
Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

Nr……………din data de …………………..

Analizat in sedinta Consiliului Profesoral din data de ……………..

Avizat in sedinta Consiliului de Administratie din data de …………………

RAPORT DE ANALIZĂ A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,SFÂNTUL IERARH NICOLAE,,

BUCU
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1



Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

Trăim  într-o  societate  dinamică,  ce  se  află  într-o  continuă  transformare,  adaptare,  mişcare.
Schimbările  majore  din  stilul  nostru  de  viaţă  şi  din  obiceiurile  noastre,  induse  de  diferite  influenţe
culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. Mobilitatea crescândă a populaţiei, a
tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi a informaţiei schimbă şi modifică sensul educaţiei. Ca urmare,
astăzi  omul  îşi  construieşte  educaţia  personală  cu  totul  altfel  decât  mai  demult.  Pentru  majoritatea
indivizilor, educaţia este un mod „natural” şi general acceptat de a-şi construi identitatea, personalitatea.

Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului al XXI-
lea. Aceasta presupune:

- Responsabilitate şi capacitate de adaptare;

- Competenţe de comunicare;

- Creativitate şi curiozitate intelectuală;

- Gândire critică şi sistemică;

- Informaţii şi abilităţi media;

- Capacităţi de colaborare şi interpersonale;

- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor

- Responsabilitate socială

Prioritatea  învăţământului  preuniversitar  nu  poate  fi  vehicularea  informaţiei,  ci
transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, economice,
politice, ideologice – în beneficiul concret al elevului.

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Realizarea documentelor de proiectare managerială.

- Baza conceptuală
În anul şcolar 2018-2019, la Şcoala Gimnazială  ,,Sf. Ierarh Nicolae,,  Bucu activitatea

managerială s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul
preuniversitar de stat. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a
realizat în concordanţă cu:

1. Legea Învăţământului nr. 1/2011;

2. Planul managerial unic al ISJ Ialomița;

3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului deAdministraţie;

6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie;

7.  Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Ialomița;

8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de
stat;
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9. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
și profesional pentru anul școlar 2018-2019;

10. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a
VIII-a

11. ROF: Regulament de organizare si functionare pentru anul şcolar 2018-2019;
12. Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar;
13. Curriculum National;
14. Metodologia mişcării personalului didactic;
15. Metodologia evaluării personalului didactic
16. Instructiuni ale ISJ Ialomița;

Au fost elaborate următoarele documente de bază:
a. Documente de evidenţă

 Organigrama unităţii şcolare;

 Regulamentul de ordine interioară;

 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.

 Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe
discipline / cadre didactice;

 Registrul de decizii;

 Schema orară pe nivel de studiu;

 Criteriile  de  evaluare  a  activităţii  personalului  didactic  în  vederea  acordării
calificativelor anuale – existenţa fişelor;

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019-2020

 Planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019;

 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;

 Proiecte de parteneriat locale, județene, naţionale;

 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor din sălile de clasă.

b) Documente ale Consiliului Profesoral

 Tematica  şi  graficul  şedinţelor  Consiliului  Profesoral,  convocatoare,  tabele  cu
prezenţa, referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc.

 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;

 Sesizări, referate, solicitări etc.

c) Documente ale Consiliului deAdministraţie
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 Tematica  şi  graficul  şedinţelor  Consiliului  de  Administraţie  pentru  fiecare
semestru, convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate  de  necesitate
etc.

 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini;
 Registrul de procese verbale;
 Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;

 Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a
personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ
acordat).

d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 Componenţă, decizie de constituire;
 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.

e) Documente ale Compartimentului  Contabilitate

 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, Lapte-
corn-măr etc.

 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform 
proiectării bugetului anual.

 Asigurarea combustibilului;

 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.

Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective,
în condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi a regulamentelor. De la începutul anului şcolar s-au
organizat comisiile şi consiliile, s-au distribuit responsabilităţile, au fost numiţi responsabilii de
comisii,  în  urma  propunerilor  făcute  în  şedinţa  C.P,  în  şedinţa  C.A  dându-se  deciziile
corespunzătoare.

Documente existente la nivelul comisiilor metodice

 Programe curriculum şi planuri cadru;
 scheme orare;
 situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;
 planuri manageriale;
 planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii;

 graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor;

 programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;

 programe de pregătire suplimentară a elevilor cu probleme la învăţătură şi a celor
capabili de performanţă;
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 programul activităţilor educative şi extraşcolare;

 situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare comisie
metodică;

 orarul şi graficul tezelor semestriale;

 procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROF, PSI, PM etc.

 teste, rapoarte, analize, referate, diplome.

Repartizarea responsabilităţilor

Planurile comisiilor metodice au fost întocmite de responsabilii acestora, respectându-se
Curriculumul Naţional şi ghidurile metodologice recente. Pentru toate categoriile de personal s-a
elaborat, aprobat şi predat fişa postului, precizându-se responsabilităţile suplimentare.

Repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la
începutul anului şcolar, fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa
postului, avându-se în vedere principiul continuităţii. Fiecărui responsabil de comisie sau de

compartiment i-a revenit atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa Consiliului Profesoral.

Organizarea timpului

Programul zilnic s-a desfăşurat într-un singur  schimb:

- între orele 8.00 şi 14.00 învățământul preșcolar , primar și gimnazial.

S-au  exploatat  eficient  resursele  de  timp,  prin  respectarea  programelor  și  pregătirea
suplimentara a elevilor.

Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare

Întreaga activitate a fost monitorizată permanent de conducerea şcolii,  pe baza Planului
de  monitorizare  a  activităţii  şcolii,  prin  observaţii,  asistenţe  la  clasă,  prin  comunicarea  cu
responsabilii de comisii şi cu întregul personal al şcolii, analize periodice în C.P şi C.A şi prin
organizarea unor şedinţe  de  lucru. S-a urmărit: implicarea întregului personal şi a partenerilor
sociali în activităţile şcolii, conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul  de
opinii,  valorizarea  iniţiativelor,  creşterea  calităţii  procesului  instructiv-educativ,  creşterea
performanţei şcolare etc. Multe dintre disfuncţiile identificate au fost remediate. Concret,  s-au
verificat şi completat toate documentele şcolare, s-au completat contracte individuale de muncă
pentru  tot  personalul  angajat,  s-au  verificat,  completat  şi  actualizat  dosarele  personale  ale
cadrelor  didactice,  s-au întocmit  dosare  de protecţia  muncii,  dosare medicale,  documente  de
instructaj pentru protecţie civilă şi P.S.I., s-au întocmit portofolii ale personalului didactic; au
fost  realizate  mape  ale  comisiilor  metodice,  conform  cerinţelor.  Registrele  matricole  şi
cataloagele au fost verificate amănunţit, fiind completate corespunzător. Şcoala deţine autorizaţie
sanitară de funcţionare.
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Autoevaluarea activităţii manageriale
Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere.

 Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional.
Conducerea şcolii a întocmit documentele  de  proiectare: Proiectul de dezvoltare instituţională,
planuri manageriale, planuri operaţionale, graficul de îndrumare şi control, oferta şcolii, ROF,
proiectul planului de şcolarizare,  planul de încadrare, grafice de asistenţă, etc.  S-au distribuit
pentru fiecare categorie de personal fişa postului, fişa de evaluare şi  s-au  dat decizii.  Au fost
întocmite şi respectate graficul  de  desfăşurare a tezelor semestriale şi planul de măsuri pentru
îmbunătăţirea  rezultatelor  elevilor  clasei  a  VIII-a,  au  fost  monitorizate  activitatea
extracurriculară, activitatea de secretariat, contabilitate, precum şi cea a personalului de îngrijire.
S-au întocmit dosare cu documentele Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie.
În  activitatea  managerială,  am  acordat  o  atenţie  deosebită  proiectării,  corelând  obiectivele
stabilite  la  nivel  judeţean  cu  cele  specifice  şcolii  noastre.  Ne-am  propus  ţinte  strategice
realizabile prin planul managerial.

Punctele tari în activitatea manageriala:

 susţinerea  şi  promovarea  lucrului  în  echipă,  prin  implicarea  cadrelor  didactice  si  a
elevilor în rezolvarea problemelor şcolii şi responzabilizareaacestora;

 contribuţie la promovarea imaginii şcolii 
 incurajarea participarii tuturor cadrelor didactice la activitati de perfectionare;

 preocuparea pentru realizarea unor parteneriate reale cu părinţii, împreună cu Primăria şi
Consiliul Local Bucu, pentru conştientizarea acestora cu privire la importanţa colaborării
în educaţia copiilor;

 eliminarea  abandonului  şi  reducerea  absenteismului  prin colaborarea  cu părinţii  şi  cu
Poliția comunei Bucu;

 preocuparea pentru ordine, disciplină şi siguranţă civică;
 menţinerea si dezvoltarea bazei didactico-materiale;

 dezvoltarea unor parteneriate cu  ISJ Il, precum si numeroase scoli din judetul Ialomița,
dar și din alte județe

 valorificarea eficientă a resurselor financiare.

Punctele slabe

 nu există.
ANALIZA SWOT 
Puncte tari:

 Existenta celor  16 de cadre didactice titulare;

 Diversitatea proiectelor şi concursurilor în care elevii și preșcolarii școlii noastre au fost
implicați;

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;
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 Accesul la internet şi existenţa laboratorului de informatică;

Puncte slabe: 

 Insuficientă susţinere din partea anumitor catedre didactice a activităţilor extracuriculare;

 Absența secretariat

 Nu întotdeauna sunt folosite metodele active de învăţare;

 În unele cazuri sunt probleme cu gestionarea optimă a timpului didactic şi cu densitatea
lecţiei;

 Nerespectarea fisei postului de catre unele cadre didactice

 Alimentarea unor situatii conflictuale in mod nejustificat de catre unele cadre didactice

 Dezinteres in ceea ce priveste completarea documentelor scolare

Oportunităţi:
 Aplicarea înţeleaptă a legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

 Implicarea Primăriei pentru susţinerea bazei materiale;

 Relaţii foarte bune cu Inspectoratul Şcolar Judetean Ialomița

 Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin programele oferite de C.C.D.şi

universităţi;

 Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de Sănătate Publică,Biserica;

 Preocuparea continuă pentru susţinerea bazei materiale;

 Participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice;

Ameninţări:
 Lipsa de interes a unor cadre didactice în urmărirea modificărilor legislative nou apărute;
 Inerţia şi slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional;

 Unele  disfuncţionalităţi  în  receptarea  modificărilor  legislative  de  către  beneficiarii
procesului de educaţie (elevi,părinţi);

 Lipsa de interes  a  cadrelor  didactice  în  cunoaşterea  aspectelor  noi  legate  de calitatea
actului educaţional, a descentralizării învăţământului;

RESURSE MATERIALE 

Spaţii pentru învăţământ

Şcoala dispune de un local cu 9 săli de clasă, 3 săli de grupă pentru ciclul preșcolar,
primar şi gimnazial, un cabinet de informatică, bibliotecă. Şcoala dispune de iluminat, incalzire
cu centrale termice, telefonie, internet, alimentare cu apa, grupuri sanitare interioare.

Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)
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Biblioteca funcţionează într-o incapere spaţioasă,  dotată cu mobilier  modern.  Pentru a
avea o evidenţă permanentă a titlurilor de carte, a numărului de volume, a numărului de cititori,
biblioteca nu  beneficiaza încă de o baza de date informatizata. Bibliotecara  a colaborat cu cadre
didactice  de  diverse  specialităţi  pentru  asigurarea  materialului  bibliografic  necesar  şi  a
manualelor şcolare pentru elevi. A fost realizată de către cadrele didactice  o îndrumare a lecturii,
în funcţie de vârstă şi de cerinţele programelor şcolare. 

Baza sportivă
Şcoala deţine materiale sportive, teren de sport multifunctional. Nu deține încă o sala de 

sport . 

RESURSE UMANE

Încadrarea cu personal didactic

Cadre

didactice

Debutanti/

suplinitori

Grad didactic

definitiv

Grad didactic

II

Grad didactic

I
Pensionari

Educatori - - - 2 1

Invățători - - - 5 -

Profesori 1 4 4 4 -

     În anul școlar 2018-2019, Şcoala Gimnazială  ,,Sf. Ierarh Nicolae,, a funcționat cu un număr de
norme didactice 15,69,  la fel și în anul şcolar 2017-2018.

Gradații de merit: 2 cadre didactice: prof. dr. Matei Daniela, prof. Simion Fodor Ana 
Maria.

Încadrarea cu personal didactic auxiliar/nedidactic
În Şcoala Gimnazială ,,Sf. Ierarh Nicolae,, există 1 normă de secretariat cu atribuții de

bibliotecar, 0.5 normă contabil,1,5 normă de îngrijitor.

Elevi

Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă.

Proiectul  planului  de  şcolarizare  se  realizează  anual,  în  funcţie  de  rezultatele
recensământului,  dar  şi  de numărul  de posturi  existente  în  şcoală  pentru toate  categoriile  de
personal, în baza unei note de fundamentare argumentate, precum şi a metodologiilor actuale
privind realizarea planului de şcolarizare.
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În anul  școlar  2017-2018, numărul  de preşcolari  şi  elevi  înscrişi  şi  distribuţia  lor  pe
grupe,  clase  a  fost  următoarea,  comparativ  cu  2018/2019  (SITUAȚIE  ÎNTOCMITĂ
CONFORM DATELOR ÎNREGISTRATE ÎN CATALOAGELE ȘCOLARE):

Numar clase/grupe Numar elevi înscriși la începutul anului
școlar 2017-2018

prescolar primar gimnazial prescolar primar gimnazial

3 5 4 44 84 59

Total clase: 12 Total elevi: 187

Numar clase/grupe Numar elevi înscriși la începutul anului
școlar 2018-2019

prescolar primar gimnazial prescolar primar gimnazial

3 5 4 41 85 65

Total clase: 12 Total elevi: 190
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Mişcarea elevilor

Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul de an şcolar 2017-2018, RESPECTIV 
2018/2019:

10

Prescolar Primar Gimnazial

Înscriși la început de

an școlar 2017-2018
44 84 59

Plecați 4 2 1

Veniți 1 2 2

Rămași 41 84 60

Prescolar Primar Gimnazial

Înscriși la început de

an școlar 2018-2019
41 85 65

Plecați

4

15 *din care: 
            7 CP (BUCUR, 
ALEXE, ERNYEI, 
LUNGU, NĂNĂU, 
PAVEL, SÎRBU)
             2 CLS I 
(STĂNILĂ, STOIAN)

2 CLS II (CAPRĂ,
PÎRVU)

2 CLS III ( CUERU,
NĂNĂU)

2 CLS IV (PICIOR,
PÎRVU)

5

Veniți

1
5 DIN CARE:

2 CLS I
2 CLS III
1 CLS IV

2

Rămași 38 75 62
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Frecvența și școlarizare 2017/2018, respectiv 2018/2019

Clasa Absente nemotivate Absente motivate Total

Cls. preg. A 318 62 380

Cls. I - - -

Cls. II 111 61 172

Cls. III 445 218 663

Cls. IV 33 139 172

Cls. V 134 106 240

Cls. VI 69 68 137

Cls. VII 10 215 225

Cls.VIII 15 103 118

Total 1135 972 2107

Clasa Absente nemotivate Absente motivate Total

Cls. preg. A 237 376 613

Cls. I 182 128 310

Cls. II 35 136 171

Cls. III 3 60 63

Cls. IV 998 214 1212

Cls. V 98 270 368
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Clasele pregatitoare – IV 2017/2018 Clasele V-VIII 2017/2018

Total elevi 84 Total elevi 60

Promovati 84 Promovati 60

REPETENTI - Repetenti -

Procent 100% Procent 100%

Clasele pregatitoare – IV 2018/2019 Clasele V-VIII 2018/2019

Total elevi 75 Total elevi 62

Promovati 75 Promovati 62

REPETENTI - Repetenti -

Procent 100% Procent 100%
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Cls. VI 368 440 808

Cls. VII 31 208 239

Cls.VIII 39 565 604

Total 1991 2397 4388

În  ceea  ce  priveşte  direcţiile  şi  acţiunile  care  au  fost  întreprinse  pentru  diminuarea
absenteismului  în  unitatea  noastră  de  învăţământ,  în  special  la  copiii  proveniţi  din  medii
dezavantajate şi defavorizate, putem menţiona următoarele măsuri:

- iniţierea în mod organizat a unor acţiuni comune scoala-familie, pentru intercunoaştere,
în scopul formării respectului reciproc;

- iniţierea  la  nivel  de  şcoală  a  unor  proiecte  în  parteneriat  educaţional  cu  părinţii,  în
principal,  şi  cu  alţi  parteneri  educaţionali  pentru  valorizarea  capacităţilor  intelectuale
aleelevilor;

- susţinerea  morală  a  părinţilor  şi  accesul  la  informaţie  pentru  prevenirea  şi  eliminarea
abandonului şcolar;

- eficientizarea  parteneriatului  cu  instituţiile  implicate  în  problematica  copilului,
promovându-se dialogul între conducerea şcolii şi profesorii diriginţi,  profesorii clasei,
elevi, părinţii elevilor, comunitatea locală , Poliţie, CJRAE.

Starea disciplinară
Note la purtare sub 7: nu sunt.

Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.

În şcoală s-a desfăşurat un program de pregătire suplimentară la mai multe discipline, la
ciclurile primar şi gimnazial, în vederea eficientizării demersului didactic şi pregătirii elevilor.
Din păcate, nu există preocupare de pregătire a elevilor pentru participarea elevilor la cât mai

multe discipline la olimpiadele scolare, indiferent de potentialul copiilor. Se constata o crestere a
numarului de elevi care au participat la concursuri scolare în acest  an școlar cu predilectie in
invatamantul  primar. Disciplinele  de  concurs  la  care  au  participat  elevii  au  fost:  romana,
religie, educație plastică.

Program de pregătire suplimentară.

Pentru  elevii  cu  probleme  în  achiziţia  de  cunoştinţe  a  fost  prevăzut  un  program de
consultaţii în cadrul fiecărei comisii metodice, în scopul completării lacunelor. Programul a fost
desfăşurat conform solicitării  elevilor şi părinţilor. Pentru clasa a VIII-a, încă de la începutul
anului  şcolar  a  fost  afişat  un  program de  pregătire  suplimentară  la  matematică  si  la  limba
romana, program care, în mare parte, a fost respectat. 

PARTENERIATUL CU PĂRINŢII ŞI CU CONSILIUL ELEVILOR

În fiecare clasă a fost organizat Comitetul de părinţi, din care s-au desemnat cei care au
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facut  parte  din  Consiliul  Reprezentativ  al  Părinţilor  pe  şcoală.  Consiliul  Reprezentativ  al
Părinţilor a contribuit la desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare prin participarea activă
la şedinţele C.A.,şedințe cu parintii, lectorate pe teme care îi preocupă deopotrivă pe elevi, părinţi
şi cadredidactice.

Şedinţele  cu  părinţii  s-au  desfăşurat  conform  graficului  stabilit  de  fiecare  profesor
diriginte. Prin tematica acestor şedinţe părinţii au fost informaţi despre nivelul de participare la
ore,  nivelul  de implicare şi  participare activă în cadrul  activităţilor  de  la  clasă.  Pe parcursul
anului scolar s-a realizat în permanenţă semnalarea de către şcoală a cazurilor  de  elevi cu un
comportament  violent  faţă  de  alţi  copii  şi  implicarea  în  rezolvarea  acestora.  Se  remarcă
importanța acordată menţinerii relaţiei cu şcoala dovedită prin frecvența participării la şedinţele
cu  părinţii, frecvența vizitelor la şcoală în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a copilului etc. De
asemenea  se  remarca  organizarea  de  dezbateri  şi  lectorate  cu  părinţii.  Exemple  de  teme
dezbătute:

- Regulamentul şcolar şi adaptarea acestuia la specificul şcolii (cu implicarea directă a
părinţilor în elaborarea regulamentului de ordine interioară alşcolii)

- Familia – sursa potenţială a violenţeicopiilor
- Cazuri de copii cu conduite violente.
Prin front comun al tuturor profesorilor din şcoală, indiferent  de  disciplină de predare  s-a

urmărit: prezenţă la ore; ore atractive şi realizarea transferului noţional în cadrul orelor de curs;
aplicarea evaluărilor iniţiale şi interpretarea rezultatelor; elaborare planuri de măsuri remediale la
nivelul  claselor;  optimizarea  volumului  sarcinilor  de muncă independentă  după ore,  pregătiri
suplimentare  pentru  elevii  claselor  terminale;  verificarea  aspectelor  parcurgerii  materiei  şi
evaluării  ritmice;  responsabilitate  şi  motivare,  prin  activităţi  extraşcolare.  Părinţii  elevilor  de
clasa a VIII-a  au fost  informaţi  permanent  cu privire  la  Metodologia şi  graficul  desfăşurării
Evaluării Naţionale, a precizărilor metodologice privind admiterea în învăţământul liceal. Scoala

a colaborat cu toate instituţiile abilitate pentru soluţionarea fiecărui caz în parte, pentru a nu
altera mentalitatea, disciplina şi atitudinea faţă de procesul de învăţare în rândul celorlalţi elevi.

PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ
Efectele  parteneriatului  cu  comunitatea  locală  sunt  de  natură  să  asigure  performanţe

şcolare  crescute,  accesul  deschis  spre  informaţie  şi  comunicare,  dezvoltarea  personală  atât  a
copiilor  cât  şi  a  adulţilor  implicaţi  in  soluţionarea  acestora.  Informarea  părinţilor,  elevilor,
membrilor comunităţi  s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit  a fi eficiente:
afişarea informaţiilor  cu caracter  public  şi  popularizarea  acestora în  rândul  elevilor,  cadrelor
didactice,  membrilor  comunităţii;  informaţii  de  interes  referitoare  la  testarea  inițială,  teze,
proiecte şi programe educaționale etc;

Cooperarea cu Comunitatea locală s-a realizat, în special, prin intermediul reprezentanţii
Primăriei şi ai Consiliului Local Bucu in Consiliul de Administratie al scolii.

Colaborarea cu sindicatele

În  Şcoala  Gimnaziala  ,,Sf.  Ierarh  Nicolae,,  Bucu  au  existat  relaţii  de  colaborare  cu
reprezentantul sindical care a participat, în calitate de observator, la sedintele C.A conform legii,
precum si exercitarea atributiilor sindicale la nivelul scolii cu respectarea legislatiei in vigoare. In
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scoala  noastra  activeaza  USLI,  lider  fiind dnul  prof.  pentru  învățământ  primar,  Zaharia
Gheorghe,  care  a  militat  pentru  drepturile  noastre,  s-a  implicat  pentru  crearea  unor  conditii
optime de munca, înlocuit în sem al II lea de dna prof Nicoară Claudia.

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Departamentul secretariat

În anul şcolar 2018-2019, activitatea departamentului secretariat a fost asigurată de către
dna director și de către dl contabil, postul fiind în litigiu.

Contabilitate
La  Şcoala  Gimnazială  ,,Sf.  Ierarh  Nicolae,,  Bucu,  departamentul  contabilitate  este

deservit de dnul contabil Dimache Ionuț, 0.50 normă, care, conform fişei postului, s-a ocupat de
următoarele probleme:

- planificarea bugetară;

- întocmirea bugetului anual şi semestrial;

- realizarea planului  de  venituri şi cheltuieli;întocmirea documentelor de contabilitate;
urmărirea  aplicării  şi  respectării  dispoziţiilor  legale  privind salarizarea şi  drepturile
personalului angajat;

- achiziţionarea de materiale consumabile;

- stabilirea necesarului de materiale pentru reparaţiile curente şi igenizare etc.

- monitorizarea întreţinerii bazei materiale;

- realizarea conturilor de execuţie bugetară etc.

În  plus,  dnul  contabil  Dimache  Ionuț  a  preluat,  din  martie  2018,  pe  bază  de  decizii
interne, și anumite atribuții/responsabilități ale departamentului secretariat : Edusal, Revisal și o
parte din SIIIR.

CONCLUZII

În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit aplicarea curriculum- ului
naţional. De asemenea, a fost elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare, anual şi semestrial,
ţinând cont  de  calendarul  ISJ  Il.  Referitor  la  resursele  umane,  s-a  avut  în  vedere  încadrarea  cu
personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei in vigoare. S-a realizat
planul de şcolarizare şi s-au materializat obiectivele din PDI şi din planul managerial.

Activitatea  de  îndrumare  şi  control,  desfăşurată  potrivit  documentelor  de  proiectare  şi
organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea absenteismului, la
eliminarea abandonului, precum şi la ameliorarea disciplinei elevilor. Conducerea şcolii a alcătuit
echipe  de  lucru  pe  diverse  domenii,  cu  responsabilităţi  precise,  pentru  desfăşurarea  activităţii
didactice şi educative în condiţii de normalitate. Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de
autoformare,  de  centrarea predării  pe formarea de competenţe,  de  implicarea elevilor în activităţi
educative  diversificate  şi  de  obţinerea  unor  rezultate  mai  bune  la  învăţătură  şi  concursuri,  de
creşterea performanţelor şcolare, de formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor.  Au existat
relaţii  de  colaborare  şi  parteneriate  cu  alte  instituţii,  pe  plan  local  si  regional.  Documentele  şi
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rapoartele tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp. S-a colaborat bine cu familiile
elevilor, cu autorităţile locale şijudeţene.

II. ACTIVITATEA PE COMISII

Comisia pentru curriculum

 Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 
2018-2019 au fost:

 elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale; 
 realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale

comisiilor metodice/catedrelor.
 procurarea documentelor curriculare;
  procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN, I.Ş.J.

Ialomița;
 elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare

etc)
 controlul  documentelor  de  proiectare  curriculară  -  realizat  la  începutul  anului

școlar/semestrului;
 elaborarea  proiectului  activităţii  extraşcolare  şi  a  concursurilor  şcolare  -  realizat  sub

coordonarea directorului; 
 stabilirea programului de lucru al şcolii; realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile

cadru, planurile de învăţământ,  curba de efort intelectual al elevilor,  numărul de cadre
didactice  

 organizarea activităţilor extracurriculare; 
 aplicarea  planurilor-cadru,  a  programelor  şcolare  şi  a  metodologiei  privind  evaluarea

rezultatelor şcolare ale elevilor;
 evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a

rapoartelor primite de la responsabilii de comisii.

I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la:
 Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  şcolarizare.
 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor metodice

emise  de  ministerul  de  resort  privind  aplicarea  curriculumului  naţional,  pentru
învăţământul preșcolar, primar și gimnazial.

Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de 
la:

 Respectarea  reglementărilor  legale  privind  dezvoltarea  -proiectarea  curriculumului  la
decizia şcolii.

 Utilizarea  unei  curricule  pentru  discipline  opţionale,specifice  învăţământului  primar,
recunoscute şi promovate de MECTS (ex.: Educaţie pentru sănătate etc.).

Dovezile:
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 strategia de proiectare a C.D.Ş.
  procedura de proiectare a C.D.Ş.
  procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii
 curriculum opţional
  fişa de evaluare a opţionalului
  Oferta educaţională

În stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerinţele igienice şi
pedagogice astfel:

 Stabilirea  orarului/  programului  de  studiu  al  elevilor,  în  conformitate  cu  normele  de
igienă specifice pentru nivelul de vârstă a elevilor astfel  atât preșcolarii, cât și școlarii
din ciclul primar și gimnazial au învățat într-un singur schimb.

 Respectarea  cerinţelor  igienice  şi  pedagogice  la  întocmirea  orarelor  şi  la  repartizarea
zilnică a orelor.

Dovezile:
 orarul/ programul de studiu al elevilor
 procedura de întocmire a orarului şcolii

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele
/modulele din curriculum astfel:

 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către
fiecare educa tor/învăţător/profesor în funcţie de nevoile reale ale clasei.

 Unităţile  de  învăţare  au  fost  elaborate  pe  parcursul  anului  şcolar,  pe  măsură  ce  s-a
finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare.  

 Unităţile  de  învăţare  conțin  planificarea  învăţării  pe  lecţii(competenţele/obiectivele  şi
celelalte elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră); 

  Proiectele  unităţilor  de  învăţare   conţin  întotdeauna  competenţele/obiectivele
pentrufiecare tip de lecție(lecţiile de predare, recapitulare ,consolidare,etc. , de evaluare
de la finele unităţii. 

  În  planificarea  calendaristică  şi  în  proiectele  unităţilor  de  învăţare  se   respectă
formularea conţinuturilor din programa şcolară

 Proiectarea  unităţilor de învăţare  s-a realizat prnind de la  particularităţile de vârstă şi
individuale ale elevilor

În  concluzie:S-a  realizat   planificarea  corespunzătoare  a  materiei  (conţinuturilor)  pentru
fiecare arie curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa
şcolară. S-a realizat corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline
din curriculumul pentru învăţământul preșcolar/primar/gimnazial.

Dovezile:
 planificări calendaristice anuale
 planificări pe unităţi de învăţare
 planificări pe proiecte tematice

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev.

16



Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

 Cadrele   didactice  au  realizat  planificări  zilnice  şi  săptămânale  bine  structurate,
echilibrate, care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o bună cunoaştere a
elevilor din clasă şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate.
Fiecare cadru didactic recunoaște  importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine
echilibrate. 

 Planificările  zilnice  denotă  abilitatea  cadrelor  didactice  de  a  reflecta  critic  asupra
obiectivelor  imediate  realizate,  de  a  le  corela  cu  obiectivele  majore  propuse  în
planificarea săptămânală şi de a face ajustările necesare.

 Planificările au fost  bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţând adaptările
şi  modificările  necesare  pentru  a  le  asigura  tuturor  copiilor  posibilităţi  optime  de
învăţare şi dezvoltare.

 Planificările  includ  în  planurile  zilnice  o  varietate  de  activităţi  pentru  a  satisface
diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare.

 Atât  planificarea  anuală,  cât  şi  planificarea  unităților  de  învățare  promovează  o
abordare  holistă  asupra  dezvoltării  copilului  şi  un  mod  integrat  de  a  abordare  a
curriculum-ului.

  

II . Realizarea curriculum-ului pornind de la:

 Respectarea orarului proiectat( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului proiectat
al clasei)

Dovezile:
  orarul şcolii

  orarele claselor

Utilizarea auxiliarelor curriculare

Cadrele  didactice  au  utilizat  auxiliare  curriculare  aprobate  de  MEN,  în  concordanţă  cu
cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ preșcolar/primar/gimnazial.

Dovezile:
 programe şcolare
 manual
  auxiliare curriculare

  observarea directă

  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă
Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN

S-au  utilizat  doar  manuale  şcolare,  pentru  învăţământul  preșcolar/primar/gimnazial,
aprobate de MEN.
 În  ceea  ce  privește  corelarea  parcurgerii  disciplinelor  la  nivelul  ariei  curricular  s-a
urmărit:   

 Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.
 Corelarea  parcurgerii  disciplinelor  într-o  abordare  integrată,  pluridiscilinară/

interdisciplinară
Dovezile:
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 observarea directă
 documente de proiectare a materiei
 programe şcolare
 planuri de învăţământ
 proiecte didactice
 orarul clasei

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare
şi la motivaţia fiecărui elev
S-a observant o preocupare pentru:

 Promovarea  strategiilor  şi  a  metodologiei  didactice  adecvate  la  specificul  cultural  al
populaţiei şcolare.

 Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev.
 Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilul de

comisie metodică)
 documente de proiectare a materiei
 programe şcolare
  planuri de învăţământ
  proiecte  didactice  (existente  în  portofoliile  personale  ale  cadrelor  didactice  și  în

portofoliul comisie metodice)
S-a  observant  o  preocupare  pentru  utilizarea  autoevaluării  elevilor,  a  evaluării

formative şi a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin:

 Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare.
 Utilizarea  evaluării  formative  şi  a  feedback-ului  pentru  optimizarea  procesului  de

învăţare.

Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilul de

comisie metodică)
 documente de proiectare a materiei
 discuții cu elevii şi cadrele didactice
  portofoliul cadrului didactic
Cadrele  didactice  au realizat,  conform  prevederilor  legale  în  vigoare,  programe de

educaţie  diferenţiată  (pentru copiii  cu  cerinţe  educative  speciale  provenind din grupuri
defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc.).

Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la lecţii( fisele de asistență realizate de responsabilul de

comisie metodică/director)
 programe de educaţie remedială(existente în cadrul portofoliului Comisiei)
 planuri de intervenţie personalizate
 portofoliul cadrului didactic
 portofoliile elevilor
Informarea regulată a elevilor şi/ sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi 

rezultatele şcolare s-a realizat prin:  .
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Informarea sistematică/regulată a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.

Dovezile:
 cataloagele claselor
 procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare

Evaluarea rezultatelor şcolare s-arealizat astfel:

 Planificarea  activităţilor  de  evaluare  (iniţiale,  curente,  finale),  la  nivelul  catedrei  de
specialitate şi la nivelul claselor și la nivelul unităţii de învăţământ.

 Planificarea  activităţilor  de  evaluare  (iniţiale,  curente,finale)  de  către  fiecare  cadru
didactic, la nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând legislaţia în vigoare.

 Planificarea  evaluării  obiective,  pe baza descriptorilor  de  performanţă,  pe niveluri  de
performanţă („F.B”. „B”. „S”). 

 Planificarea  metodelor  şi  instrumentelor  de evaluare  specifice  nivelului  de învăţământ
primar/gimnazial. 

Dovezile:

 planificările cadrelor didactice
  programe şcolare, ghiduri
  instrumente de evaluare
  descriptori de performanţă
 indicatori de performanţă
  standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar/gimnazial
  portofoliul comisiei metodice 
  procedura de evaluare a rezultatelor şcolare
 În  realizarea   activităţilor  de  obligatoriu  evaluare  și  Înregistrarea  activităţilor  de

evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere:
 Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în vigoare.
 Notarea prin calificative/note a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor,

pentru elevii ciclului primar/gimnazial, pe baza descriptorilor de performanţă şi a standardelor
curriculare specifice fiecărei discipline în parte.

 Consemnarea calificativelor /notelor obţinute de elevi în documentele şcolare oficiale, ca rezultat
al mai multor evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, în perioade stabilite de
cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare.

 Înregistrarea unui număr de cel puţin două calificative/note în catalog şi carnetele elevilor, pentru
fiecare disciplină de învăţământ, studiată în învăţământul primar/gimnazial, în funcţie de numărul
de ore aferent acesteia în trunchiul comun din planul cadru al clasei respective.

 Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii ciclului primar/gimnazial
din şcoală şi a măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a discuţiilor
purtate la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor şi a comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii.

 Diseminarea  informaţiilor  privind  succesul  şi  insuccesul  şcolar  al  elevilor  din  ciclul
primar/gimnazial  tuturor categoriilor  de beneficiari  ai educaţiei  (elevi,  profesori,  părinţi),  prin
acţiuni şi modalităţi diverse.

 Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi instrumente interne
(cel puţin la nivel de eşantion reprezentativ).

19



Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

 Corelarea  informaţiilor  primite  de  la  învăţători/profesori  asupra   rezultatelor  la  învăţătură  şi
purtare ale absolvenţilor ciclului primar/gimnazial cu pregătirea şcolară şi profesională ulterioară
(pentru cel puţin un eşantion reprezentativ al fiecărei promoţii de elevi ai şcolii).

 Utilizarea analizelor/ datelor statistice interne, privind traiectul şcolar şi profesional ulterior al
elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi dezvoltarea instituţională.

 Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor absenteismului la elevii
ciclului primar/gimnazial, prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul fiecărei
clase de elevi, de către cadrele didactice responsabile. 

 Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei prin raportarea periodică, nominală şi/ sau
numerică, a elevilor cu un număr mare de absenţe nemotivate succesive. 

 Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, de către
personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale şcolii.

Dovezile:
 programe şcolare
 planuri de învăţământ
  instrumente de evaluare
  documente şcolare standardizate
  cataloage
  carnete ale elevilor
  registru matricol
 discuții cu cadrele didactice şi elevii
 observaţii ale asistenţelor la ore
Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora,

privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind
insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia.

III.Performanţele extraşcolare  .
 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul 

clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ primar,
 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ 

planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii. 
 Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura etnică a populaţiei şcolare 

şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate.
 Diseminarea  informaţiilor  cu  privire  la  activităţile  extracurriculare  şi  extraşcolare

desfăşurate  cu  elevii  ciclului  primar/gimnazial  către  toţi  factorii  interesaţi  (cadre
didactice, părinţi, elevi), în toate etapele derulării acestora.

 Popularizarea  rezultatelor  extracurriculare  şi  extraşcolare  ale  elevilor  de  ciclul
primar/gimnazial,  în interiorul şcolii şi în comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau
moderne. 

 Stabilirea  unei  strategii  de  popularizare  a  activităţilor  extracurriculare  în  rândul
personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi şi în
acord cu structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru
diversitate.

 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi
în comunitate.
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Dovezile:

 planul managerial al activităţilor extracurriculare
 afişaj în unitate
  CD-uri de prezentare
  diplome, medalii, trofee, fotografii

Existenţa  înregistrării  rezultatelor  la  activităţile  extracurriculare,  la  nivelul  claselor
primare/gimnaziale şi la nivelul şcolii.
Existenţa  dovezilor  privind  impactul  activităţilor  extracurriculare  asupra  participanţilor  şi  în
comunitate.
documente de evidenţă internă (proceseverbale,rapoarte de activitate, scrisori de mulţumire etc.)
• observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor)
• instrumente de promovare a ofertei educaţionale (afişe, pliante)
• portofoliile profesionale ale cadrelor didactice

Întocmit, responsabil comisie, prof. Soare Anda

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial (SCIM) la sfârșitul anului școlar 2018-2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.  119/1999 privind
controlul  intern/managerial  şi  controlul  financiar  preventiv,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  subsemnata  prof.  SOARE  ANDA,  în  calitate  de  responsabil  al
comisiei SCIM, declar că Scoala Gimnaziala ,,Sf. Ierarh Nicolae,, dispune de un sistem de
control  intern/managerial ale  cărui  concepere  şi  aplicare  permit  conducerii  precum  si
Consiliului de Administratie, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate
în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de
încredere  asupra  sistemului  de  control  intern/managerial  al  entităţii,  formulată  în  baza
autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menţionez următoarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică,  nu a fost actualizat;
- Procedurile operaţionale elaborate  în proporţie de 100% din totalul  activităţilor  procedurabile
inventariate au fost actualizate;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni de
perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie în activităţile realizate de Comisia de
monitorizare,  coordonare  şi  îndrumare  metodologică  şi  acesta  a  fost  actualizat  la  inceputul  anului
scolar;

- În cadrul entităţii publice NU există compartiment de audit intern functional.
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- Precizez  că  declaraţiile  cuprinse  în  prezentul  raport  sunt  formulate  prin  asumarea
responsabilităţii  manageriale  şi  au  drept  temei  datele,  informaţiile  şi  constatările  consemnate  în
documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul Scolii
Gimnaziale,,Sf. Ierarh Nicolae,,.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea  raportului  asupra  sistemului  de  control  intern/managerial,  aprobate  prin  Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial
al entităţilor publice.

Pe  baza  rezultatelor  autoevaluării,  apreciez  că  la  data  de  31.08.2019,  sistemul  de  control
intern/managerial  al  școlii  noastre este  partial   conform cu  standardele  cuprinse  în  Codul
controlului intern/managerial.

În  urma  centralizarii  datelor  Chestionarelor  de  evaluare  transmise  de  compartimentele  de
specialitate din cadrul  Scolii Gimnaziale ,,Sf. Ierarh Nicolae ,, in  Situatia  sintetica  a  rezultatelor
autoevaluarii,   intocmita   de  Comisia  de  monitorizare,  coordonare  si  indrumare  metodologica  a
implementarii si dezvoltarii SCIM se constata urmatoarele:
 Nu  exista  difuzata  si  implementata  procedura  operationala  "Etica.  Integritate  Acordare  de
consultanta  si  asistenta  etica",  in  scopul  implementarii  Standardului  1  al  Ordinului  600/2018 si  al
definirii  modalitatilor  de  promovare  a  valorilor  etice  si  de  integritate  profesionala  si  personala  a
salariatilor Scolii Gimnaziale ,,Sf Ierarh Nicolae,,
 Salariatii au un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si sunt constienti de
importanta activitatilor derulate, pe care le desfasoara in cadrul școlii.

 Valorile etice fac parte din cultura școlii noastre si constituie un cod nescris, pe baza caruia sunt
evaluate comportamentele. Scoala Gimnaziala ,,Sf. Ierarh Nicolae,, nu a elaborat în 2018-2019  Codul
de etica si de conduita profesională. Fiecare angajat poate sa sesizeze sefului  ierarhic  in  îcris  sau
verbal, nerespectarea  normelor de conduita de catre ceilalti angajaji ai Scolii Gimnaziale,,Sf. Ierarh
Nicolae,, Bucu.
 Salariatii școlii sunt liberi sa comunice preocuparile lor in materie de etica. Astfel, standardul nr.
1 a fost implementat parțial..
 Sarcinile  de  serviciu  sunt  prevazute  in  fisele  posturilor  si  asigura  indeplinirea  obiectivelor
generale  si  specifice  ale  institutiei.  Sunt  intocmite  de  seful  structurilor,  aprobate  de  conducator
institutiei  si  aduse  la  cunostiinta  salariatitor  prin  semnatura.  Totodata,  conducerea  se  ingrijeste  ca
aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare al institutiei, la care sa aiba
acces  toti  salariatii.  Fisele  posturilor  se  intocmesc  pentru  toti   angajatii si se actualizeaza ori de
cate ori necesitatile o cer. Compartimentul de specilitate gestioneaza fisele posturilor ale salariatilor.
Regulamentul de organizare interna (ROI) a fost propus, dezbatut în comisiile metodice de la nivelul
unitatii, avizat in Consiliul Profesoral, aprobat in Consiliul de Aministratie .
 In cadrul  Scolii  Gimnaziale ,,Sf.  Ierarh Nicolae,,  organigrama,  numarul  de posturi,  statul  de
functii se  aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru anul scolar 2018 -2019 a fost
elaborat  Planul  anual  de formare  profesionala.  Pana in  prezent  un procent  foarte  mic  de cadre  au
participat la instruiri profesionala conform nevoilor de perfectionare indentificate anterior.
 Delegarea  de  competente  se  face  tinand  cont  de  impartialitatea  deciziilor  ce  sunt  luate  de
persoanele  delegate  si  de  riscurile  asociate  acestor  decizii.  Asumarea  responsabilitatii,  de  catre
salariatul delegat, se confirma prin semnatura. Subdelegarea este posibila cu acordul directorului. 
 Pentru Standardul 4 exista HCL aprobat, sunt realizate referate de aprovizionare care au la baza
costul standard/elev. Prin rectificarea bugetara in baza cerintelor de suplimentare/diminuare/virare de
credite si prin actualizarea planului anual de management.
 Nu este implementat  standardul 8 al  Ordinului 600/2018 privind Managementul  Riscului.  In
acest  sens  nu exista  elaborata,  difuzata  si  implementata  PS-08-  8.2 -  Procedura de Sistem privind
intocmirea registrul de riscuri. 
 Sunt implementate standardele 13 al Ordinului 600/2018  privind  comunicarea, corespondenta
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si arhivarea.
 Este implementat standardul 1 privind semnalarea neregularitatilor. Este intocmita si difuzata
procedura operationala de sistem privind semnalarea neregulilor in desfasurarea activitatilor PS-01.4 -
Procedura  de  sistem  privind  semnalarea  neregularitatilor.  In  cazul  semnalarii  unor  nereguli  in
indeplinirea sarcinilor de serviciu, directorul sesiseaza CA prin intermediul unui referat care convoaca
Comisia  de  disciplina  si/sau  Comisia  de  etica.  Evaluarea  anula  a  performantelor  profesionale
sanctioneaza neindeplinirea sarcinilor de serviciu.
 Este implementat standardul 2 al Ordinului 600/2018 privind separarea atributiilor. Separarea 
atributiilor se realizeaza prin fisa postului, ROI si procedurile operationale realizate la nivelul 
institutiei.
 Standardul 10 privind supravegherea este implementat.  Personalul de conducere/coordonare a
compartimentelor de specialitate din cadrul  Scolii  Gimnaziale,,Sf.  Ierarh Nicolae,,    are   obligatia
avizarii/luarii   la cunostinta a tuturor documentelor intocmite de personalul din subordine.
 Este implementat standardul 6 al Ordinului 600/2018 privind planificarea resurselor. Resursele
umane sunt asigurate prin statul de functii si Organigrama, resursele financiare sunt prevazute in lege.
Resursa materiala este asigurata.
 Este  implementat  standardul  15  al  Ordinului  600/2018,  republicat,  privind  verificarea  si
evaluarea controlului prin completarea Anexelor
 Este implementat standardul 16 "Auditul  intern"  al Ordinului 600/2018, care  se efectueaza de
catre ordonatorul principal de credite

Prezentul  raport  s-a  elaborat  in  conformitate  cu  instructiunile  privind  intocmirea,
aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in
anexa  nr.  4  la  Ordinul  Ministrului  Finantelor  Publice  pentru  aprobarea  Codului  controlului
intern  cuprinzand  standardele  de  management/control  intern  la  entitatile  publice  si  pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31.08.2019 sistemul de control
intern/managerial  al  Scolii  Gimnaziale  ,,Sf.  Ierarh  Nicolae,,  este  implementat  conform  cu
standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial in proportie de 70%.

În anul școlar 2019-2020 se continua implementarea tuturor standardelor  cuprinse in
Ordinul 600/2018.

Prof. SOARE ANDA-
Responsabil Comisia SCIM
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RAPORT  ANUAL  PRIVIND  ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE ŞI
EXTRACURRICULARE 

(altele decât cele din săptămâna Școala Altfel  “Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”) 

2018-2019

,,Scopul educatiei ar trebui sa fie pregatirea unor oameni care sa actioneze si sa
gandeasca independent si care, in acelasi timp, sa vada in slujirea comunitatii

realizarea suprema a vietii lor.’’
Albert Einstein

          In anul scolar 2018-2019 am desfasurat activitati educative care au stimulat interesul

elevilor pentru scoala,  pentru dezvoltarea unei personalitati  armonioase,  ancorate in realitatile

societatii romanesti, valorificand astfel valentele educative ale disciplinelor de invatamant si ale

educatiei nonformale.

ANALIZA SWOT 

 Corelarea managementului institutional cu managementul functional din cadrul 
Scolii Gimnaziale ,,Sf. Ierarh Nicolae,, Bucu pentru a asigura aplicarea unitara a 
politicii educationale a scolii

PUNCTE TARI
 S-a urmarit aplicarea eficienta a politicii 

educationale judetene la nivelul Scolii 
Gimnaziale,,Sf Ierarh Nicolae,, Bucu, 
constatandu-se urmatoarele:

* s-au realizat documentele specifice activităţii
de  planificare  a  activităţii  educative:  planul
managerial al consilierului educativ, programul
activităţilor  educative  extraşcolare  şi
extracurriculare,  graficul  desfăşurării  acestor
activităţi,  procedura  care  reglementeaza
activitatea educativa;
-  s-au  constituit  subcomisiile  educative,  s-au
elaborat  programe  manageriale/de  activitate
ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile;
-  s-au  identificat  priorităţile  activităţii

PUNCTE SLABE

24



Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

educative, in funcţie de specificul şcolii şi în
consonanţă  cu  ordonanţa  de  urgenţă  a
guvernului  României  privind  asigurarea
calităţii  în  educaţie  şi  strategia  MEN pentru
perioada 2018-2019;
-  s-au  actualizat  punctele  de  informare  din
şcolii  referitoare  la  activitatea  educativă
şcolară şi extraşcolară si s-au creat altele noi,
facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a
acestui tip de activităţi;
-  monitorizarea  elaborarii  documentelor
manageriale  (planificari  anuale/  semestriale)
ale  dirigintilor  a  dovedit  faptul  ca  acestea
respecta programa si metodologia in vigoare.

-

AMENINTARI
-in urma discutiilor avute cu profesorii-
consilieri, am ajuns la concluzia ca exista riscul 
ca activitatea de proiectare sa devina mai 
importanta decat cea de predare-invatare-
evaluare.

OPORTUNITATI
-oferta de formare continua pune la dispozitia 
profesorilor consilieri suportul informational 
necesar pentru o mai riguroasa proiectare a 
activitatii educative.

 Cresterea calitatii actului didactic la nivelul scolii
PUNCTE TARI

 s-a urmarit dezvoltarea sistemului de 
predare-invatare-evaluare cu scopul orientarii
si consilierii elevilor.

PUNCTE SLABE

- 

AMENINTARI OPORTUNITATI
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-dezinteresul manifestat de catre unele cadre 

didactice pentru activitatea de consiliere poate 

genera insucces scolar, carente in dezvoltarea 

armonioasa a copilului.

-activitatile propuse la nivelul comisiei 

dirigintilor de la nivelul scolii;

 3.Valorificarea ofertei educationale existente la nivelul scolii
PUNCTE TARI

       S-a urmarit stimularea participarii la 
activitati nonformale (in special a elevilor 
defavorizati) si s-au constatat urmatoarele:
-cadrele didactice stimuleaza implicarea 
prescolarilor/scolarilor in activitati de educatie 
nonformala, pentru a valorifica oferta 
educationala a scolii;
-majoritatea cadrelor didactice valorifica in mod 
optim oferta educationala a scolii,  incurajand 
copiii sa participe si la alte tipuri de activitati 
educative proiectate la nivelul scolii sau realizate 
in parteneriat cu alte institutii scolare (serbari 
scolare, ateliere de creatie, concursuri, olimpiade 
scolare), in colaborare cu parintii si alti parteneri 
educationali.

PUNCTE SLABE
- lipsa unor instrumente de stimulare a 
elevilor participanti la activitatile educative 
extracurriculare si extrascolare;
-
-

AMENINTARI
-nu exista.

OPORTUNITATI
-existenta unor parteneriate educationale cu 
institutii care sustin educatia, se implica activ
in promovarea educatiei nonformale, in 
dezvoltarea armonioasa a personalitatii 
copilului;
-existenta in scoala a multor mijloace 
moderne, necesare desfasurarii activitatilor 
educative.

 4. Dinamizarea Consiliului Elevilor
PUNCTE TARI

   S-au urmarit initierea si organizarea unui/unor 
proiecte educationale, avand drept scop 
implicarea si responsabilizarea unui numar cat 
mai mare de elevi in viata scolii si s-au constatat
urmatoarele:
-C.S.E. din scoala noastra a realizat, sub 
coordonarea dnei consilier educativ, un proiect 
educational pentru anul scolar in curs, a propus 
si aprobat o tematica a activitatilor.

PUNCTE SLABE

-slaba implicare a C.S.E in derularea 
activitatilor propuse sau in viata scolii.
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AMENINTARI
-nu exista.

OPORTUNITATI
-responsabilizarea C.S.E .

 5. Optimizarea relatiei scoala-familie-comunitate
PUNCTE TARI

        S-a urmarit optimizarea relatiei scoala-
familie-comunitate si s-a constatat ca fiecare 
cadru didactic a desfasurat sedinte cu parintii, 
activitati de consultatii cu parintii, lectorate cu
parintii (conform graficelor).

PUNCTE SLABE
-

AMENINTARI
-absenta unor  parinti din viata scolii poate 
genera sincope in educatia copiilor.

OPORTUNITATI
-existenta unui parteneriat intre scoala-parinti-
comunitatea locala pe care fiecare profesor-
consilier/invatator/educator l-a 
prezentat/incheiat la inceputul unui nivel scolar.

 6. Prevenirea si combaterea violentei/ abandonului scolar
PUNCTE TARI

       S-au urmarit prevenirea si combaterea 
violentei, reducerea absenteismului şcolar  si s-
au constatat urmatoarele:
-au fost create instrumentele de colectare a 
datelor referitoare la absenteismul scolar (date 
care au fost lunar raportate la ISJ si prezentate 
in consiliul profesoral);
-au fost consiliate cadrele didactice in vederea 
implementarii (in cadrul orelor de consiliere) 
unor activitati de prevenire a abandonului 
scolar, de prevenire si combatere a violentei;
-au fost luate masuri corective (conf. ROI) atat 
in cazurile de absenteism nemotivat, cat si in 
cele de violenta manifestata in mediul scolar si 
in afara acestuia;
-au fost proiectate corespunzator si realizate in 
mod eficient activitati de consiliere si orientare 
avand ca teme prevenirea si combaterea 
abandonului scolar, violenta.

PUNCTE SLABE

-
-lipsa unui psiholog scolar in unitatea noastra 
de invatamant;
-
-familii monoparentale, parinti plecati in 
strainatate.

AMENINTARI
-cresterea abandonului scolar, a fenomenului 
infractional in randul minorilor.

OPORTUNITATI
-existenta unui parteneriat cu Politia locala;
-implicarea acestei institutii in combaterea 
violentei, prevenirea abandonului scolar.

Comisia diriginţilor
Activitatea desfăşurată

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI
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nr. 5132 din 10.09.2009
Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învățămantul gimnazial, de către toţi diriginţii;
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare 
- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă
adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie
Stabilirea  de  către  diriginţi  a  intervalelor  orare,  în  afara  orelor  de  curs,  pentru  elevi  şi  părinţi  în  vederea  desfăşurării
activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
-  diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori,  cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în
cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi a orei de dirigenţie

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie,  activităţi extraşcolare, activităţi educative cu
părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare,
elaborate unitar la nivelul școlii;
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasele pe care le manageriază; 
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează
Puncte slabe:
O  parte că din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea
temelor propuse cf. planificării
Întocmirea calendarului  şedinţelor  cu părinţii  pe clase /  şedinţelor  Consiliului  Reprezentativ  al  Părinţilor  şi  desfăşurarea
acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/
lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
- diriginţii claselor au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
Puncte slabe:
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie 
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor
din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte forte:
- au fost elaborate programe de activitati diverse, au fost postate pe portalul scolii spre a fi consultate de toti dirigintii
Puncte slabe:

- profesorii diriginți au ore și în alte unități școlare.

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri
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de socializare", activitati derulate in scopul interelationarii, dezvoltarii culturii grupale)

Puncte forte:
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare
–  elaborarea  unui  calendar  cu  zilele  de  naştere  ale  elevilor,  activităţi  de  cunoaştere  şi  socializare  între  clase,  afişarea  la  panoul
informativ a unui set de fotografii reprezentative, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de
coeziune socială etc.
Puncte slabe:

- insuficientă personalizare a claselor 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho - afective
de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al scolii la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă
- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau 
elev - profesor
Puncte slabe:
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan 
comportamental, dar pot constitui sursă de conflict.
Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare 
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii  aflaţi  în situaţii  de risc şcolar;  la solicitarea elevului  / dirigintelui,  aceştia  au beneficiat  de
consiliere psihopedagogică
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile
implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- nu exista.

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasaa VIII-a , a VII-a dar și a VI-
a)privind programa si calendarul Evaluărilor Naționale dar și  examenului de admitere, traseul socioprofesional al absolvenţilor. 
- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuarii studiilor in invatamantul profesional 
- informarea clasei a VIII-a cu privire la metodologia examenului de admitere.
- derularea de simulărilor la obiectele de examen de admitere.

Consiliul elevilor
Nr.
Crt.

Unitatea 
şcolară

Denumirea 
activităţilor

Responsabil Termen Indicatori de performanţă - 
nr. elevi, cadre didactice 
implicate, procente 
centralizare chestionare, 
fişe, lucrări, expoziţii

1. Școala 
Gimnazială ,
,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 

,,Limba noastra-i 
o comoara!’’

Echipa C.S.E.
Prof. Lb. 
Română
Invăţătoare 

Noiembrie 
2018

30 elevi
4 diriginti - atelier de creatie 
literara, plastica –expozitie de 
desene ;
-concurs 
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Bucu (chestionar-,,Profesorul 
ideal’’, centralizate in procent 
de 100%) ;
-competitii sportive (Cupa 

Educatiei).
2. Școala 

Gimnazială ,
,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Proverbe in 
culori’’

Echipa 
C.Ş.E.
Prof. ed. 
plastică
Diriginţi
Învăţătoare
educatoare

Decembrie 
2018

40  elevi gimnaziu 
4 diriginţi 
1 profesor
postere, prezentare PPT.

3. Școala 
Gimnazială ,
,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Teatru 
educativ’’

Echipa 
C.Ş.E
Prof. lb 
română

Ianuarie-
februarie 
2019

10 elevi
1 cadru didactic
Montarea piesei de teatru ,,Un
pedagog de scoala noua’’, cu 
elevii cls a VIII-a 

4. Școala 
Gimnazială ,
,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Fii bun, fii 
drept, fii 
bland !’’

Echipa 
C.Ş.E.
Prof. istorie
Prof. civică

Martie 2019 30 elevi
Director, diriginti, profesori
(sedinte, sezatori cu oameni 
valorosi, care pot dovedi 
superioritatea valorilor 
morale- intalnire cu un 
veteran de razboi, invitat de 
catre dl prof de istorie)

5. Școala 
Gimnazială ,
,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Bine faci, bine 
gasesti !’’

Echipa 
C.Ş.E.
Diriginţi
Învăţătoare
Resp. SNAC

Aprilie 2019 20 elevi
9 cadre didactice (director, 
cons ed);
Activităţi de voluntariat

Alte proiecte, programe, concursuri, festivaluri, simpozioane şi expoziţii 
educative în care au fost implicaţi elevii, diriginţii unităţii noastre
Nr.
Crt.

Unitatea 
şcolară

Denumirea 
proiectelor, 
programelor,
concursurilor 
festivalurilor, 
simpozioanelor 
şi expoziţiilor 
educative

Responsabil Termene Indicatori de rezultat (număr
de elevi şi cadre didactice 
implicate, procente 
centralizare 
chestionare/fişe/lucrări, 
expoziții, etc.)

1. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 

,,Fiinţele umane
nu au preţ!,,

Consilier 
educativ
Diriginte cls a
VIIIa

oct. 2018 2 cadre didactice 
implicate
20 elevi
ppt
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Bucu
2. Școala 

Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Fii conştient, 
nu dependent!,,

Consilier 
educativ
Diriginte cls a
VIIIa

Nov. 2018 2 cadre didactice 
implicate
20 elevi
ppt

4. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Ziua Naţională 
a României

Consilier 
educativ
Învăţători
Diriginţi 

Dec. 2018 11 cadre didactice 
implicate
Toţi elevii şcolii
Ppt, desene, chestionare

5. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

,,Singur acasă,, Consilier 
educativ
Învăţători
Diriginţi

Semestrial Grup ţintă format din 
elevii care au cel puţin un
părinte plecat în 
străinătate – 30 elevi de 
ciclul primar şi gimnazial

6. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Serbare de 
Crăciun şi de 
ziua şcolii

Consilier 
educativ
Învăţători
Diriginţi

Dec. 2018 12 cadre didactice 
implicate, toţi elevii şcolii

7. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Săptămâna 
legumelor şi 
fructelor donate

Consilier 
educativ
Învăţători
Diriginţi
Responsabil 
SNAC

Nov. 2018 20 elevi
2 cadre didactice 
implicate

8. Palatul 
copiilor 
Sibiu

CN Ecologie Cimpeanu 
Ana

Aprilie 2019 18 elevi
1 cadru didactic

9. Sc. gimn. 
Silvana, 
Salaj

Proiect 
national ,,Din 
suflet, pentru 
mama,,

Ionita Violina Sem II 2018
2019

18 elevi
1 cadru didactic

10. Sc. 
gimn. ,,Sf. 
Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Proiect socio 
educativ ,,Dar 
din dar se face 
rai,,

Matei Daniela Dec 2018 12 cadre didactice 
implicate
Toti elevii scolii

11. Sc. 
Gimn. ,,Sf. 
Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Proiect 
educational 
local ,,Ai grija 
de viata ta!,,

Matei Daniela
Mngiurea 
Mihaela
Nicoara 
Claudia
Pinttilie 
Marilena
Simion Fodor 

2018-2019
Toti elevii scolii
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Ana Maria
12. Lic. 

tehn ,,N. 
Balcescu,, 
Botosani

Conc 
interjudetean 
,,Sarbatoarea 
crizantemelor,,

Ionita Violina 25 oct 2018-
20 dec 2018

18 elevi
1 cadru didactic

13. ISU 
IALOMITA

Activitati de 
prevenire in 
domeniul 
situatiilor de 
urgenta

Soare Anda 2018-2019 Toti elevii
Toate cadrele didactice

14. Proiect 
judettean 
,,Prietenia 
ne apropie 
de 
Dumnezeu,,

Activitati social 
filantropice

Matei Daniela 2018-2019 40 elevi
1 cadru didactic

PREMII OBŢINUTE PRIN PARTICIPAREA LA DIFERITE PROIECTE, 
PROGRAME, CONCURSURI, FESTIVALURI, SIMPOZIOANE ŞI 
EXPOZIŢII EDUCATIVE
Nr.
Crt.

Unitatea 
şcolară

Denumirea activităţilor Responsabil Termen Premiul obţinut
Numele şi prenumele 
elevului-clasa -grupa 

1 Şcoala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

Concursul ,, Lumina 
Credintei,,

Prof. Matei 
Daniela

18.05.2019 Premiul  I
MENTIUNE

CRISTIAN LAVINIA
PALCAU FLORINA

2 Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

Concurs 
JUDETEAN 
,,SCOALA DIN 
TINDA BISERICII,,

Prof. MATEI 
DANIELA

IUNIE 2019 4 PREMII I  CRISTIAN LAVINIA
STOIAN MAIA
MOCANU MADALINA
TOADER ANDREEA

3 Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

FESTIVALUL 
INTERNATIONAL 
MULTIETNIC AL 
PASTORITULUI

IONITA 
VIOLINA

MAI 2019 1 PREMIU I
1 PREMIU III
 

AVRAM STEFANITA
GAVRILA  NARCISA

4 Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

Concurs NATIONAL 
DE ECOLOGIE

CIMPEANU 
ANA

APRILIE 2019 MENTIUNE 
SPECIALA
PREMIUL I

ERNYEI BIANCA
TOADER RAMONA

5 Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

PLIMPIADA 
NATIONALA DE 
RELIGIE 
ORTODOXA, FAZA 

MATEI 
DANIELA

Martie 2019 1 PREMIU II CRISTIAN LAVINIA
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JUDETEANA
6 Școala 

Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

Concurs 
INTERNATIONAL 
DE FANTEZIE SI 
INDEMANARE 
,,CULORILE 
TOAMNEI,,

Înv. Ioniţă 
Violina

SEM I 2018 2019 PREMIUL III IVAN ANDREEA

7 Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, Bucu

CONC 
INTERJUDETEAN 
,,SARBATOAREA 
CRIZANTEMELOR,,

IONITA 
VIOLINA

Martie 2019 1 premiu I

1 premiu II

AVRAM EUGEN
PALCAU FLORINA

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR  
în anul şcolar 2018-2019

ACTIVITĂŢI DERULATE IN SEM I:

 “Constituirea comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar-sept.2018

 Intocmirea procedurii privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală-sept.2018

 Intocmirea strategiei de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală-sept.2018

 ,,Sa spunem Nu violentei in Scoala noastra!’’-cls I,octombrie 2018;

 ,,Asa da,asa nu!’’-dezbatere-cls.pregatitoare,noiembrie 2018;

 ,,Cum evitam actele de violenta?’’-dezbatere,cls a II a,noiembrie 2018;

 ,,De la violenta in familie la violenta in scoala’’-referat ,cls a III a,decembrie 2018;

 ,,Conflicte in colectivul de elevi’’-dezbatere,cls a V a,octombrie 2018;

 ,,Cum combatem violenta?’’,dezbatere,cls a VII a,noiembrie 2018;

 ,,Violenta in familie’’,studiu de caz,cls a VIII a,decembrie 2018;

 ,,De la violenta verbala,la violenta fizica’’,dezbatere,cls a VI a,ianuarie 2019.

 Aplicarea unor chestionare in vederea ameliorarii unor comportamente violente in randul

elevilor;interpretarea  rezultatelor  şi  conceperea  unei  strategii  de  ameliorare  şi

eficientizare  ,de  prevenire  prin  consiliere  psihologică  ,educaţională  a  unor  posibile

situaţii conflictuale –ianuarie  2019;

 ,,Sa prevenim actele de violenta!’’-referat,dezbateri;
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 “Violenţa  determinată  de  consumul  de  droguri  ‘’dezbateri,prezentări  ppt  pentru

prevenirea traficului de persoane şi a consumului de droguri-ianuarie 2019;

 Conflictul şi soluţionarea acestuia.Referat ,dezbatere –ianuarie  2019;

 Intalniri  si discutii  cu elevii,cadrele  didactice si agentul de la Politia Locala in lunile

octombrie,noiembrie,ianuarie.

ACTIVITATI DERULATE IN SEMESTRUL al II lea:

 ,,Metode de disciplinare nonviolente’’, februarie 2019;

 ,,Violenta  ,arma celor  slabi!’’.Discutii  cu elevii,imagini  ppt,desene,clasa a  VIII

a,prof.Pintilie Marilena,februarie 2019;

 ,,Puterea exemplului in familie’’ ,inv.Ionita Violina,martie 2019;

 ,,Rolul  negativ  al  violentei  in  familie asupra  elevilor’’-referat,dezbatere,

prof.Nicoara Claudia,martie 2019;

 ,,Ofera un exemplu bun’’,clasa I, aprilie 2019;

 ,,Diferentele-surse  de  conflict?-discutii  libere,  prof.Simion  Fodor  Ana

Maria,aprilie 2019;

 ,,Clasificarea  conflictelor.Negocierea-mod  de  aplanare  a  conflictelor’’,

prof.Pintilie Marilena,aprilie 2019;

 ,,Cine este vinovatul?’’, inv.Vizireanu Anisoara,mai 2019;

 ,,Violenta in imagini’’-prezentare ppt, prof.Mangiurea Mihaela,mai 2019;

 ,,Cum promoveaza televizorul violenta?’’, inv.Campeanu Ana,iunie 2019;

 ,,Violenta  determinata   de  consumul  de  droguri’’  ,clasele  V-VIII,prof.Matei

Daniela,iunie 2019.

Întocmit,
Responsabil comisie diriginți,

Prof nicoară Claudia
Cons. educ.

Înv. ioniță Violina
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RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL

ŞCOLAR  

în anul şcolar 2018-2019

Prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în  mediul  şcolar  constituie  o   premisă  importantă

pentru  crearea  unui  climat  propice  desfăşurării  activităţilor  instructiv-educative,  satisfacerii

trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.

       În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru

prevenirea  şi  combaterea  violenţei  în  mediul  şcolar  la  Scoala  Gimnaziala  ,,Sfantul  Ierarh

Nicolae’’Bucu  ,  având  următoarea  componenţă:   responsabil  –prof.Matei  Daniela,membrii-

prof.Androne Daniel ,prof. Mangiurea Mihaela.

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum”:

- Exprimare inadecvată sau jignitoare,  cum ar fi:  poreclire,  tachinare,  ironizare,  imitare,

ameninţare, hărţuire;

- bruscare, împingere, lovire, rănire;

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri,

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită  ireverenţioasă

faţă de cadrul didactic) ;

- comportamentul  şcolar  neadecvat:  întârzierea  la  ore,  părăsirea  clasei  în  timpul  orei,

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar

în vigoare.

La nivelul Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu  există o permanentă 

preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul 

desfăşurării procesului instructiv  educativ  şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi 

factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-

biserică-primărie). Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente lucreaza membrii Comisiei de

prevenire și combatere a violentei,legal constituita la nivelul școlii noastre.
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Activitatea din cadrul comisiei va urmări următoarele obiective:

OBIECTIVE :

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în

cadrul scolii;

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi,

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la

nivelul şcolii;

 Oferirea  de  alternative  educaţionale  pentru  petrecerea  timpului  liber  prin  activităţi

extracurriculare;

 Consilierea psihopedagogică a elevilor;

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;

 Cunoaşterea  şi  aplicarea  prevederilor  Legii  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă

în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

ASPECTE VIZATE:

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei

şcolare în rândul diferitelor  categorii  de actori  şcolari  şi  la nivelul  opiniei  publice,  în

scopul sensibilizări acestora;

- Realizarea comunicării interinstituţionale;

- Formarea  atitudinii  responsabile  faţă  de  comportamentul  propriu  şi  al  celorlalţi  în

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu

pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din

şcoală,  identificarea  contextului  în  care  apare  violenţa  şcolară,  cunoaşterea  actorilor

principali  în situaţiile  de violenţă,  aflarea opiniilor  elevilor,  ale  cadrelor  didactice,  ale

părinţilor);

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
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- Dezbateri  referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării

de către elevi şi profesori a unor semne  distincte;

- Prelucrarea cu elevii  şi părinţii  și afişarea reglementărilor privind ordinea interioară,  a

măsurilor şi planurilor de acţiune;

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în

programarea orelor de consiliere;

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;

- Formarea  unor  echipe  operative   formate  din  consilierul   şcolar,  diriginţi,  membri  ai

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală ,Poliţia de Proximitate si Inspectoratul

de Politie Ialomita.

- Cooperarea  interinstituţională  (şcoală-Politia  de  Proximitate,Inspectoratul  Judetean  de

Politie  Ialomita)  în  vederea  desfăşurării,  în  bune  condiţii,  a  activităţilor  din  cadrul

proiectelor educaţionale;

- Consilierea  individuală   şi  de  grup a  elevilor  în  vederea  prevenirii  comportamentelor

agresive;

- Implicarea  elevilor  şi  a  profesorilor  diriginţi  în  activităţile  dedicate  fenomenului  de

violenţă;

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter

sportiv (fotbal, volei,baschet);

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;

- Oferirea de suport  educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei care au copii cu

probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere

în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu un  psiholog );

- Monitorizarea  elevilor  cu  număr  mare  de  absenţe  şi  consilierea  acestora  pentru  a  nu

desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor,

observându-se remedierea comportamentului;

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”.
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ACTIVITĂŢI DERULATE:

 “Constituirea Comisiei de prevenire si combatere a violenței în mediul școlar-sept.2018

 Intocmirea procedurii privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală-sept.2018

 Intocmirea strategiei de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală-sept.2018.

 ,,Asa da,asa nu!’’-cls I,octombrie 2018;

 ,,Sa spunem Nu violenței în școala noastră!’’ -dezbatere-cls a IV a,noiembrie 2018;

 ,,Spunem NU consumului de droguri’’-noiembrie cls V-VIII

 ,,Cum evitam actele de violenta?’’-dezbatere,cls a II a,decembrie 2018;

 ,,De la violența în familie la violența în școală’’-referat ,cls a III a,decembrie 2018;

 ,,Conflicte în colectivul de elevi’’-dezbatere,cls a VI a,octombrie 2018;

 ,,Cum combatem violența?’’,dezbatere,cls a VII a,noiembrie 2018;

 ,,Violența în familie’’,studiu de caz,cls a VII a,decembrie 2018;

 ,,De la violenta verbală,la violența fizică’’,dezbatere,cls a V a,ianuarie 2019.

 Aplicarea unor chestionare în vederea ameliorarii unor comportamente violente în rândul

elevilor;interpretarea  rezultatelor  şi  conceperea  unei  strategii  de  ameliorare  şi

eficientizare  ,de  prevenire  prin  consiliere  psihologică  ,educaţională  a  unor  posibile

situaţii conflictuale –ianuarie  2019;

  “Violenţa  determinată  de  consumul  de  droguri  ‘’dezbateri,prezentări  ppt  pentru

prevenirea traficului de persoane şi a consumului de droguri-noiembrie,ianuarie 2019;

 Conflictul şi soluţionarea acestuia.Referat ,dezbatere –ianuarie  2019;

 Intalniri  si discutii  cu elevii,cadrele  didactice si agentul de la Politia Locală în lunile

octombrie,noiembrie,ianuarie  și  activitate  cu  reprezentantul  Inspectoratului  de  Politie

Ialomita,d.na comisar Caraman Mariana ,în noiembrie 2018.

            A fost întocmit calendarul de pregatire si desfăşurare a unor ore demonstrative pe

problematica    prevenirii  si  combaterii  violentei  în  mediul  şcolar  cu  nr.de  înregistrare

184/18.IX.2018.

    In  luna  septembrie  a  fost  întocmită   Procedura  privind  prevenirea  şi  combaterea

violenţei în şcoală, în anul şcolar 2018-2019 .Scopul acestei proceduri  este de a diminua

actele de violență și indisciplină în rândul elevilor față de cadrele didactice și personalul

nedidactic  din  cadrul  Scolii  Gimnaziale  ,,Sfantul  Ierarh  Nicolae’’Bucu  .Procedura

stabileşte  metodologia  de  prevenire  şi  combatere  a  violenţei  în  cadrul  Scolii
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Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu.                     Tot în luna septembrie 2018 a

fost  întocmită  Strategia  de  prevenire  şi  intervenţie  privind  violenţa  în  şcoală.Printre

obiectivele  de la nivelul  școlii  propuse de către  Comisia  de Prevenire  și  Combatere a

Violenței în cadrul acestei Strategii  ,amintesc:

-identificarea  și  evaluarea  dimensiunii  fenomenului  de violență  în  școală  și  în  mediul

proxim acesteia.

-sensibilizarea  tuturor  factorilor  școlii  cu  privire  la  sursele  ,cauzele  și  efectele

fenomenelor de violență în școală.

-implicarea  factorilor  de  la  nivelul  școlii  și  de  la  nivelul  comunității  în  derularea

activităților dezvoltate în cadrul Strategiei.

    In luna octombrie 2018  dna  profesor Mangiurea Mihaela  a desfășurat împreună cu

responsabilul Comisiei de Prevenire și Combatere a Violenței și cu  elevii clasei a VI a si

părinții acestora  ,activitatea cu tema ,,Conflicte în colectivul de elevi’’.Părinţii prezenti la

activitate au expus problemele cu care se confruntă în educarea copiilor lor  şi s-a încercat

găsirea unor posibile soluţii în rezolvarea  acestora.Tot în cadrul acestei întâlniri doamna

profesor Matei Daniela a prezentat referatul cu tema ,,Disciplinarea pozitivă a copiilor’’şi

a subliniat  ideea că studiile recente ne spun că majoritatea copiilor sunt proiectaţi  din

naştere să relaţioneze cu alţii şi că acei copii care simt legătura cu familia ,şcoala,prietenii

şi comunitatea sunt mai puţin predispuşi să se comporte greşit.Disciplina pozitivă invită

copiii să descopere cât de capabili sunt ei ,încurajează folosirea constructivă a puterii şi a

autonomiei personale.De asemenea s-a mai subliniat faptul că disciplina pozitivă învaţă

adulţii să folosească blândeţea dar şi fermitatea în educaţia copiilor ;nu se bazează pe o

permisivitate exagerată ,dar nici nu abuzează de aplicarea pedepselor.

    Au fost aplicate chestionare părintilor,elevilor şi cadrelor didactice privind problemele

copilului si manifestari ale violenței în şcoală în vederea identificării şi ameliorării unor

comportamente violente în rândul elevilor.

    In  luna  octombrie  2018  d.na  învățător  Manole  Loredana   a  susținut  la  clasa  I

activitatea,,  Așa da,asa nu!’’.Activitatea a debutat  cu o prezentare power point  despre

urmările negative ale unui comportament violent și s.a finalizat cu o  expozitie de desene

prin care elevii  au demonstrat  că  au  învățat  cum trebuie  să  se  comporte  în  școală,că

trebuie să se înțeleagă reciproc și să asculte opiniile celor din jur.
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    În luna noiembrie 2018 în cadrul Comisiei de Prevenire şi Combatere a Violenţei s-a

desfăşurat  activitatea  ,,Violenţa  determinată  de  consumul  de  droguri’’La  activitate  a

participat  și  doamna  comisar  Caraman  Mariana,din  partea  Inspectoratului  Judetean  de

Politie Ialomita.Scopul acestei activităţi a fost acela de educare a elevilor de la clasele V-

VIII ,în vederea prevenirii consumului de droguri.

      Doamna  comisar  Caraman  Mariana  împreuna  cu  doamnele   profesoare   Matei

Daniela,Pintilie Marilena  si d.na profesor Nicoara Claudia  au  iniţiat o dezbatere pe tema

manifestărilor  agresive  datorate  consumului  de  droguri  ,discuţiile   pornind   pe   baza

materialelor prezentate  privind consumul de droguri şi a traficului de persoane.

     In luna noiembrie s-a desfasurat cu elevii clasei a IV a dezbaterea ,,Sa spunem Nu

violentei  în  școala  noastră!’’,sub  îndrumarea  d.nei   învățător  Ionita  Violina  .Printre

concluziile  dezbaterii  amintesc  faptul  că foarte  important  în  combaterea  violenței  este

dialogul  între  cadrele  didactice  și  elevi,elevi  și  părinți  ,precum și  cultivarea  gustului

pentru frumos:arta,teatru,cinema,excursii în natură.De asemenea ,în cadrul activității de la

cls  a IV a,s-a evidențiat  ideea că la nivelul  clasei  este de preferat  să se elaboreze un

regulament intern.Elevii ar trebui sa fie  cei ce negociază regulile și stabilesc sancțiunile

în cazul abaterilor.

    Tot în luna noiembrie au fost întocmite la nivelul şcolii broşuri care cuprind formele de

violenţă şi strategiile de prevenire a fenomenului de violenţă în scoala noastra,brosuri ce

au fost distribuite elevilor,cadrelor didactice şi părinţilor.

      In luna decembrie  2018 , în cadrul Comisiei de prevenire si combatere a violenței în mediul 

școlar,s-a prezentat referatul  cu tema „Cum evitam  actele de violența!” de către inv.Vizireanu 

Anisoara.

         Prezentarea referatului a avut drept scop conștientizarea importantei ce trebuie 

acordată  rezolvării conflictelor ce apar în cadrul clasei, dar mai ales a prevenirii pe cât posibil a 

acestora. D-na prof.Matei Daniela,responsabilul Comisiei a expus mai multe modalități de 

prevenire și de combatere a diverselor conflicte ce pot apărea și au avut loc discuții pe această  

temă. Cadrele didactice prezente au dat exemple de conflicte pe care le-au întâlnit în clasele de 

elevi și au prezentat modalitățile pe care le-au folosit pentru a le rezolva.

          De asemenea,doamna profesor Mangiurea Mihaela a enumerat principalele tipuri de

conflicte, precum și sursele generatoare ale acestora. S-a pus accentul pe importanta prevenirii 

conflictelor prin identificarea si eliminarea cauzelor acestora, precum și printr-o permanentă 
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colaborare între cadrele didactice de la clasa, dar si intre cadre didactice ,părinti  și Agentul de 

Politie.

In luna decembrie 2018  dna  prof.Nicoara Claudia  a prezentat    elevilor   reguli de

buna   purtare  in  familie,  în  cadrul   activitatii  ,,Violenţa  în  familie  ‘’,si  le-a    vorbit

elevilor  despre comportamentele  negative  şi  efectele   pe care le pot avea acestea.De

asemenea in cadrul acestei activitati a fost prezentat și un studiu de caz. 

    In luna ianuarie 2019  a  fost susţinuta de către elevii clasei a V a   dezbaterea ,,De la

violenta  verbala,la  violenta  fizica  ‘’,sub  coordonarea  d.nei  profesor  Pintilie  Marilena

,urmărind  identificarea  conflictelor  în  clasele  de  elevi  din  cadrul  Școlii  Gimnaziale

,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu.

     Tot în sem.I au avut loc prezentarea unor teme cu caracter preventiv  ce au drept scop

reducerea faptelor antisociale ,prevenirea delincventei juvenile și a victimizării minorilor

în instituţiile de învăţământ dar şi în afara acestora .

      Au fost convocate întâlniri cu părintii,activităţi de consiliere cu aceştia în vederea

reducerii  fenomenelor  agresive  la  copii,întâlniri  cu  reprezentanţii  poliţiei  şi  părinţii

elevilor cu probleme, în fiecare luna sau ori de câte ori a fost nevoie.

   Fenomenul  de violență  nu are o amploare mare la  nivelul  școlii   noastre ,numărul

elevilor cu abateri de comportament este mic, iar printr-o monitorizare permanentă  şi o

implicare  deosebită  a  tuturor  factorilor  educaţionali  în  viaţa  elevilor,sperăm ca  aceste

evenimente să fie din ce în ce mai rare.

ACTIVITATI DERULATE IN SEMESTRUL al II lea:

 ,,Metode de disciplinare nonviolente’’,clasa I,Manole Loredana,februarie 2019;

 ,,Violenta  ,arma  celor  slabi!’’.Discutii  cu  elevii,imagini  ppt,desene,clasa  a  V

a,prof.Pintilie Marilena,februarie 2019;

 ,,Puterea exemplului în familie’’,clasa a IV a,înv.Ionita Violina,martie 2019;

 ,,Rolul negativ al violentei in familie asupra elevilor’’-referat,dezbatere,clasa a VII

a,prof.Nicoara Claudia,martie 2019;

 ,,Ofera un exemplu bun’’,clasa pregatitoare,inv.Câmpeanu Ana,aprilie 2019;

 ,,Diferentele-surse  de  conflict?-discutii  libere,clasa  a  VIII  a,prof.Simion  Fodor

Ana Maria,aprilie 2019;

 ,,Clasificarea conflictelor.Negocierea-mod de aplanare a conflictelor’’,clasa a V

a,prof.Pintilie Marilena,aprilie 2019;
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 ,,Cine este vinovatul?’’,clasa a III a,inv.Vizireanu Anisoara,mai 2019;

 ,,Violenta  in  imagini’’-prezentare  ppt,clasa  a  VI  a,prof.Mangiurea  Mihaela,mai

2019;

 ,,Cum  promoveaza  televizorul  violenta?’’,clasa  a  III  a,inv.Vizireanu

Anișoara,iunie 2019;

 ,,Violenta  determinata   de  consumul  de  droguri’’  ,clasele  V-VIII,prof.Matei

Daniela,iunie 2019.

      In luna februarie ,d.na învățător Vizireanu Anișoara ,a prezentat în cadrul

Comisiei  de  prevenire  si  Combatere   a  violenței  în  școală   ,referatul  cu

tema : ,, ,,Metode de disciplinare nonviolente’’.

Doamna învățător a subliniat faptul că  disciplinarea copilului înseamna a-l învața să aibă 

un   comportament responsabil și să se autocontroleze. Cu o disciplină adecvată  și 

coerentă,   copilul  învață despre consecințe și își va asuma responsabilitatea pentru 

propriile acțiuni. Principalul scop este de a încuraja copilul să învețe să-și dozeze atât 

sentimentele cât și comportamentul. Această tehnică este denumită 

automonitorizare.Disciplina recompensează copilul pentru comportamentul adecvat și il 

descurajează pe cel neadecvat, utilizând mijloace corecte și pozitive. Unii părinți cred că 

disciplina înseamnă pedeapsa fizică, cum ar fi lovirea, pălmuirea sau abuzul verbal cum ar 

fi țipatul sau amenințarea copilului. A fost subliniată ideea ca aceasta nu este disciplină.

Doamna învățător a pregătit și câteva îndemnuri pentru părinți pe care le-a prezentat  în 

cadrul lectoratelor cu părinții.                                                                                                   

Tot în luna februarie ,d.na profesor diriginte al clasei a Va,Pintilie Marilena,a desfășurat 

la clasa ,activitatea  ,,Violenta ,arma celor slabi!’’.In cadrul activității a fost prezentat 

elevilor un material cu tema anterior menționată,o prezentare power point ce a urmărit 

fixarea noțiunilor referitoare la fenomenul de violență în mediul școlar,consecințe ,măsuri 

ce se impun pentru stoparea acesteia.

Eleviii clasei a V a,au purtat discuții cu dirigintele clasei,despre cauzele individuale 

,familiale sau școlare care determină apariția acestui fenomen în rândul elevilor și au fost 

îndrumați să realizeze desene sugestive pe tema ,,Violența,arma celor slabi!’’.
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In luna martie ,doamna învățător Ionita Violina a desfăsurat în cadrul unei ședinte cu 

părinții ,o activitate comuna elevi-parinti ,, Puterea exemplului în familie’’.

Doamna învățător a evidentiat faptul că un copil își dorește în mod normal dragostea și 

aprobarea părinților săi, deci una din cele mai simple metode pentru a încuraja un 

comportament bun, este ca acesta să știe ce se asteaptă din partea sa și să fie incurajat în acest 

sens.

De asemenea s-au discutat anumite aspecte despre rolul familiei ,dintre care amintesc 

faptul că familia are un rol foarte important în formarea copiilor. Ceea ce copiii vor învăţa 

acasă, vor pune şi ei mai tarziu în practică.De asemenea d.na învățător Ioniță Violina a 

subliniat faptul că părinții  influenţează  copiii prin cele mai mici gesturi pe care le fac! 

Familia învaţă copiii să găsească soluţii la problemele pe care le pot întâlni în viaţă, învaţă 

să facă deosebire între ceea ce este bine şi ce este rău, învaţă să aprecieze lucrurile 

frumoase, şi să se ferească de cele rele. Pentru fiecare dintre noi, fie parinţi sau copii, 

familia reprezintă un context în care zilnic învăţăm câte ceva. Din păcate în zilele noastre 

sunt tot mai puţine familii de acest gen, care oferă un exemplu copiilor. Peste tot auzim 

doar de violenţă, ură, bătăi şi vorbe grele, nicidecum de dragoste, înţelegere, linişte şi pace. 

Şi mai rău este faptul că cei mai afectaţi sunt copiii. Ba chiar în multe familii, copiii se 

consideră vinovaţi de violenţele care se întâmplă la ei acasă, acest aspect afectându-i pentru

totdeauna. Familia are rolul ei foarte bine stabilit, iar părinţii cu siguranţă trebuie să fie un 

exemplu pozitiv pentru copii. 

In finalul sedintei ,doamna învățător  a concluzionat că trebuie să dăm dovadă de 

maturitate în toate încercările şi problemele care intervin! Dacă ne dorim o societate 

sănătoasă, trebuie să avem cu toţii familii sănătoase!     

Tot în luna martie,d.na profesor Nicoara Claudia a prezentat  părinților și elevilor din 

clasa a VII a referatul cu tema : ,,Rolul negativ al violenței în familie asupra elevilor’’. 

Doamna  profesor  a  subliniat  în  cadrul  actiunii,faptul  că   traiul  într-un  mediu  violent

afectează copiii, atât fizic cât şi emoţional. Gravitatea consecinţelor asupra lor depinde de

vârsta copiilor şi durata perioadei în care au fost expuşi la violenţă. Poate fi greu pentru

copii să facă faţă tensiunilor de acasă, pe măsură ce situaţia continuă. Copiii de multe ori
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trăiesc într-o stare constantă de anticipare, aşteptând ca abuzul să se întâmple oricând.

Efectele  asupra  copiilor  pot  include  sentimente  de  teamă,  neîncredere,  ruşine,  furie,

neputinţă, stimă de sine scăzută şi depresie. Copiii ar putea indica semne de stres, cum ar

fi dureri de cap, dureri de stomac, probleme de somn, coşmaruri şi enurezis .Copiii în

aceste situaţii ar putea începe să creadă că violenţa domestică este normală şi că singura

modalitate de a obţine ceea ce îşi doresc este să o folosească.  

    In  luna  aprilie  2019,doamna  profesor  Matei  Daniela  și  doamna  profesor  Pintilie

Marilena, au organizat în colaborare cu domnul agent de Politie din cadrul Poliției Locale

Bucu,activitatea ,,Să circulăm corect!’’.Activitatea face parte din cadrul Parteneriatului

Educațional  ,,Ai  grijă  de  viața  ta!’’,încheiat  cu  Inspectoratul  Școlar  Ialomița  și

Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița  .

   In luna mai doamnele  profesor Pintilie Marilena şi Matei Daniela  au  purtat discutii cu

elevii 

cls V-VIII ,pornind de la tema  ,,Cum promovează  televizorul   violenţa?”.S-au prezentat

imagini Power Point si li  s-a explicat elevilor cum  trebuie să   selecteze un program

TV ,precum şi despre impactul negativ pe  care îl are violenţa  întâlnită în programele TV

asupra lor.

                In luna mai doamna profesor Matei Daniela împreună cu doamna comisar Caraman

Mariana

            au desfășurat o activitate având ca teme centrale:,,Traficul de persoane’’și 

           ,,Violența  determinată de consumul de droguri’’.Scopul acestei activități îl reprezintă

educa-

           rea elevilor de la clasele V-VIII ,ale Școlii Gimnaziale ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’Bucu,

           în vederea conștientizării urmărilor violenței ,consumului de droguri și pentru formarea

            unei conduite preventive legate de acest subiect.

              Tot în luna mai s-a desfășurat în cadrul Comisiei de Combatere a violenței și în ca-

            drul Proiectului ,,Ora de net’’,în colaborare cu Casa Corpului Didactic Ialomița și 

            cu Organizația ,,Salvați copii!’’ ,activitatea -,,Pericolele internetului-o lecție care

  se învață’’.Scopul acestei acțiuni îl reprezintă informarea elevilor de la clasele V-VIII ,ai

Școlii        Gimnaziale ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’Bucu,în vederea protejării acestora cu

             privire la pericolele  internetului.Au fost  vizualizate  spoturi  ale Campaniei  ,,Safe

Internet’’
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            și alte scurtmetraje cu caracter educativ.Au fost dezbătute subiectele prezentate anterior și

            s-au purtat discuții cu elevii,cu completări din experiențele personale.

               Tot în sem. al II lea a avut loc prezentarea unor teme cu caracter preventiv ce au drept 

            scop  reducerea faptelor antisociale ,prevenirea delincvenței juvenile şi a victimizării

minori-

         lor în instituțiile de învăţământ dar şi în afara acestora, realizate de catre doamna comisar 

          Caraman Mariana  împreună cu prof.Matei Daniela.

In luna aprilie d.na învățător Vizireanu Anișoara  a desfasurat cu elevii clasei a  III a, 

activitatea  ,,Ofera un exemplu bun’’.In urma desfășurării activității copiii au înteles care sunt 

regulile de comportare în clasa și au înțeles cât este de important să-ți ajuti colegii și să 

raspunzi cu căldura atunci cand ești solicitat.De asemenea au înteles faptul că violenta naște 

violență și că trebuie evitat orice comportament care o poate declanșa.

In luna aprilie s-a desfasurat la clasa a VIII a ,sub îndrumarea doamnei profesor diriginte 

Simion Fodor Ana Maria ,activitatea ,,Diferentele-surse de conflict?’’.

Doamna profesor le-a explicat elevilor ca aceste conflicte între elevi sunt determinate în 

cele mai multe cazuri de atmosfera competitivă (elevii sunt obişnuiţi să lucreze individual pe 

bază de competiţie, le lipseşte deprinderea de a lucra în echipă, încrederea în ceilalţi, dacă nu 

obţin triumful asupra celorlalţi îşi pierd stima de sine, competiţia este cultivată chiar şi când 

este neproductivă), atmosfera de intoleranţă (lipseşte sprijinul între colegi, apar resentimente 

faţă de capacităţile şi realizările celorlalţi, neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea şi 

izolarea), comunicare slabă (elevii nu ştiu să asculte şi să comunice, să-şi exprime nevoile şi 

dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit intenţiile, sentimentele, nevoile şi acţiunile celorlalţi), 

exprimarea nepotrivită a emoţiilor (elevii nu ştiu să-şi exprime supărarea sau nemulţumirea 

într-un mod neagresiv, îşi suprimă emoţiile), absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor 

(sunt utilizate modalităţi violente mai degrabă decât cele creative). Acest tip de conflicte 

poate fi aplanat prin cooperare elev-elev, elev-clasă, elev-profesor, comunicare, toleranţă, 

expresie emoţională pozitivă, rezolvarea creativă a conflictelor.

De asemenea doamna profesor le-a subliniat elevilor ideea ca orice  conflict are mai multe

şanse de soluţionare dacă: atenţia se concentrează pe problemă şi nu pe persoanele implicate; 
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emoţia şi teama sunt controlate; între părţi au existat relaţii de prietenie înaintea izbucnirii 

conflictului, participanţii au cunoştinţe şi deprinderi de rezolvare a conflictului sau cineva 

calificat îi ajută să-l depăşească.

   Tot în luna aprilie ,la clasa a V a ,d-na profesor Pintilie Marilena a desfășurat în cadrul 

Comisiei de prevenire și combatere a violenței în școala ,activitatea cu tema ,,Clasificare 

conflictelor.Negocierea-mod de aplanare a conflictelor’’.

           S-au purtat discutii pe aceasta tema  ,doamna profesor subliniindu-le elevilor ideea ca într-

un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru că nu pot fi controlate, (îndeosebi cele 

neconştientizate, umorile, patimile, vanitatea etc.);

                - Întotdeauna un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele, dacă se respectă 

cele trei principii  strategice de rezolvare şi dacă se doreşte efectiv dezamorsarea şi instalarea 

armoniei (printr-un management corespunzător).

 - Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o 

soluţie acceptabilă pentru ambele părţi.

      Modelul de dezvoltare şi stingere a unui conflict şcolar presupune cinci etape relativ 

distincte:

                      1. Dezacordul - apariţia diferenţelor între membrii grupului şcolar; 

                      2. Confruntarea - apar acţiuni ce susţin opiniile, cerinţele sau convingerile fiecărei 

părţi;

                     3. Escaladarea - violenţa verbală se transformă în violenţă fizică sau morală;

                    4. Descaladarea - începe negocierea (trecerea de la tensiune, iraţionalitate, 

spontaneitate, lipsa de logică la o discutare normală a intereselor parţilor aflate în 

conflict);

                     5. Rezolvarea - intervine mediatorul, ca “a treia parte” neutră, imparţială şi 

obiectivă.

       Prin aceasta activitate s-a urmarit constientizarea de catre elevi a importantei negocierii si 

gestionarii unui conflict ,pentru evitarea situatiilor neplacute si uneori cu repercursiuni urate.

         In luna mai doamna învățător Vizireanu Anisoara a susținut la clasa a III a ,activitatea cu 

tema:

    ,,Cine este vinovatul?’’.Prin aceasta activitate s-a urmarit constientizarea de către elevi a 
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faptului că trebuie întotdeauna să spună adevarul  și  să nu se arunce  vina pe ceilalti colegi , 

pentru că lucrul acesta poate duce la aparitia în clasă a unor conflicte și situații nedorite .

            In luna mai ,la clasa a VI a s-a desfășurat activitatea ,,Violența în imagini’’,sub 

coordonarea doamnei profesor diriginte Mangiurea Mihaela.A fost prezentat elevilor un material 

ppt pe tema mai sus menționată,prezentare ce a urmărit fixarea noțiunilor referitoare la 

fenomenul de violență în mediul școlar,cauze ale violenței,măsuri ce se impun pentru stoparea 

acesteia .S-au purtat discuții în timpul desfășurării materialului ,elevii împărtășindu-și  propriile 

impresii legate de această temă.

            In luna iunie ,la clasa pregatitoare  ,sub coordonarea doamnei învățător Campeanu Ana s-

a dezbătut în cadrul Comisiei de combatere a violenței,activitatea cu tema ,, ,,Cum promovează 

televizorul violența?’’.

     Doamna învățător a subliniat elevilor de la clasa preg. că trebuie să știe  să facă o selecție în 

ceea ce privesc programele tv ,deoarece sunt multe în care se promovează violența.S-au purtat 

discutii libere,elevii arătând că au înțeles  ce efecte negative  poate  avea urmărirea unor filmulețe

în care sunt scene cu violență  verbală și fizică.

           In luna iunie,doamna profesor Matei Daniela,responsabil al Comisiei de prevenire si 

combatere a violentei ,a desfășurat cu elevii claselor V-VIII,activitatea cu tema: ,,Violența 

determinată  de consumul de droguri’’

Doamna profesor Matei Daniela a subliniat pe  parcursul dezbaterii acestei teme,faptul ca 

un inamic al omului modern este drogul. Dobândite pe cale naturală sau artificială, substanţele 

care „fabrică visuri“ sau care „aduc fericirea“ fac, an de an, mai multe victime decât armele de 

distrugere în masă. Nicio statistică nu poate spune care este numărul exact al consumatorilor de 

droguri. El poate fi doar estimat. Fenomenul este extrem de greu de controlat, chiar dacă se fac 

eforturi pentru prevenirea şi combaterea sa. Deşi interzise, drogurile tind să pătrundă tot mai mult

pe piaţa mondială, numărul persoanelor care îşi găsesc refugiul în consumul de droguri, fiind în 

creştere.

      S-au purtat discutii libere cu  elevii  cu scopul de a -i determina pe aceștia să conștientizeze 

efectul toxic pe care îl are consumul de droguri asupra sănătații fizice și mentale.

   ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:

PUNCTE TARI:
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-  Asigurarea  protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ ;

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în

incinta unităţii;

- Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.

PUNCTE SLABE:

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

AMENINŢĂRI:

- Situaţia economico-socială precară;

- Lipsa timpului petrecut de părinţi  împreună cu copiii lor;

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:

- Deschiderea  comunităţii  pentru sprijinirea şcolii  în  combaterea actelor  de indisciplină:

Poliţia Locala,Primaria.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor de catre profesorii de serviciu din

ziua respectiva,

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

Intocmit de responsabil al  Comisiei de Prevenire şi Combatere  a  Violenţei

in mediul scolar,

                                            

                                                                                              Prof.Matei Daniela
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RAPORT DE ANALIZĂ
AL COMISIEI METODICE PROFESORI

AN ȘCOLAR 2018-2019

Activitatea derulată la nivelul Comisiei Metodice a Profesorilor,  al  anului școlar 2018-2019, a

urmărit realizarea țintelor strategice care au fundamentat Planul managerial elaborat la începutul anului

școlar:

1.Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ

de calitate în unitatea de învățământ

            2. Promovarea ofertei educationale a scolii, in vederea asigurarii calitatii in educatie

            3.Realizarea egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii

timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale

La nivelul comisiei, pe parcusul anului școlar 2018-2019, s-a urmărit atingerea acestor ținte prin

realizarea obiectivelor specifice:

-  Optimizarea  activităţilor  manageriale  desfășurate  la  nivelul  comisiei  metodice  a  profesorilor,  prin

aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.C.Ș

-Creștereacapacitățiiinstituționale de asumare a responsabilităților ce decurgdinprocesuldescentralizării, la

nivelulcomisieimetodice.

-  Reducereaabsenteismului,  a  risculuide  abandonșcolar,  diminuareafenomenului  de  violenţă,

creştereasiguranţeielevilorînmediulşcolar

-  Asigurareaasistențeispecializateînprocesul  de  educațiecentrată  pe  copilpentrucreştere  /

dezvoltarepersonală,  socialaşiprofesională   aelevilor,  înfurnizareaunui  curriculum

individualizat/adaptatnevoilor de instruire ale unorelevi/grupuri  de elevi  (elevii  cu performanțeșcolare,

elevii cu C.E.S.) la toatenivelurile de școlaritate ale elevilor.

- Asigurareasuccesuluișcolar al elevilor, prinactivități de pregătire specific pentruEvaluareaNațională la

fineleclasei a VI-a, prinorganizareasimulărilorpentruEvaluareaNațională la clasa a VIII-a

- Asigurarea, la nivelul comisiei metodice, a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii,   prin

adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea unui program atractiv de

activități nonformale.

-  Creșterea  competențelor  specifice  prestării  unor  servicii  de  calitate  de  către  cadrele  didactice,  prin

includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi diverse alte activităţi de formare

I. Activitateamanagerială
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Proiectarea manageriala  a  comisiei  pentru,  anul  scolar  2018-2019 a  avut  ca  punct  de plecare

analiza SWOT. 

PUNCTE TARI
-  Încadrare  foarte  bună,  majoritatea      cadrelor
didactice    din    comisia     metodică     fiind   titulare
- Proiectarea documentelor membrilor comisiei realizate
în  conformitate  cu  recomandările   ghidurilor
metodologice, a legislației în vigoare
-  Responsabilitate  şi  competenţă  din  partea  membrilor
comisiei  pentru  aplicarea  corectă  a  planului  cadru  şi  a
curriculum-ului naţional
-  Pregătire  metodica  și  stiintifica  riguroasa,  peste  50%
dintre membrii comisiei avand gradul didactic I si II.
-  Relatii  interpersonale  pozitive,  crează  un  climat
educațional deschis, stimulativ    
-Aplicarea  unui  sistem  de  evaluare  complex  prin
îmbinarea metodelor tradiționale cu cele alternative. 
-Deschiderea  școlii  spre  un  parteneriat  activ  și  real  cu
familia
-Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale cu sprijinul
autorităților locale
-  Participarea  elevilor  la  anumite  concursuri  școlare
derulate la nivel local, județean, național
-Implicarea  elevilor  în  activitati  extrașcolare  și
extracurriculare

PUNCTE SLABE
-  Încadrarea  cu  suplinitori  necalificați  la  unele
disciplinele (Ed. Muzicală, Ed. Plastică.)
- Lipsa continuitatii la clasa la unele discipline 
-Predomină strategiile didactice tradiţionale, bazate pe
activitatea  preponderentǎ  a  profesorului,  utilizarea  în
mica  masură   a  metodelor   de  predare-  învatare-
evaluare centrate pe elev 
-Preocupare  scazută  a  unor  cadre  pentru  formare
continua și perfecționare
-Utilizarea  insuficienta  a  echipamentelor  moderne  in
procesul instructiv-educativ ( aplicare mijloace TIC)
- Inexistenta  unei Sali de sport ( orele se desfasoara in
salile de clasa)
-  Lipsa  laboratorului  de  stiinte  (  biologie,  fizica,
chimie)
-participarea redusă a elevilor la olimpiadele școlare la
nivel local, județean, national.

OPORTUNITĂȚI
-Dezvoltarea  abilitatilor  de  comunicare  și  munca  în
echipa în cadrul comisiei
-Varietatea cursurilor de formare continua si perfectionare
organizate de la nivelul CCD si ISJ 
-Introducerea  la  scară  tot  mai  largă  a  echipamentelor
informatice  și  a  noilor  tehnologii  la  toate  nivelurile  de
învățământ preuniversitar.
-Dezvoltarea  unor  parteneriate  si  implicarea in  proiecte
europene 
-Dezvoltarea si promovarea imaginii pozitive a scolii

AMENINȚĂRI
-Resurse  financiare  limitate  pentru  procurarea  de
materiale necesare procesului  instructiv- educativ
- Dezinteres pentru educatia copiilor datorat  nivelului
de educatie limitat al unor parinti

În acest sens s-a urmărit realizarea/coordonarea/evaluarea următoarelor activități:

- Elaborarea Planului managerial pentru anul 2018-2019

- Elaborarea Planului operational 

- Elaborarea graficului activitatilor Comisiei Metodice, desfășurarea activităților propuse

- Elaborarea Graficelor de interasistențe, realizarea interasistentelor

- Intocmirea documentatiei specifice Comisiei Metodice
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-  Creareaunuimediu  de  lucrucalm,  bazat  pe  promovareaunuidialogdeschis,  a  relatiilor  de  respect  si

cooperare 

II. Resurseumane

Personaluldidactic

Încadrareacu  personal  didactic,  înanulșcolar  2018-2019,  membriiaiComisiei  Metodice,  este

reprezentatăastfel:

1. Cadre didactice titulare: 9

2. Cadre didactice suplinitori calificati: 4

3 Cadre didactice necalificate: 1

4 Situațiastatisticăprivindgradeledidacticeesteurmătoarea:

- Gradul didactic I – 6 cadre didactice

- Gradul II -3 cadre didactice

- Graduldefinitiv – 4 cadre didactice

- Debutanți – 2 cadre didactice

III. Procesul de învățământ

Procesulinstructiv-  educativ  s-a  desfășurat  pe  totparcursulanuluișcolarconformorarului,  scopul

principal urmarit de cadreledidacticefiindinstruireaelevilor in conformitatecuprogramelescolare in vigoare,

evidentiereaprogresuluiscolarraportat  la rezultateleevaluariiinitiale,  dezvoltareacompetentelor de lectura,

pregatireapentrusustinereaexamenului  de  evaluare  nationala,  pregatireapentruparticiparea  la

diverseconcursurișiolimpiadescolare.

Înacestsensfiecaremembru  al  comisieimetodice  a  întocmitpână  la

termenulstabilitplanificărilecalendaristiceşisemestrialepentrufiecaredisciplină  de  studiu,  le-a

personalizatînconcordanță  cu  planul  de  învățământ,  programeleșcolareînvigoare,  au

fostîntocmiteproiectări  ale  unităților  de  învățare,  urmărindu-se  parcurgerearitmicăşi  de  calitate  a

conţinuturilorşcolareprinutilizareaîncadrullecțiilor  cu  preponderență  a  strategiilorcontemporaneactiv-

participative. Au fostutilizatepentruîntocmireadocumentelorproiectivemijloacele TIC. Prognozeledidactice

au  fost  elaborate  ținândcont  de  instruireadiferențiată,  centrată  pe  elev,  de  particularitățile  de

vârstășinevoileacestora.  Au  fost  elaborate  planuri  de  intervențiepersonalizată  la

toatedisciplinelepentruelevii cu cerințeeducaționalespeciale de la nivelulunității. Au fost aplicate teste de

evaluare initiala la unele discipline cat si sumativa la sfarsitul semestrelor, înurmaanalizeidiagnostice a

testelor  predictive  fiecareprofesor  a   propusmăsuri  de  ameliorareșiîmbunătățire  a  rezultatelor,

prinrealizarea  de  planuripersonalizateșifolosirea  de  metodeadecvatepentrustimulareaînvățării,  la
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fiecaredisciplinăînparte.

Analiza  rezultatelor  obținute  au  determinat  propuneri  privind  unele  măsuri  de  îmbunătățire

urmărite pe tot parcursul anului și anume:

- Aplicarea unor fișe diferențiate de muncă independentă

- Efectuarea de ore de pregătire suplimentară ( limba romana și matematică)

- Identificarea si consilierea corespunzatoare a elevilor cu dificultati de invatare 

- Utilizarea in timpul orelor a metodelor activ-participative, cu scopul de a-i atrage cat mai mult

pe elevi in activitatea desfasurata si de a-si fixa cat mai temeinic cunostintele

- Indrumarea catre citit, sarcini de completare a unor fise de lectura

- Oportunitatea de a se exprima cat mai mult liber, atat oral cat si scris

- Pregatirea elevilor cu rezultate bune si foarte bune in vederea participarii  la concursuri  și

olimpiade școlare

Au fost stabilite programe de recuperare și de consultații pentru elevii de clasa a VIII a care au

susținut Evaluarea Națională la disciplinele Limba și literatura română și Matematică în sesiunea iunie

2019. 

De asemenea, au fost desfășurate ore de pregătire suplimentară cu elevii de clasa a VI a care au

susținut  Evaluarea  Națională,  la  disciplinele  Limbă  și  comunicare  (limba  română  și  limba  engleză)

respectiv Matematică și științe ale naturii ( matematică, biologie și fizică), în luna mai 2019,  cu modele de

subiecte propuse la nivel național.

Înlunamartie,  eleviiclaselor  a  VII  a  și  a  VIII  a  au

susținutsimulărijudețeneșinaționalepentruEvaluareaNațională la disciplineleLimbaromânășiMatematică.

Învedereaîmbunătățiriirezultatelorpentrufiecareclasă  au  fostpropusemăsuri  de  îmbunătățire  a

rezultatelor, vizândaplicareadiferențiatăaacestora, astfel:

- Recapitularea notiunilor de baza, in special a celor care au avut un procent mare de nerezolvare

-Strategii  didactice  bine  realizate,  bazate  pe  folosireaunormijloacesimetodedidacticemoderne,

adecvateparticularitatilor de varsta

-Abordarediferentiatasiaplicareaunormetode interactive-centrate pe elev

-O evaluare continua si periodica a tutuorelevilorprinfise de evaluare care urmaresc mai multecategorii de

itemi :subiectivi,obiectivi si semiobiectivicusubiecteasemanatoaremodelelor de EvaluareNationalapropuse

de Minister

-Evaluari permanente pe capitole

-Elaborareaunorfise de lucru, care urmarescrezlovareaunorsarcinidelageneral la particular si de la notiuni

simple  la  cele  complexe.  Exercitii  care  necesitautilizareatermenilor  de  specialitate,creativitate  si

originalitate

-Adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui elev
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-Lucru individual, (în clasă și acasă) pentru a avea dexteritate în utilizarea unor noțiuni și formule

des întâlnite sau în utilizarea algoritmilor pt. a-și crea obișnuința de a rezolva temele

-Participarea elevilor la programul de consultații cu profesor de matematică, program desfășurat

în cadrul școlii

-Elaborareaunorfise de lucru, care urmarescrezlovareaunorsarcini  de la general la particular si de

la notiuni simple la cele complexe; Exercitii care necesitautilizareatermenilor de specialitate.

DupăsusținereaEvaluăriiNaționale  la  clasa  a  VI  a,  conform  OMENCS  nr.  55074/2016,  la

disciplineleLimbășicomunicareșiMatematicășiștiințe  ale  naturii,  s-au  desfasuratactivitaticonform

metodologiei,  rezultateleobținute  de  eleviiclasei  a  VI  a  la  EvaluareaNațională  au  fostcomunicate

individual elevilorșipărințiloracestora.

IV. Activitatea de formare continuă

Formareacontinuă a cadrelordidactice membre ale Comisiei metodice a Profesorilor a constituit un

obiectivimportant, aceastamaterializându-se la nivelulunitățiiprindesfășurarea de: lectiideschise, sustinere

de referate, dezbateri, elaborare de teste de evaluare initiale ,formative, sumativeșifise de lucru, studierea

si dezbatereadocumentelorcurriculare, studierea si dezbaterealucrarilor de specialitate. 

Înanulşcolar  2018-2019,  cadreledidacticeauparticipat  la  actiuniledesfasurate  pe  discipline  la

nivelul CCD si ISJ, conformgraficuluiactivitatilormetodico-stiintificela niveljudetean.

Activitatea de perfecţionare a comisiei metodice  s-a desfăşurat la nivelul şcolii, prin activităţi

demonstrative, sustinere de referate, dezbateri, analize, astfel:

a) Raport  asupra  activității  comisiei  în  anul  școlar  2017-2018.  Propuneri  privind  elaborarea

programului de activitati pe semestrul I, an școlar 2018-2019

b) Analizarezultatelorobținute  la  testeleinițiale,  interpretareașistabilireaplanurilor  de  măsuri  ce

vizeazăîmbunătățirearezultatelor.

c) Dezbatere-atelier de lucru cu tema Modalitati de implementare a noii programe la clasa a VIa,

pe arii curriculare.

d) Referat  /Interpretare  chestionar“Sa  ne  cunoastem mai  bine  elevii”,  activitate  desfasurata  in

colaborare cu membrii Comisiei Diriginti.

e) Raport asupra activității comisiei în semestrul I, anul școlar 2018-2019

f) Propuneri privind elaborarea programului de activitati pe semestrul II, an școlar 2018-2019

g) Analizarezultatelorobținute la SimulareaExamenului de EvaluareNationala ,pentruclasele a VII a

si aVIIIainterpretareașistabilireaplanurilor de măsuri ce vizeazăîmbunătățirearezultatelor.

h) Lectie demonstrativa la  clasa  a  VII a ,  disciplina Istorie  cu tema„Primul  si  al  doileaRazboi

Mondial„-lectie de recapitulare, responsabilprofesor Stan Adrian Sorin.
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i) Lectie demonstrativa la clasa a IV a, disciplina Matematica cu tema „Unitati de masura„-lectie

de recapitulare, responsabilprofesor Androne Daniel.

  Pe  parcursul  anului  au  existat  cadre  didactice  ce  și-au  susținut  inspecțiile  curente  pentru

obținerea diferitelor grade didactice.

       Ca  o  concluzie  a  întregiiactivităţii  a  comisiei,  înanulşcolar  2018-2019,  aceasta   s-a

desfăşuratînbunecondiţii, membriicomisieipreocupându-se pentrucreştereacalităţiişieficienţeiprocesului de

învăţământ.

Colaborarea  cu  celelaltecomisii  din  unitate  s-a  materializatprindiscuțiilibere,

cooperareșirezolvareaproblemelorapărute pe parcursulanuluișcolar.

V. Concursuri și parteneriate:

In  anulscolar  2018-2019eleviicicluluigimnazial  au  participat  la  diferiteconcursurisiactivitati  in

parteneriat cu alteinstitutii,obtinandurmatoarelerezultate:

o la Concursul   de cunostintereligioase ,,LuminaCredintei’’,organizat de Liceul de 

Arte ,,IonelPerlea’’Slobozia ,încolaborare cu  Parohia Amara II și au 
fostobținuteurmătoarelepremii:

-Premiul I-Cristian Denisa ,cls a VI a
Mențiune –PalcăuFlorina,cls a IV a

o la Olimpiadajudeteana de religie ,eleva Cristian Lavinia DenisaobținândPremiulaL II 

lea;

o Proiectul  de  Parteneriat  “Miculcreștin!”cu  Parohia  “Sf.Nicolae”Bucu,

încadrulacestuiparteneriatdna. prof. Matei Daniela a desfasuratmaimulteactivităţiextracurriculare
cu elevii;

o ,,Datinișiobiceiuri de mărțișor’’,activitateîncolaborare cu 

ProtopopiatulSloboziaşiLiceulTehnologic,,ÎnălţareaDomnului’’;

o ImplicareasiimplementareaProiectuluieducaţional  ,,Invățsafiuprieten!’’,încolaborare cu 

LiceulTehnologic Special ,,Ion Teodorescu’’Slobozia;

o Proiectul de ParteneriatEducațional ,,Siguranța pe internet!’’,înparteneriat cu 

Inspectoratul de Poliție al JudețuluiIalomița ,InspectoratulȘcolarJudețeanIalomița 
,PolițiaLocalăBucu, Ialomița,CasaCorpului Didactic Ialomița;

o proiectulsocial ,,Miciivoluntari ’’,ediţia a IV a;

Participareaunorelevi la concursuri s-a finalizat cu obtinereaunor diploma.

Elevii școlii au fost implicați în numeroase activități de voluntariat desfășurate la nivelul unității cât și

la nivel județean, coordonatorul acestor tipuri de activitati fiind doamna profesor Matei Daniela.
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VI. Măsuri pentru îmbunătățirea activității comisiei în  anul școlar următor:

- Ridicarea nivelului de pregatire a elevilor, cu accent pe pregătirea elevilor de clasa a VIII a pentru

sustinerea examenului de Evaluare Națională.

- Creșterea nivelului de pregătire pentru elevii clasei a VI a, ce vor susține Evaluarea Natională.

- Realizarea de programe de pregătire cu elevii capabili de performanță și participarea la olimpiade

și concursuri școlare

- Realizarea de lecţiicucaracteractiv-participativşipromovareaexperienţelordobânditecuacestprilej 

- Participareaunuinumăr  mai  mare  de  cadre  didactice  la  cursuri  de  perfecţionareşi  de

formare continuă

- Mentinerea unui climat destins, de respect, colaborare și cooperare în cadrul comisiei și a unității

școlare.

Responsabil comisie,

Prof. Mangiurea Mihaela

RAPORT ANUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE LA COMISIA METODICĂ
EDUCATOARE-ÎNVĂȚĂTORI

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

           În anul școlar 2018-2019, Comisia metodică educatoare-învățători a reunit 8 cadre didactice – 5
cadre titulare şi 3 cadre didactice suplinitoare – toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au
prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi
pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective )
pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul
colectivului, dar şi al Comisiei metodice educatoare-învățători.

1.CURRICULUM
     Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea metodologiei prevăzute

pentru acest an de M.E.N..
           În acest sens, s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activității la preșcolari și elevii din
ciclul primar.

     Proiectarea activităţii la nivelul grupelor/ claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe,
prin  însuşirea  de  cunoştinţe  pe  baza  abordării  transdisciplinare  și  transcurriculare  a  conţinuturilor
programelor şcolare . De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate și din partea directorului școlii.

    Pe tot parcursul anului școlar, cadrele didactice au pus accent pe învățarea centrată pe elev iar feed-
back-ul s-a realizat prin evaluările inițiale, sumative și finale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare
pe clase/grupe, fiind analizate la nivel de comisie.
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      2.COMUNICARE

                   Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor/preșcolarilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în
activităţi, învățătorii/educatoarele au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev/preșcolar şi particularităţile de
vârstă ale acestora. Astfel, întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi
personalităţii fiecărui elev/preșcolar.

          Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită,
păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii/preșcolarii, favorizând astfel existenţa unui climat
deschis  şi,  în  acelaşi  timp  responsabil,  fapt  prin  care  elevii/preșcolarii  au  căpătat  încredere  în  propria
persoană. 

          În contextul facilitării comunicării elev-elev/preșcolar-preșcolar, munca în perechi, în grup restrâns
sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de
învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu
caracter formativ şi educativ la nivelul unității de învățământ cu diverse ocazii.
          De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică
formare  a  elevilor/preșcolarilor  noştri,  în  acţiunile  claselor/grupelor  completându-ne  reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul
utilizat fiind specific unor domenii conexe. 

        3.RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ 
            Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a   menţinut o relaţie
permanentă  între  părinţi  şi  cadrele  didactice,  pe  tot  parcursul  anului  școlar.  Acest  aspect  al  muncii
educative   s-a  concretizat  prin  şedinţe  şi  lectorate  cu  părinţii,  organizate  la  nivelul  claselor/grupelor,
consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat consiliere.

        4.EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
             Evidenţiez consecvenţa învățătorilor/educatoarelor în abordarea centrată pe elev/preșcolar în
obţinerea de performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor inițiale, sumative și finale, confirmându-se o calitate sporită a actului
didactic comparativ cu anii școlari precedenți, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele,
atitudinile şi comportamentele elevilor.
             S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne atât la evaluările inițiale cât și la cele
sumative și  finale care s-au desfăşurat conform cerinţelor actuale, calificativele/aprecierile și  măsurile
ameliorative propuse fiind prezentate individual părinţilor.
             Elevii/preșcolarii au fost apreciați obiectiv, pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, 
ritmic.
          5.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
             Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii/educatoarele au adoptat strategii de provocare şi dirijare
a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului copiilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii,  inventivităţii,  conducând  la  formarea  unei  gândiri  moderne,  algoritmice,  modelatoare,
problematice.
            În activitățile desfăşurate la clasă/grupă, învăţătorii/educatoarele au folosit tehnici de implicare
individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă  a  tuturor  elevilor/preșcolarilor  la  activităţile  desfăşurate,  aceştia  dobândind  capacităţi  de
cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a
unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
           6.ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

      În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi/preșcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
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metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
      În acest an școlar, cadrele didactice, preșcolarii și elevii ciclului primar au desfășurat activități

extracurriculare  cum ar fi:
       -„Ziua Educației-5 octombrie”
       -„Ziua Națională a României-Centenar”
       -„Ziua Școlii”
       -„Uite, vine Moș Crăciun!”
       -„Mihai Eminescu-Luceafărul poeziei românești”
       -„24 ianuarie-Unirea Principatelor Române”

             -  8 Martie- Ziua Internațională a Femeii
       -  Tradiții și obiceiuri de Paște
       -  9 mai- Ziua Europei
       -  Ziua Porților Deschise
       -  1 iunie- Ziua Internațională a Copilului
       -  5 iunie- Ziua Învățătorului
       -  6 iunie- Ziua Eroilor
       -  Serbarea de sfârșit de an școlar

               7.FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
               7.1.Activitatea Comisiei metodice educatoare-învățători s-a desfășurat în concordanță cu
obiectivele și activitățile propuse în Planul managerial al Comisiei, respectând graficul de activități pe
semestrele I și al II-lea, după cum urmează:

               
                Septembrie 2018

1.Organizarea Comisiei metodice educatoare-învățători
2.Discuții privind întocmirea planificărilor
3.Prezentarea ”Raportului de analiză a activității Comisiei metodice din anul școlar 2017-2018” 
4.Stabilirea  activităților  ce  se  vor  desfășura  pe semestrul  I,  la  nivelul  Comisiei  metodice  educatoare-
învățători
          
               
                 Octombrie 2018
           
1.Consfătuiri, noi informații din partea ISJ Ialomița
2.Diseminare informații de la Consfătuiri
3.Întocmirea și avizarea planificărilor anuale orientative
4.Prezentarea graficului activităților Comisiei metodice pe semestrul I
5.Analiza rezultatelor înregistrate în urma aplicării testelor inițiale. Prezentarea rapoartelor de remediere.
6.  Prezentare  referat:  ”Tratarea  diferențiată  a  elevilor  din  învățământul  preșcolar/primar”-responsabil
referat- învățătoare Vizireanu Anișoara
7.Prezentarea Planului managerial Comisie metodică 2018-2019-responsabil profesor pentru înv.primar
Manole Loredana-Maria
8.Informare referitoare la programul activităților metodice – CCD Ialomița
9.Prezentare referat: ”Metode active de învățare”-responsabil Comisie metodică
10. Aplicare chestionar-”Metode active de învățare”

               
                 Noiembrie 2018

57



Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

1.Prezentarea și interpretarea chestionarelor aplicate în luna octombrie 2018
2. Atelier de lucru: Utilizarea jocului didactic în activitatea instructiv-educativă; Prezentare (pe grupe) de
diverse jocuri care pot fi utilizate în activitatea didactică pentru dezvoltarea competențelor lingvistice

               
                   Decembrie 2018

1. Prezentarea unei secvențe de lecție din care să reiasă importanța lecturii-responsabil învățătoare Ioniță
Violina
2. Prezentare referat: ”Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor”-responsabil referat- profesor
pentru înv. primar Zaharia Gheorghe
3. Propuneri pentru programul artistic organizat de Ziua Școlii – 5 decembrie

                
                   Ianuarie 2019

1. -Evaluare interactivă- Aplicații practice
2.  Prezentare referat:  ”Importanța evaluării  în activitatea didactică,  atât la preșcolari,  cât  și  la  școlarii
mici”-responsabil referat- învățătoare Cîmpeanu Ana

                
                   Februarie 2019

1.Prezentarea Raportului asupra activității desfășurate în semestrul I, anul școlar 2018-2019
2.Stabilirea  activităților  ce  se  vor  desfășura  pe  semestrul  al  II-lea,  la  nivelul  Comisiei  metodice
educatoare-învățători 
3.Diverse 

                
                   Martie 2019

1.Informare:OMEN nr.3181/2019, referitoare la înscrierea la clasa pregătitoare 2019-2020
2.Prezentare referat:”De la grădiniță la școală”-responsabil referat-educatoare Marin Viorica
3.Dezbatere:Modalități de atragere a preșcolarilor(cu vârstă cuprinsă între 5 și 6 ani) la școală      
                

                   Aprilie 2019

1.Propuneri activități Școala Altfel
2.OMEN nr. 4461/27.08.2018, referitor la organizarea Evaluării Naționale la clasele a II-a și 
a IV-a
3.Prezentare referat:”Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității copiilor(responsabil
referat-învățătoare Ioniță Violina) 

                  Mai 2019

1.Dezbatere:”Minusuri și plusuri în realizarea activităților din cadrul Programului “Școala Altfel”
2.Prezentare, dezbatere rezultate obținute la Evaluarea Națională la clasele a II-a și a IV-a 
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                   Iunie 2019

Analiza activității desfășurate în semestrul al II- lea, la nivelul Comisiei metodice educatoare-învățători
 

                 7.2.ALTE ACTIVITĂȚI DE FORMARE INDIVIDUALĂ PROFESIONALĂ A 
MEMBRILOR COMISIEI

Cadrele didactice au fost preocupate pe tot parcursul anului școlar de formarea profesională, de
folosirea  unei  metodologii  activ-participative.  S-au  documentat  asupra  noutăţilor,  cele  mai
interesante fiind puse în practică.

            Două cadre din Comisia metodică educatoare-învățători au parcurs cursuri de  perfecţionare:
- Vlad Floriana, 22 de credite, 89 ore, C.C.D. Ialomița
- Manole Loredana-Maria, 40 ore, C.C.D. Ialomița

Pe  semestrul  al  II-lea,  anul  școlar  2018-2019,  doamna  profesor  pentru  învățământul  primar
Manole Loredana- Maria a susținut inspecțiile speciale la clasă pentru examenul de definitivat.

                 Analiza SWOT
Puncte tari:

- planificări parcurse până la finele anului școlar;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activități  de remediere a lacunelor;
- implicarea părinților în activități extrașcolare;
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
- participarea la concursuri școlare;
- realizarea de materiale didactice variate;

      -     aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul
Puncte slabe:

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de școală,
anturajul şi preocupările copiilor lor în special cei ce provin din familii dezorganizate sau ai
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor/preșcolarilor participanți la activitățile educative
extracurriculare și extrașcolare;

- copii care nu sunt preocupați de învățare;
- cazuri izolate de copii care frecventează școala/grădinița sporadic

Oportunități: 
- - numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte 
MEN
- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 
Biserică, Primărie, instituţii culturale)

Ameninţări
    - resurse materiale şi financiare insuficiente;
    - lipsa unor investitori în zonă;
    - neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc 
de        muncă
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DIRECTOR,                                                        Responsabil Comisie metodică,  
          PROF. SOARE ANDA-RODICA              Prof. înv.primar Manole Loredana-Maria

      

RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN

CARIERA DIDACTICĂ

AN ȘCOLAR 2018 – 2019

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2018 – 2019 s-a desfăşurat
în  baza  prevederilor  Planului  managerial  al  comisiei,  Planului  operațional  şi  a  obiectivelor
propuse de Școala Gimnazială "Sfântul Ierarh Nicoae" Bucu. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse cadrele didactice din unitatea de învățământ au
participat la: 
a. grade didactice
b. cursuri de masterat
c. cursuri de perfecționare şi formare continuă
d. activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice

La nivelul Şcolii Gimnaziale "Sfântul Ierarh Nicoae" Bucu, Comisia pentru dezvoltare
profesională și evoluția în carieră a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a fost întocmit raportul de activitate al comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluția în
carieră pentru anul școlar 2017 - 2018;
- au fost  întocmite documentele pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue pentru anul școlar 2017 - 2018, în cazul cadrelor didactice care au susținut
și promovat examenele pentru obținerea gradelor didactice în învățământ;
- au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare/formare continuă a
cadrelor  didactice  din  unitatea  de  învățământ,  după  care  a  fost  realizată  analiza,  prelucrarea
datelor și prezentarea concluziilor;
- a fost întocmit planul managerial al comisiei pentru anul școlar 2018 - 2019;
- a fost întocmit planul operațional al comisiei pentru anul școlar 2018 - 2019;
- au fost  completate,  centralizate  și  îndosariate  fișele  individuale  de formare  continuă  pentru
fiecare cadru didactic încadrat;
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-  a  fost  reactualizată  și  completată  macheta  cu  baza  de  date  privind  perfecționarea  cadrelor
didactice din unitatea de învățământ, pentru perioada 2013 - 2018, cuprinzând: nume și prenume,
CNP, vechime, studii, gradul didactic și anul obținerii, cursuri acreditate cu denumirea cursului,
furnizor și nr. de credite obținute în cadrul programelor de formare continuă, cursuri avizate cu
denumirea cursului, furnizor și nr. de ore;
- au fost prezentate, pe tot parcursul semestrului, informaţii referitoare la activităţile de formare
continuă iniţiate de M.E.N., calendarul activităţilor de perfecţionare şi documentele transmise de
I.S.J. Ialomița şi C.C.D. Ialomița cu privire la acest lucru;
- a fost stabilită o colaborare continuă cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională din
I.S.J. Ialomița;
- au fost monitorizate înscrierile cadrelor didactice la grade didactice; 
- au fost monitorizate activitățile desfăşurate de cadrele didactice în domeniul perfecţionării şi
formării continue.

I.  SITUAȚIA  CADRELOR  DIDACTICE  ÎNCADRATE  ÎN  UNITATEA  DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr. 
Crt.

Numele şi 
prenumele

Studii absolvite în 
anul

Specialitatea
/Funcţia

Grad didactic /
Obţinut  în anul

Vechime în 
înv.
 (ani)

 
Credite 
profesionale
 obţinute
 în perioada 
2013-2018

1. Bondoc Rodica Lic. Pedagogic-1974 Educatoare I - 1993 Pensionară -
2 Vlad Florica Lic. Pedagogic-1981 Educatoare I - 1995 38 14
3 Marin Viorica Lic. Pedagogic-1978 Educatoare I - 1955 41 14
4 Ioniţă Violina Lic. Pedagogic -1977 Învăţător I - 1997 42 -
5 Manole Loredana Lic. Pedagogic 2000-

Univ, Suceava  - 2007
Prof. înv. 
primar

Definitiv - 2019 6 30

6 Cîmpeanu Ana Lic. Pedagogic -1983 Învăţător I - 1999 36 59
7 Vizireanu Anişoara Lic. Pedagogic -1976 Învăţător I - 1997 43 5
8 Popescu Raluca Lic. Pedagogic -2016 Învăţător - debutant -
9 Mangiurea  Mihaela U. “SpiruHaret” LLR-

LLE, 2008 
Prof. L. română II - 2015 14 90

10 Simion-Fodor Ana U. “SpiruHaret” LLR-
LLE 2009

Prof. L. engleză I - 1999 35 55

11 Stan Adrian Sorin Univ. Bucureşti Fac. 
de Istorie - 2007

Prof. Istorie I- 2019 8 120

12. Pintilie Marilena  Univ.  Bucureşti, Fac 
de Biologie - 1996

Prof. biologie şi
chimie

I - 2011 23 127

13 Ursescu Constantin  Univ. Bucureşti,  Fac.
de Matematică-Fizică,
1986

Prof. fizică I - 2011 33 -

14 Androne Daniel Univ. ”Ovidius” 
Constanța
Fac. de Matematică

Prof. 
matematică

II - 2015 11 -

15 Nicoară Claudia USH, Fac. Ed. Fizica 
şi sportivă 2008

Prof. Ed. fizică Definitiv - 2017 16 45

16 Bîrsan Luminiţa 
Elena

UTC Buc. , Ed. Tehn.,
2008 şi UP Buc. – 
TehnologiaInformaţiei

Prof. Ed. 
tehnologicăşi 
TIC

I - 2016 19 86
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Nr. 
Crt.

Numele şi 
prenumele

Studii absolvite în 
anul

Specialitatea
/Funcţia

Grad didactic /
Obţinut  în anul

Vechime în 
înv.
 (ani)

 
Credite 
profesionale
 obţinute
 în perioada 
2013-2018

, 2011
17 Matei Daniela Univ. Buc. Fac. de 

Teologie, 2009
Religie Titlu științific 

de doctor - 
2016

12 152

18 Ioniţă Cornelia Univ. Buc. Fac. de 
Drept

Cultură civică Definitiv -2008 11 -

19 Ene Sorin Univ. “Ovidius” C-ţa, 
Fac. de Geografie,  
2004

Geografie I - 2017 11 90

20 Toader Andreea Univ. “Ovidius” C-ţa, 
Fac. de LLE – 
LLGermană, 2011

L. Engleză Definitiv - 2015 5 25

21 Soare Anda Rodica U. “SpiruHaret” LLR-
LLF 2010

Prof. L. 
franceză

I- 2014 22 230

II. SITUAȚIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ÎNCADRAT ÎN UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.
crt.

Numele și prenumele Funcția Observații

1 - Secretar
Post neocupat (aflat în 
litigiu)

III. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE CARE ȘI-AU ECHIVALAT GRADELE DIDACTICE 
CONFORM ORDINULUI NR. 5562 DIN 7 OCTOMBRIE 2011, ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.
crt.

Numele și prenumele
cadrului didactic

Forma de organizare a
formării continue care

se echivalează

Nr. de credite
profesionabile
transferabile

acordate în urma
echivalării

Observații

1 - - - Nu au fost cazuri

IV.  PERFECȚIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 -2019
A.  SITUAȚIA  CADRELOR  DIDACTICE  CARE  ȘI-AU  DEPUS  CERERI  DE  SOLICITARE  DE
PREINSPECȚIE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA GRADUL DIDACTIC II ȘI LA GRADUL DIDACTIC I ÎN
ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.
crt.

Numele și prenumele 
cadrului didactic

Funcția

Gradul
didactic la

care s-a
înscris

Sesiunea/Seria Observații

1 Mangiurea Mihaela Profesor limba
română

I 2021 2 inspecții
curente de

specialitate.
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Calificativ:
Foarte bine 

2
Manole Loredana Prof. înv. primar Definitiv 2019

2 inspectii
speciale

V.  SITUAȚIA  CADRELOR  DIDACTICE  CARE  AU  FINALIZAT  CURSURILE  DE
MASTERAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 

Nr.
crt.

Numele și prenumele
cadrului didactic

Instituția absolvită Domeniul
Denumirea
masterului

1 Soare Anda Rodica Universitatea "OVIDIUS"
CONSTANȚA

Limba și
literatura
franceză

,,Plurilingvism în
spațiul european,,

VI. PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DIN CADRUL UNOR
PROGRAME DE PERFECȚIONARE/FORMARE CONTINUĂ ÎN ANUL  ȘCOLAR 2018
– 2019

Nr.
crt.

Numele și 
prenumele 
cadrului 
didactic

Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr. 
credite 
PT/Nr. 
ore

1 Soare Anda 
Rodica

Limba franceză Proiectarea, 
managementul și 
evaluarea activităților 
extracurriculare
 

Asociația Doceo
Mehedinți

60 ore

2 Pintilie 
Marilena

Biologie Proiectarea, 
managementul și 
evaluarea activităților 
extracurriculare 

Asociația Doceo
Mehedinți

60 ore

3 Nicoară Claudia Educație fizică Managementul 
abandonului școlar

CCD Ialomița 22 
credite

4 Mangiurea 
Mihaela

Limba română Managementul 
abandonului școlar

CCD Ialomița 22 
credite

Proiectarea, 
managementul și 
evaluarea activităților 
extracurriculare 

Asociația Doceo
Mehedinți

60 ore

5 Bîrsan Luminița
Elena

Educație 
tehnologică și 
TIC

Managementul 
abandonului școlar

CCD Ialomița 22 
credite

6 Vlad Florica Educatoare Managementul 
abandonului școlar

CCD Ialomița 22 
credite
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VI. ACTIVITĂȚI METODICO - ȘTIINȚIFICE, ORGANIZATE LA NIVEL JUDEȚEAN, CARE
S-AU DESFĂȘURAT ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT , 2018-2019

Nr.
crt.

Specialitatea Tema Data desfășurării Participanți

Nu a fost cazul - - -

VII.  ACTIVITĂŢI  DIN  CADRUL  COMISIILOR  METODICE  DIN  UNITATEA  DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL  ȘCOLAR 2018- 2019 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice din unitatea de învățământ au avut
un  rol  important  în  formarea  continuă  a  cadrelor  didactice  prin  varietatea  şi  complexitatea
temelor abordate, care au vizat: 
a. realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial
b. colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelor de evaluare
c. analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar
d. schimbul de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie
e. abordarea transdisciplinară în predarea diferitelor discipline
f. colaborarea între învăţători şi profesori în vederea creşterii calităţii actului educaţional

VIII. CADRE DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN COLECTIVUL DE METODIȘTI AL ISJ
IALOMIȚA ÎN ANUL  ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.
crt.

Numele și prenumele cadrului didactic Disciplina

1 Bîrsan Luminița Elena Educație tehnologică

IX.  CADRE  DIDACTICE  CARE  AU  FOST  ADMISE  ÎN  CORPUL  DE  EXPERȚI  ÎN
MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ANUL  ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.
crt.

Numele și prenumele cadrului didactic Disciplina

Nu a fost cazul -

X. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 
PUNCTE TARI

- colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă, majoritatea profesorilor fiind titulari (16 de cadre
didactice), din care cu gradul didactic I (13 de cadre didactice) și cu gradul didactic II (3 cadre didactice),
cu titlul științific de doctor (1 cadru didactic) și care au în componenţă profesori metodiști, membrii ai
consiliului consultativ la specialitate, responsabili de centru metodic, formatori, experți în management
educațional
- cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionarea şi formarea continuă prin înscrierea la grade
didactice
- buna pregătire metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice
- sprijinul conducerii școlii în vederea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare sau
la cursuri de formare/perfecţionare.

PUNCTE SLABE
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- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională
- 11 cadre didactice nu îndeplinesc cerințele art. 242 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 (neobținînd
90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani)
- costurile mari ale programelor de perfecționare, în cazul celor mai multe fiind percepută taxă

OPORTUNITĂȚI
- oferta variată a cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD Ialomița și de alți furnizori de
formare
- oferta cursurilor de perfecţionare/master/studii postuniversitare etc. a instituţiilor de învăţământ superior
- oferta stagiilor de formare în străinătate

AMENINȚĂRI
- lipsa motivării financiare
-  tendinţa  de  centrare  exclusiv  pe  acumularea  de  credite  profesionale  transferabile  si  minimalizarea
nevoilor punctuale și reale de formare

CONCLUZIE
Activitatea de formare/perfecţionare a cadrelor didactice arată preocuparea permanentă a

celor implicaţi în procesul instructiv - educativ - evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului școlar,
pentru dezvoltare profesională personalizată și pentru inovarea practicii școlare.

Responsabil comisia pentru dezvoltare profesională și evoluția în carieră,
Prof. Simion-Fodor Ana-Maria

Raport întocmit de DIRECTOR, prof. SOARE ANDA
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