantelor 
Publice  referitoare  la  salarii  (ex.  Sumele  necesare  pentru  hotararile 
judecatorest, cat s-a cheltuit din acesti bani . Necesarul de bani pentru plata 
participarii profesorilor la diferite asistente: bac, evaluare nationala, etc)

ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC

9.1  Personal de întreţinere şi îngrijire

În ceea ce priveste personalul de întreţinere si îngrijire se poate menţiona că 
spaţiul destinat procesului instructiv – educativ a fost bine întreţinut astfel încât nu 
au existat probleme în obţinerea avizului sanitar.

Pe tot parcursul anului şcolar s-au ocupat de:

• preluarea sub inventar, de la director, a bunurilor din clase, holuri, 
spaţii sanitare şi răspunderea de păstrarea şi folosirea lor în condiţii 
normale; 

• preluarea materialelor pentru curăţenie; 

• răspunderea de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de 
clasă pe perioada 

cât aceştia sunt la alte 
activităţi. Efectuează lucrări de 
îngrijire a sectorului precum:

• ştergerea prafului, măturat, spălat; 

• spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor; 

• păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare; 

• execută lucrări de vopsitorie (când este cazul); 
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• curăţenia sălilor de clasă (zilnic): măturat, şters praful, debarasarea 
băncilor, spălat (dacă este cazul); 

• curăţenia holurilor (zilnic): măturat, spălat; 

• curăţenia direcţiunii, secretariatului, cancelariei (zilnic). 
Conservă bunurile:

• controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, duşurile, robinetele 
şi semnalează defecţiunile constatate muncitorului de întreţinere. 

Programul de lucru este zilnic între orele 07 – 15, 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este 

obligat  să  îndeplinească  şi  alte  sarcini  repartizate  de  angajator,  precum  şi  să 
respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în 
condiţiile legii.

10. CONCLUZII

În  concluzie,  activitatea  managerială  a  şcolii  s-a  desfăsurat  conform 
prevederilor  legale,  urmărindu-se  gestionarea  optimă  a  resurselor  materiale, 
financiare  si  umane  existente.  Activitatea  managerială  este  complexă,  vizând 
semnarea  unor  protocoale  cu  instituţii  importante  ale  comunităţii  locale  pentru 
desfăsurarea unor activităţi  extracurriculare în vederea desăvârşirii  personalităţii 
elevilor.

DIRECTOR,
Prof. Bilegan Mihaela


