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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!”) 

2017-2018

,,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 2017-2018 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  educative,  in  funcţie  de

PUNCTE SLABE



specificul  şcolii  şi  în  consonanţă  cu  ordonanţa  de  urgenţă  a
guvernului  României  privind  asigurarea  calităţii  în  educaţie  şi
strategia MEN pentru perioada 2017-2018;

-  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 care 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

-dezinteresul manifestat de catre unele cadre didactice pentru 

activitatea de consiliere poate genera insucces scolar, carente in 

dezvoltarea armonioasa a copilului.

OPORTUNITATI

-activitatile propuse la nivelul comisiei dirigintilor de la nivelul

scolii;

- oferta de formare continua care pune la dispozitia profesorilor

consilieri suportul informational necesar pentru o mai riguroasa

proiectare/optima desfasurare a orei de consiliere.



 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.

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, 

PUNCTE SLABE

-



activitati de consultatii cu parintii, lectorate cu parintii (conform 
graficelor).

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
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 ora 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 clasa pe care o 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:

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii 

- 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:

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite

- 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
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, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 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 liceului 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

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ corectare a comportamentelor
inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar,ținută şcolară inadecvată, etc.)

- 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:

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul
fluxului  informaţional  şi  de  comunicare,  în  managementul  completării  documentaţiei,  în  monitorizarea  activităţilor  educative  de



reabilitare)

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu

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,, Bucu

,,Limba noastra-i o 
comoara!’’

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

Noiembrie 
2017

30 elevi
4 diriginti - atelier de creatie literara, plastica –
expozitie de desene ;
-concurs (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 
2017

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 2018

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 2018 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 2018 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,, 
Bucu

,,Fiinţele umane nu 
au preţ!,,

Consilier educativ
Diriginte cls a VIIIa

oct. 2017 2 cadre didactice implicate
20 elevi
ppt

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

,,Fii conştient, nu 
dependent!,,

Consilier educativ
Diriginte cls a VIIIa

Nov. 2017 2 cadre didactice implicate
20 elevi
ppt

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

,, Securitatea 
alimentaţiei,,

Consilier educativ
Diriginţi 

Nov. 2017 5 cadre didactice implicate
600 elevi
Ppt, chestionare

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

Ziua Naţională a 
României

Consilier educativ
Învăţători
Diriginţi 

Dec. 2017 11 cadre didactice implicate
Toţi elevii şcolii
Ppt, desene, chestionare

5. Școala 
Gimnazială 

,,Singur acasă,, Consilier educativ
Învăţători

Semestrial Grup ţintă format din elevii care au cel 
puţin un părinte plecat în străinătate – 30 



,,Sf. Ierarh 
Nicolae,, 
Bucu

Diriginţi 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. 2017 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. 2017 20 elevi
2 cadre didactice implicate

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

Spectacol cu ocazia 
Zilei Internaţionale 
a Francofoniei

Consilier educativ
Prof. lb. franceză
Prof. pt învăţământul 
primar

Martie 2018 20 elevi
3 cadre didactice

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

Concursul 
interdisciplinar 
,,Ştiinţa te învaţă,,

Prof. geografie
Prof. bio-chimie
Prof. matematică

20 aprilie 2018 16 elevi
5 cadre didactice

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

Concursul judeţean 
artistico-plastic 
,,Magia 
Crăciunului,,

Ed. Vlad Florica
Ed. Marin Viorica

Ianuarie
2018

4 preşcolari
diplome

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

Olimpiada de religie
ortodoxă

Prof. Matei Daniela Martie 2018 4 elevi
diplome



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

Concursul de 
cunoştinţe religioase

Prof. Matei Daniela  12 Mai 2018 1 elev
Diploma

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

Concursul naţional 
şi internaţional ,,Cu 
Europa …la joacă,,

Ed. Vlad Florica 16 preşcolari
diplome

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

Concursul 
naţional 
,,Frumuseţea operei 
eminesciene,,

Prof. Mangiurea 
Mihaela

Febr. 2018 2 elevi

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

Proiect local 
-Cultura română la 
ceas aniversar- 
semnificaţia zilei de
15 ianuarie

Prof. Mangiurea
Prof. Nicoară
Prof. Pintilie

Ian 2018 Elevii cls V-VIII

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

Proiectul 
judeţean 
,,Passepartout,,

Prof. Stoica Georgia Aprilie 2018 5 elevi
1 cadru didactic
diplome

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

Tradiţii şi obiceiuri 
de mucenici- 
expoziţie

Prof. Matei Daniela
Înv. Vizireanu 
Anişoara

Martie 2018 15 elevi
2 cadre didactice
expoziţie

17. Școala 
Gimnazială 
,,Sf. Ierarh 

Concurs 
interjudeţean ,,Le 
Francophile,,

Prof. Stoica Georgia Mai 2018 5 elevi
1 cadru didactic



Nicolae,, 
Bucu

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

Concurs 
interjudeţean de 
abilităţi ,,Mărţişorul
– simbolul 
primăverii,,

Înv. Ioniţă Violina
Înv. Preda Gabriela

Aprilie 2018 8 elevi
2 cadre didactice 

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

Concursul 
interjudeţean 
,,Primar pentru o zi,,

Înv. Ioniţă Violina Aprilie
2018

2 elevi
1 cadru didactic

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

Concurs naţional 
comunicare 
ortografie.ro

Înv. Ioniţă Violina Martie
2018

1 elev
1 cadru didactic

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

Concurs naţional 
,,Fii inteligent la 
matematică,,

Înv. Ioniţă Violina Martie
2018

1 elev
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

Concurs 
judeţean 
atletism 
,,Jocurile 
Zapaiene,, 

Prof. Nicoară 
Claudia

Oct. 2017 Menţiunea I Echipaj elevi cls V-VIII

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

Concurs 
interşcolar 
atletism 
,,Crosul 
podurilor 
dunărene,, 

Prof. Nicoară

Claudia

Noiembrie 2017 2- Premiul al  III- 
lea

2 premii II

1 premiu I

Ion Răzvan- cls a VIII a

Eavaz Alexandru- cls a VII a

Stănilă Andreea- cls a VIII a

Anton Costela- cls a VII a

Avram Romeo Florinel- cls a 
VIII a



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

Concurs 
judeţean ,, 
Magia 
Crăciunului,,

Ed. Vlad 
Florica

Ed. Marin 
Viorica

Ian 2018 2 premii I

1 premiu  II 

1 premiu III 

Lungu Darius- grupa mare,

Ardeleanu Antonia, grupa 
mijlocie 

Palcău Nicoleta

Toader Ramona

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

Concurs 
interjudeţean ,,
Magia 
Crăciunului,,

Educ. Vlad 
Florica

Înv. Preda 
Gabriela

Înv. Ioniţă 
Violina

Martie 2018 Slobozia 1 premiu I

3 premii II

3 premii III

2 menţiuni

Grigore Daniela

Toader Ramona

RaţăOana

Deciu Teodora

Crăciun 

Gabriela

Cucoranu Bianca

Şerban Emanuela

5 Școala 
Gimnazială ,,Sf. 

Concurs 
Naţional ,,Fii 

Înv. Ioniţă Martie 2018 1 premiu III Avram Eugen cls III



Ierarh Nicolae,, 
Bucu

inteligent la 
matematică,,

Violina

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

Concurs 
Naţional 
,,Comunicare. 
Ortografie.ro,,

Înv. Ioniţă 
Violina

Martie 2018 1 menţiune Palcău Florinna cls III

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

Olimpiada de 
religie 
ortodoxă- faza 
judeţeană

Prof. Matei 
Daniela

Martie 2018 1 premiu I

1 premiu III

1 menţiune

1 menţiune

Şerban Emanuela cls VIII

Haidade Alin cls VIII

Stan Sorina cls VII

Ţuican Alina cls VII

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

Concurs 
interjudeţean ,,
Primar pentru 
o zi,,

Înv. Ioniţă 
Violina

Aprilie 2018 1 premiu 1 Avram Eugen

Palcău Florina

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

Concurs 
interdisciplinar
,,Ştiinţa te 
învaţă,,

Prof. Pintilie 
Marilena

Prof 
Ştefănescu 
Rodica

Mai 2018 Diplome de 
participare pe 
echipaje

Echipaje formate din elevi cls 
V-VIII



Prof. Ursescu 
Constantin

Prof. Manea 
Carmen

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

Concurs 
naţional şi 
internaţional ,,
Cu Europa …
la joacă,,

Educ. Vlad 
Florica

Mai 2018 4 premii I

7 premii II

1 premiu III

2 menţiuni

preşcolari

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR  
în anul şcolar 2017-2018

ACTIVITĂŢI DERULATE IN SEM I:

 “Constituirea comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar-sept.2017

 Intocmirea procedurii privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală-sept.2017

 Intocmirea strategiei de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală-sept.2017.

 ,,Sa spunem Nu violentei in Scoala noastra!’’-cls I,octombrie 2017;

 ,,Asa da,asa nu!’’-dezbatere-cls.pregatitoare,noiembrie 2017;

 ,,Cum evitam actele de violenta?’’-dezbatere,cls a II a,noiembrie 2017;



 ,,De la violenta in familie la violenta in scoala’’-referat ,cls a III a,decembrie 2017;

 ,,Conflicte in colectivul de elevi’’-dezbatere,cls a V a,octombrie 2017;

 ,,Cum combatem violenta?’’,dezbatere,cls a VII a,noiembrie 2017;

 ,,Violenta in familie’’,studiu de caz,cls a VIII a,decembrie 2017;

 ,,De la violenta verbala,la violenta fizica’’,dezbatere,cls a VI a,ianuarie 2018.

 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  2018;

 ,,Sa prevenim actele de violenta!’’-referat,dezbateri;

 “Violenţa  determinată  de  consumul  de  droguri  ‘’dezbateri,prezentări  ppt  pentru  prevenirea  traficului  de  persoane  şi  a

consumului de droguri-ianuarie 2018;

 Conflictul şi soluţionarea acestuia.Referat ,dezbatere –ianuarie  2018;

 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’’,clasa pregatitoare,inv.Preda Gabriela,februarie 2018;

 ,,Violenta ,arma celor slabi!’’.Discutii cu elevii,imagini ppt,desene,clasa a VIII a,prof.Pintilie Marilena,februarie 2018;

 ,,Puterea exemplului in familie’’,clasa a III a,inv.Ionita Violina,martie 2018;

 ,,Rolul negativ al violentei in familie asupra elevilor’’-referat,dezbatere,clasa a VI a,prof.Nicoara Claudia,martie 2018;

 ,,Ofera un exemplu bun’’,clasa I,inv.Zaharia Gheorghe,aprilie 2018;

 ,,Diferentele-surse de conflict?-discutii libere,clasa a VII a,prof.Simion Fodor Ana Maria,aprilie 2018;



 ,,Clasificarea conflictelor.Negocierea-mod de aplanare a conflictelor’’,clasa a VIII a,prof.Pintilie Marilena,aprilie 2018;

 ,,Cine este vinovatul?’’,clasa a II a,inv.Vizireanu Anisoara,mai 2018;

 ,,Violenta in imagini’’-prezentare ppt,clasa a V a,prof.Mangiurea Mihaela,mai 2018;

 ,,Cum promoveaza televizorul violenta?’’,clasa a IV a,inv.Campeanu Ana,iunie 2018;

 ,,Violenta determinata  de consumul de droguri’’ ,clasele V-VIII,prof.Matei Daniela,iunie 2018.

Director,                                                                                                                         Consilier educativ,

Prof. Soare Anda                                                                                                            înv. Ioniță Violina


