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RAPORT 

Privind starea învǎţǎmântului la nivelul Scolii Gimnaziale “Mihai Viteazul”, 
Boldeşti- Scǎeni, Şcoala Seciu, Grǎdiniţa nr.4 şi Grădiniţa nr.1 la sfârşitul 
semestrului I al anului şcolar 2016-2017 

I.CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, CULTURAL SI  
ECOLOGIC CU CONEXIUNI  ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc pentru 
anul şcolar 2016-2017 este reglementat prin următoarele documente: 

• LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011;    

• ORDIN Ministrului educaţiei naţionale şi cercetarii ştiinţifice nr.  4577 /20.07.206 
privind structura anului şcolar 2016 – 2017  

• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR-  OMEN 5079/.2016 

• ORDIN NR. 5552/7.10.2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor 
măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Monitorul Oficial nr. 0713 din 10 
Octombrie 2011   

•  ORDIN nr.  5488 /29.09.2011 privind aprobarea regulamentului-cadru pentru 
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare Monitor oficial al României, Partea I, 
nr.733/19.X.2011  

• ORDIN NR.5553/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei ECTS-SECT a 
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, 
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Monitor oficial al României, 
Partea I, nr.733/19.X.2011  

• ORDIN NR. 5571/7.10.2011 Privind aprobarea Regulament de organizare şi 
funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ Monitorul Oficial nr. 0782 din 
03 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 5436/21.09.2011 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de 
învăţământ superior din România Monitorul Oficial nr. 0702 din 05 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5545/6.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu 
Monitorul Oficial nr. 0714 din 11 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5346/7.09.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în 
învăţământul postliceal Monitorul Oficial nr. 0715 din 11 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5546/6.10.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului 
„Profesorul anului“ în învăţământul preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0715 din 11 
Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă“ 
Monitorul Oficial nr. 0721 din 13 Octombrie 2011   
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• ORDIN NR. 5528/4.10.2011 privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care 
se realizează educaţia de bază în cadrul programului „A doua şansă“ - învăţământ 
primar Monitorul Oficial nr. 0772 din 01 Noiembrie 2011 Actul nr. 5528 din 04 
Octombrie 2011  

• ORDIN NR. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de 
bază din cadrul programului „A doua şansă“ pentru învăţământul secundar inferior 
Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ Monitorul 
Oficial nr. 0723 din 13 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5550/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar Monitorul 
Oficial nr. 0724 din 13 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5558/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din 
inspectoratele şcolare .Monitorul Oficial nr. 0734 din 19 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a casei corpului didactic Monitorul Oficial nr. 0735 din 19 Octombrie 
2011   

•  ORDIN NR. 5484/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi 
echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de 
către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, 
institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea 
ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 
învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor- antrenor în 
cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor Monitorul Oficial nr. 0735 din 
19 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5489/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 
ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar Monitorul Oficial nr. 
0736 din 19 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. /5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 Octombrie 
2011   

•   ORDIN Nr. 3169 din 4 februarie 2015  privind modificarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar 
general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al 
casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5.557/2011   

•  ORDIN NR. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Şcoala după şcoală“ .Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 
corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea 
ocupării unei funcţii didactice .Monitorul Oficial nr. 0739 din 20 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR.  54551/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind 
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar    
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• ORDIN NR. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului 
naţional de experţi în management educaţional .Monitorul Oficial nr. 0742 din 21 
Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5487/29.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul 
învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională Monitorul Oficial nr. 0744 
din 24 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. /6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0746 din 24 Octombrie 2011 Actul nr. 
- din 06 Octombrie 2011  

• ORDIN NR. 5557/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, 
inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei 
corpului didactic  Monitorul Oficial nr. 0753 din 26 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5556/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare 
Monitorul Oficial nr. 0757 din 27 Octombrie 2011   

• OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016    

• ORDIN NR. 5555/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 
educaţională Monitorul Oficial nr. 0759 din 27 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5565/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0767 din 
31 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5576/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat Monitorul Oficial nr. 0768 din 
01 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5720/18.10.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a 
beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011 Monitorul Oficial nr. 0770 
din 01 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 4576/11.07.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru 
cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat Monitorul Oficial nr. 
0772 din 01 Noiembrie 2011    

• ORDIN NR. 5577/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a centrelor de excelenţă Monitorul Oficial nr. 0775 din 02 Noiembrie 2011   
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• ORDIN NR. 5569/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă Monitorul Oficial nr. 0782 din 03 
Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5568/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat Monitorul Oficial 
nr. 0784 din 04 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
serviciilor de sprijin educaţional Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011 
pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul 
de masă    

• ORDIN NR. 5562/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile Monitorul 
Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. /7.10.2011 Regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului 
special şi special integrat Monitorul Oficial nr. 0787 din 07 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 5564/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare 
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de 
aceştia Monitorul Oficial nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5570/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar Monitorul 
Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5567/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară Monitorul Oficial nr. 0792 din 
08 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5572/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea 
Registrului naţional al performanţelor sportive Monitorul Oficial nr. 0794 din 09 
Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 6141/1.11.2011 ,privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar 
Monitorul Oficial nr. 0818 din 19 Noiembrie 2011   

• Ordin nr. 6152/7.11.2012  privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005   

•  ORDIN 3171/ 05.02.2015 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de 
înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016  

Evaluare Naţională 2016 

•  Ordin nr.4431/29.08.2014, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 
pentru absolvenții clasei a VIII în anul şcolar 2014-2015 

• ORDIN NR. 4801/23.09.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării 
naţionale pentru elevii clasei a VIII a, în anul şcolar 2010– 2011, Monitorul  Oficial al 
României nr. 657 bis din 23.09.2010. 

Admiterea în învăţământul liceal 2017 
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• Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2016-2017 Ordin nr. 
4432/29.08.2014 privind  organizarea  şi  desfăşurarea admiterii  în învăţământul liceal 
și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 

• ORDIN NR.4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea  admiterii  în învăţământul 
liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012 Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 657 bis din  23.09.2010.  

• OMEN nr. 3136/20.02.2014  privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi 
calendarul  admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de  3 ani. 

Trăim într-o societate dinamică, ce se  adaptează continuu. Schimbările majore din stilul 
nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de diferite influenţe culturale, sociale, economice se 
reflectă şi în educaţie. 

Este foarte important ca şcoala, prin intermediul tuturor celor care o slujesc şi, mai ales, o 
iubesc, să păstreze echilibrul devenirii celor care trec prin ea. Vrem sau nu, suntem modele de viaţă, 
nu idoli cum s-ar putea crede, iar răspunderea care ne revine trebuie asumată. 
  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 tânărului ieşit dintr-un foarte lung traseu educaţional, care poate ajunge până la 
cincisprezece ani.   

În primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017, au fost continuate acţiunile de reformă a 
învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului 
didactic al învăţătorilor, educatoarelor şi profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a 
încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin 
observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor 
de a lucra cu părinţii. 
Activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să 
îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate  din şcoală şi din gradiniţe. 

 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

a) ANALIZA PEST 

 CONTEXTUL POLITIC 
 
 Şcoala se află în contextul politic actual, într-o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovarea valorilor reale. 
 Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate, deoarece România trebuie să fie un 

partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. Un spaţiu 
european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile 
respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care să 
stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele 
existente faţă de alte state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă a 
fenomenului educaţional  la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru 
studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din convingeri 
proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism 
până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi 
găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a 
inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate 
europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care 
parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă 
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pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în 
orice tip de comunitate. 

 
 
CONTEXTUL  ECONOMIC 

 
Din punct de vedere economic, se constată că situaţia materială precară a părinţilor multor 

elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al 
materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală 
(rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare.  

Aspectele economice constatate la nivel naţional: criza economică, creşterea ratei şomajului au 
efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în 
rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale este mare (manuale, 
rechizite gratuite, Programul „200 euro”,Programul „Scoală dupa şcoală”, tichetul de 500 lei  pentru a 
frecventa gradiniţa). 
 

CONTEXTUL SOCIAL 

Din punct de vedere social, implicarea multor părinţi în procesul instructiv-educativ este o 
problemă secundară,  grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Aproximativ 180 elevi sunt de 
etnie rromă proveniţi din familii cu situaţie materială precară care trăiesc din ajutorul social. Efectele 
acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta de  regulă aspectele negative, 
cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste 
efecte. 

TEHNOLOGICUL 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 
tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala dispune de peste 60 de calculatoare , un cabinet de 
informatică, dotat cu 30 calculatoare, laboratoarele, corpul administrativ si unele clase fiind şi ele 
dotate cu calculatoare,elevii beneficiind de predare şi evaluare interactivă optimă.Salile de clasă şi 
laboratoarele sunt dotate cu videoproiectoare şi ecrane de proiectie, iar în laboratorul de fizică şi sala 
de consiliu au fost montate table interactive Accesul la internet este asiguratatat în PJ cât şi în toate 
structurile. Profesorii şi elevii au acces la internet şi acasă, astfel informaţiile sunt mai uşor de 
recepţionat. Dintre elevi peste 70% au calculator. 

CONTEXTUL ECOLOGIC 
 
Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea 

poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens se impune o 
strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei atitudini 
corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică. 

În Semestrul I al anului scolar 2016-2017, priorităţile au fost  continuarea  descentralizării 
sistemice şi instituţionale, a formării  cadrelor didactice în domeniul curriculumului centrat pe 
competenţe şi a evaluării.  

Analiza stării învăţământului are la bază eficienţa internă a sistemului, rezultatele elevilor, 
rezultatele educaţiei, ca proces complex ce se reflectă în viaţa societăţii. 

Pornim de la premisa că, important din perspectiva deciziei şi a nevoii de ameliorare, este a 
identifica atât aspectele pozitive şi experienţele ce se impun a fi promovate, cât şi elementele la 
nivelul cărora există decalaje în raport cu performanţele scontate.  
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b) ANALIZA SWOT 
Semestrul I, Anul scolar 2016-2017 
1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 

 Respectarea planului cadru; 
 Existenţa unor scheme orare conform 

legislaţiei în vigoare;  
 Programe CDS elaborate de cadrele didactice 

ale şcolii în acord cu cerinţele elevilor şi 
parinţilor;  

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
Evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri 
şcolare; 

    Pentru fiecare nivel de şcolarizare există 
material curricular (planuri de învăţământ şi 
programe şcolare, auxiliare curriculare - 
manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 
culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri 
educaţionale). 
O bună colaborare  între învăţători  şi  
profesori, mai ales pentru clasele ce termină 
ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a 
elevilor în ciclul secundar; 
 Programe    CDŞ    elaborate    de     cadrele 
didactice ale şcolii; 
Proces   instructiv-educativ   de   calitate 
demonstrat prin rezultate şcolare bune, 
procent  de promovabilitate la evaluările 
naţionale  bun, premii la olimpiadele, 
concursurile şcolare la nivel local şi judeţean 

 Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor 
elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia 
majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de 
încadrarea profesorilor titulari; 
Insuficienta      utilizare      a materialelor 
didactice, a tehnicii informaţionale şi a 
metodelor active în demersul didactic; 
 Suprapunerea           cerinţelor, testărilor,  ceea  
ce  conduce  la  o distribuire inegală a efortului 
elevilor; 
Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 
lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD 
 

                 Oportunităţi              Ameninţări 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă, înscriere la grade didactice; 
 Bune    relaţii    cu    Inspectoratul     Şcolar, 
Consiliul Local, Casa Corpului Didactic; 
Existenţa site-urilor specializate în  oferirea de 
materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 
Creşterea gradului de autonomie a şcolii în 
alegerea CDŞ; 
 

Avalanşa     ofertelor     de manuale alternative 
şi de auxiliare şcolare din partea editurilor; 
Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-
ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate 
scădea motivaţia pentru învaţare şi interesul 
pentru şcoală; 

 Baza materiala insuficientă nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor - CDS; 

 Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 
problemele propriilor copii, unii părinţi 
refuzând colaborarea cu profesorul diriginte, 
profesorul consilier, prof. itinerant. 

 Aprximativ 30% dintre elevi provin dintr-un 
mediu defavorizat; 
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2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 

Echipa manageriala preocupată de creşterea 
calităţii procesului didactic, a bazei materiale 
şi aspectului şcolii; 
Personal didactic calificat 100%; 
Cadre didactice bine pregătite, dedicate 
meseriei; 
Relaţii interpersonale bune, un climat de 
cooperare între cadrele didactice, relaţii 
deschise bazate pe respect reciproc; 
Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se 
pot remarca; 

 Participare la cursurile de perfecţionare şi 
formare  continuă  din  partea  CCD  şi  
înscriere  la grade didactice si desfăşurarea de 
preinspecţii şi inspecţii curente finalizate cu 
calificativ Foarte bine; 
Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 
didactic I si II este de peste 70%; 
Relaţiile interpersonale, în mare parte, 
profesor - elev, conducere - subalterni, 
profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) 
existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ; 
Există o bună  delimitare a responsabilităţilor 
cadrelor didactice precum şi o bună 
coordonare a acestora; 
Existenţa unor cadre didactice care utilizează 
calculatorul în procesul instructiv-educativ; 
Existenţa unui consilier şcolar şi a unui 
profesor itinerant pentru elevii diagnosticaţi cu 
CES, ADHD etc.; 
Existenţa unui mediator şcolar 
Personal didactic auxiliar calificat; 

 Conservatorismul unor cadre didactice şi 
rezistenţa la schimbare; 

 Management deficitar la nivelul unor 
responsabili de catedră. 

 Slaba participare la cursuri de formare şi 
perfecţionare a unor  cadre didactice cu 
vechime; 

 Insuficient personal nedidactic atât în PJ cât şi 
structuri. 

Implicarea unui număr mic de 
profesori în proiecte interne şi internaţionale; 

Cadre didactice suplinitoare cu norma 
didactică la mai multe şcoli; 

Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate,   
care sunt  lăsaţi  în  grija bunicilor sau altor 
rude care nu au un control eficient asupra lor; 

Elevi care revin din străinătate şi se 
acomodează mai greu deoarece au lipsuri în 
cunoştinţe. 

                         Oportunităţi                       Amenintari 

 Varietatea cursurilor de formare si 
perfecţionare organizate de CCD, ONG,ISJ, 
Universităţi; 

 Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi la 
nivelul învaţămantului preşcolar şi primar; 
 

Criza de timp apărută în urma actualei situaţii 
economice reduce participarea   unora   dintre   
părinţi   la viaţa   şcolară   şi   are   implicaţii   
în relaţiile  cadru  didactic  - părinte, părinte - 
elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 
Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale; 
O depreciere a statutului profesorului în 
societate (  încurajată   de mass-media), ceea 
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ce determină dificultăţi în impunerea cadrului 
didactic,  ca  principal  factor  al educaţiei, în 
faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 
Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore 
pe unele discipline determină existenţa unor 
catedre  cu risc de restrângere 
Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 
activităţile profesionale(colaborarea cu 
părinţii, perfecţionarea, activităţi 
extracurriculare, confecţionarea de material 
didactic, pregătirea cu profesionalism a 
lecţiilor etc)datorită salariilor mici; 

 

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

                         Puncte tari                  Puncte slabe 

 Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în 
normele de igienă corespunzătoare, care 
permit un proces instructiv-educativ de 
calitate; 

 Existenţa unor cabinete, laboratoare  
funcţionale pentru anumite discipline: fizica, 
chimie, biologie, precum şi a cabinetului de 
consiliere şcolară; 

 Şcoala are bibliotecă cu peste 12.000 de 
volume de carte; 

 Materiale didactice moderne pentru bibliotecă 
(cărti, albume, enciclopedii, atlase), cabinetul 
de consiliere psihopedagogică, laboratorul de 
informatică ,sala de sport, dotate  
corespunzător; 

 Achiziţionarea de materiale de 
curăţenie,consumabile în mod corespunzător;  

 Fonduri băneşti extrabugetare (sponsorizări, 
donaţii, închiriere spaţiu); 

 Cadrele didactice  au acces la internet; 
Echipa   managerială   este   preocupată   de 
îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului 
şcolii; 
Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi 
personalul didactic şi nedidactic, încadrare în 
norme igienico-sanitare corespunzătoare; 
Centrală termică proprie; 
Servicii   de   secretariat   şi   administrativ- 
contabile eficiente; 
Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, 
xerox-urile, imprimantele din şcoală; 

 
 Numar insuficient de copiatoare, imprimante, 

videoproiectoare în cadrul structurilor. 
 Nu toate cadrele didactice beneficiază de: 

xerox, calculator propriu,  echipat cu 
imprimantă şi consumabile. 

Spaţiul este insuficient pentru 
desfăşurarea tuturor activităţilor(clasele 
pregătitore îşi desfăşoară activitatea la 
Grădiniţa nr.1,iar laboratoarele sunt folosite ca 
săli de clasă 2 ore pe zi) ; 

Numărul insuficient de calculatoare  
raportat  la  numărul elevilor din şcoală şi 
performanţa scăzută a unora, conduce la o 
desfăşurarea  cu dificultate a orelor de TIC la 
clasele cu efective mari; 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea 
activităţilor de performanţă ale elevilor şi 
cadrelor didactice; 

Slaba implicare a unor cadre didactice   
în  păstrarea  bunurilor materiale ale şcolii; 

Există situaţii când resursele umane  şi 
materiale  ale  şcolii  nu sunt optim 
valorificate. 
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Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de 
întreţinere şi înfrumuseţare a claselor  şi 
holurilor şcolii; 
 

                           Oportunităţi                       Ameninţări 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 
 Existenţa unor spaţii (sală de sport la PJ, teren 

de fotbal sintetic) care pot fi inchiriate în 
vederea obtinerii unor fonduri baneşti; 

 Stimularea  personalului didactic în scopul 
elaborarii de proiecte cu finanţare externă; 

 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 
activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;  
Posibilitatea   obţinerii   de   sponsorizări   şi 
donaţii; 
Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în 
vederea obţinerii unor fonduri băneşti; 
Posibilitatea accesării de fonduri   europene de   
către   personalul   didactic,   prin   proiecte   
cu finanţare externă; 

Ritmul  accelerat  al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente; 
Reducerea finanţării şcolii în ceea   ce priveşte 
achiziţionarea de material  didactic,  
consumabile, reparaţii capitale etc. 
Gradul scăzut de implicare al cadrelor 
didactice şi elevilor în păstrarea resurselor 
şcolii; 
 

 

4.RELAŢIILE CU COMUNITATEA  ŞI  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                    Puncte tari                    Puncte slabe 

 Parteneriat cu comunitatea locală (Primarie, 
Asociaţia părinţilor, ONG-uri, Casa de 
cultură, Poliţie)  

 Organizarea de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare atractive (excursii, vizionări, 
spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), 
introduce elevii în mediu  comunitar şi 
contribuie la socializarea lor; 

 În şcoala se desfăşoară  programe 
educaţionale : 

 “Scoala după scoală”;In cadrul proiectului: 
 “Stop abandonului şcolar- promovează 

educaţia”; 
 Participări la activităţile sportive: Cupe  – 

fotbal, baschet, handbal  
O bună implicare a elevilor în activităţile 
extraşcolare şi extracurriculare la nivel de 
şcoală (excursii,   serbări,   acţiuni   caritabile)    
Întâlniri        periodice        cu        Comitetul 
Reprezentativ  al Părinţilor; 
Buna  colaborare  între  director/director 

 Slabe legaturi de parteneriat cu ONG-uri, 
puţine activităţi desfaşurate în şcoală implică 
coparticiparea părinţilor; 

 Slaba implicare a unor cadre didactice în 
proiecte si activităţi extraşcolare; 

 Implicarea slabă a părinţilor; 
 Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor şi 

cadrelor didactice implicate în proiecte. 
 Slaba implicare a Consiliului elevilor în 

problematica şcolii şi comunităţii. 
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adjunct şi coordonatorul  de programe 
educative şi extraşcolare; 
Relaţii bune şi parteneriate, întemeiate pe 
conştientizarea rolului şi locului şcolii în 
comunitatea locală, cu reprezentanţii 
Consiliului  local şi Primăriei Asociaţia 
părinţilor, ONG-uri, Casa de cultură, Poliţie; 

                     Oportunităţi                Ameninţări 

  Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor 
instituţii de a veni în sprijinul şcolii 
(Primarie,Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

 Relaţii de parteneriat cu firme de consultanţă 
în organizarea activităţii unor comisii pe 
probleme 

Interesul unor şcoli pentru realizarea 
de schimburi de experienţă; 

Existenţa posibilităţii de a aplica 
pentru realizarea de proiecte educative, 
recunoscute la nivel naţional. 

Posibilitatea promovarii imaginii şcolii 
la nivelul  comunităţii   prin  site-ul şcolii, alte 
publicaţii. 

 Timpul limitat pentru participarea la programe 
educative; 

 Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 
elevilor; 

Bugetul de timp relativ scăzut al 
părinţilor; 

Consecinţele crizei economice, face ca 
şi interesul firmelor, agenţilor economici 
pentru susţinerea activităţilor educative prin 
sponsorizări să fie scăzut. 

 
 
III INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
III.1 Situaţia la învăţătură la sfărşitul semestrului I al anului şcolar 2016-2017 comparativ cu 
sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2015-2016 
Învăţământul primar 
 
Perioada Număr 

de 
elevi 
înscrişi 

Nr. de 
elevi 
rămaşi 
la sfârşit 
sem 

Număr 
de elevi 
promov 

Nr. 
elevi 
Corig. 

Număr 
Elevi 
situaţia 
neînche
iată 

Note la 
purtare 
de 
7(Bine) 

Note la 
purtare 
<7 
( Bine) 

Procent 
Prom 

Procent  
promov 
judet 

Sem I an scolar 
2016-2017 

393 389 331 42 16 1 0 83,89% 95,65% 

Sem I an scolar 
2015-2016 

397 393 343 34 16 13 0 87,27%  

Învăţământul gimnazial 

Perioada Număr 
de elevi 
înscrişi 

Număr 
de elevi 
rămaşi 
înscrişi 
 

Număr 
de elevi 
promov
aţi 

Nr. 
elevi 
corig. 

Număr 
elevi 
situaţia 
neînche
iată 

Note la 
purtare 
de 7 

Note la 
purtare 
<7 

Procent 
prom 
 

Procent 
promov 
judet 

Sem I  
An şcolar 
2016-2017 

282 279 207 
 

55 17 6 6 
 

74,19% 81,09% 

Sem I  
An şcolar 
2015-2016 

293 290 214 
 

65 11 12 14 
 

73,79%  
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Rata de promovabilitate la sfârşitul semestrului I al  anului scolar 2016-2017 

Nivel de 
invata-
mant 

Clasa Numar elevi Promovabilitate  

Sem.I 2016-
2017 

Pierderi scolare 

 Inscrisi la 
inceputul 
anului 
scolar 

Plecati 
la alte 
unitati 

 

Veniti 
de la 
alte 
unitati 

 

Ramasi 
la 
sfarsitul 
sem. I 
2016-
2017 

Nr. 
elevi 

% 

Situa 

ţie neîn 

cheiata 

Abando
n scolar 

Pregăti-
toare 

 68 - - 68 62 91,17% 6 - 

Primar I 71 1 - 70 63 90,00% 7 - 

II 92 1 - 91 63 69,23%   6          
5 

- 

III 72 1 1 72 57 79,16% 1 - 

IV 59 - - 59 51 86,44 % 2 - 

Gimna- 

zial 

V 76 1 - 75 56 74,66% 4 - 

VI 65 - - 65 53 81,54% 2  

VII 66 1 1 66 48 72,72 % 4 - 

VIII 72 1 - 71 47 66,19% 6 - 

Prepri-
mar 

 200 - - 200  100% - - 

 

Situaţia statistică pe clase la Scoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Boldesti – Scăeni şi Şcoala 
Primară Seciu se prezintă astfel: 
La ciclul primar, cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat  la clasele: clasele I- IV Seciu 
100% , Preg.C 95,38% şi I-A 96%, IV  A 96%, I B 91%. . 
Cele mai mici procente de promovare s-au înregistrat la clasele: III C 66,6 %, II B  55,55%. 
La ciclul gimnazial cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat la clasele: VI B 100%, VIII 
A 95 %, VC  80 %;  
Cele mai mici procente de promovare s-au înregistrat la clasele: VIII B  54 %,VIII-C 52,17% VI C 
64,70%. 
Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele: 
Tendinţe la ciclul primar: 
  Procentul de promovare la sfârşitul semestrului I al acestui an şcolar a scăzut cu 3,81 % faţă de 

semestrul I al anului  școlar trecut şi este cu 11,7% mai mic decat cel la nivel judetean. 

  Numărul elevilor  cu situația școlară  neîncheiată şi cu cu risc de abandon şcolar a crescut ,  față de   
semestrul I al anului scolar trecut. 

  A crescut şi numărul elevilor corigenţi faţă de semestrul I al anului  şcolar trecut ( de la 34 la 42).  
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Tendinţe la ciclul gimnazial: 

 Procentul de promovare a fost uşor mai ridicat decât în sem.I al anului scolar trecut(0,4%), dar este 
mai mic decat cel la nivel judetean cu 6,9%. 

 A scăzut   numǎrul elevilor corigenţi ( cu 10),  

 Numărul elevilor cu situaţia şcolară neîncheiată şi a celor cu risc de abandon este mai mare ca în 
semestrul I al anului scolar trecut( cu 7). 

 

IV.STAREA DISCIPLINARA ŞI ABSENTEISMUL 

 

a.Starea disciplinara a elevilor 
In semestrul I al anului şcolar 2016-2017  scăderea notei la purtare, conform Rof al unităţii, s-a facut 
pentru următoarele abateri de la Regulamentul școlar: 
 - absențe nemotivate de la ore;  
- limbaj indecent (cuvinte sau gesturi obscene, injurii etc.);  
 - săvârşirea unor acte de violență: bătăi, încăierări, lovituri, etc. 
 - agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ. 
- distrugerea bunurilor scolii 

In semestrul I al anului şcolar 2016-2017  35 elevi au avut note intre 9 si 7 la purtare, iar 11 elevi 
au avut note sub 7 la purtare ( 1 pentru comportament necorespunzător faţă de colegi şi profesori si 
distrugerea bunurilor scolii, iar 10 elevi pentru  un număr mare de  absenţe nemotivate de la orele de 
curs).  
Aspecte pozitive     

    1)  Nu avem cazuri de abateri grave de la Regulamentul Școlar.     

   2) Implicarea consilierului şcolar din școală în detensioarea situațiilor conflictuale și în consilierea 
părinților și copiilor.       

  3) Monitorizarea atentă și periodică a frecvenței și stării de disciplină din școală.    

  4) A fost respectată procedura de sancționare disciplinară a elevilor, elaborată în conformitate cu 
prevederile ROFUIP și Rof 

Aspecte negative        

 1) Unii elevi nu sunt susținuți, supravegheați și controlați de către familie.   

 2) Învățătorii și diriginții nu informează întotdeauna, în scris, părinții ai căror copii încalcă 
Regulamentul Școlar și Regulamentul Intern.      

   3) Consiliul clasei nu se întrunește lunar pentru a analiza situația clasei(frecvență, disciplină etc.).       

  4) Sunt clase la care vin foarte puțini părinți la consultațiile săptămânale, deși graficul orelor de 
consiliere pentru părinți a fost afișat în toate spațiile de acces pentru părinți. 
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b.Absenteismul 
Situaţia absenteismului la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2016-2017 se prezintă astfel: 

 

 

 

PRIMAR 

An școlar 
TOTAL 
ABSENȚE 

ABSENȚE 
MOTIVATE 

ABSENȚE 
NEMOTIVATE 

2015-2016 
Semestrul I 7019 517 4552 

2016-2017 
Semestrul I 8463 1227 7236 
Diferența 1444 710 2684 
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 Ciclul primar: 

  

TOTAL 
ABSENȚE 

ABSENȚE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

Clasa pregătitoare A 644 0 644 
Clasa pregătitoare B 298 12 286 
Clasa pregătitoare C 604 49 555 
Clasa I A 382 18 364 
Clasa I B 897 132 765 
Clasa I C 1349 154 1195 
Clasa a II-a A 501 78 423 
Clasa a II-a B 438 0 438 
Clasa a II-a C 1046 0 1046 
Clasa a III-a A 330 140 190 
Clasa a III-a B 32 7 25 
Clasa a III-C 564 185 379 
Clasa a IV-a A 342 79 263 
Clasa a IV-a B 1036 373 663 
TOTAL 8463 1227 7236 
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Ciclul gimnazial: 

  

TOTAL 
ABSENȚE 

ABSENȚE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

Clasa a V-a A 826 187 639 
Clasa a V-a B 1030 424 606 
Clasa a V-a C 459 200 259 
Clasa a VI-a A 541 187 354 
Clasa a VI-a B 216 177 39 
Clasa a VI-a C 346 234 112 
Clasa a VII-a A 795 191 604 
Clasa a VII-a B 1124 629 495 
Clasa a VII-a C 694 199 495 
Clasa a VIII-a A 614 379 235 
Clasa a VIII-a B 1162 422 740 
Clasa a VIII-a C 1309 572 737 
TOTAL 9116 1227 7236 

 

 

 

GIMNAZIAL 

An școlar 
TOTAL 
ABSENȚE 

ABSENȚE 
MOTIVATE 

ABSENȚE 
NEMOTIVATE 

2015-2016 
Semestrul I 6951 2460 4311 

2016-2017 
Semestrul I 9116 1227 7236 
Diferența 2165 -1233 2925 
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TOTAL SCOALĂ 

An școlar 
TOTAL 
ABSENȚE 

ABSENȚE 
MOTIVATE 

ABSENȚE 
NEMOTIVATE 

2015-2016 
Semestrul I 13970 3873 9997 

2016-2017 
Semestrul I 17579 5010 12569 
Diferența 3609 1137 2572 
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- Tendinţe la ciclul primar 

- A crescut  numarul total de absente cu 1444 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

- A crescut numarul de absenţe nemotivate faţă de semestrul I al anului scolar tecut cu 1413 

- A crescut cu 710 numarul absenţelor motivate. 

- Tendinţe la ciclul gimnazial 

- A crescut  numarul total de absente cu 2165 faţă de aceeasi perioada a anului  şcolar trecut  

- A crescut  numarul absentelor nemotivate cu 2925 faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar 
trecut. 

- A scazut numarul absentelor motivate cu 1233 

Aspecte pozitive  

1) Monitorizarea atentă și periodică a frecvenței elevilor.  

2) Motivarea absențelor elevilor s-a făcut de către diriginți / învățători numai pe baza adeverințelor 
medicale eliberate de către medicul de familie / medicul specialist și a cererilor adresate directorului 
de către părinți.  

3) Colaborarea  bună cu polițistul de proximitate şi derularea  programului  de prevenire a 
abandonului scolar la nivel de şcoală în colaborare cu Politia de proximitate şi consilierul 
şcolar.Realizarea unor lecţii la dirigenţie în parteneriat cu poliţistul de proximitate si consilierul 
şcolar; 

 4)  Graficul orelor de consiliere pentru părinți a fost întocmit la începutul anului școlar de către 
diriginți/învățători și afișat în școală, în spații în care părinții au acces. 

 5) A fost respectată procedura de sancționare disciplinară a elevilor, elaborată în conformitate cu 
prevederile ROFUIP   

Aspecte negative 

 1) Unii elevi nu sunt susținuți, supravegheați și controlați de către familie. 

 2) Învățătorii și diriginții nu informează întotdeauna, în scris, părinții ai căror copii încalcă 
Regulamentul Școlar. 

 3) Consiliul clasei nu se întrunește lunar pentru a analiza situația clasei(frecvență, disciplină etc.).  

4) Sunt clase la care vin foarte puțini părinți la consultațiile săptămânale, deși graficul orelor de 
consiliere pentru părinți a fost afișat în  spațiile de acces pentru părinți. 

5) În semestrul I din acest an școlar, numărul total de absențe/numărul absențelor nemotivate și 
numărul elevilor sancționați a fost mai mare decât în semestrul I al anului școlar trecut. 

Absenteismul relativ ridicat – fenomen înregistrat, de altfel,în întreg sistemul national de 
învăţământ de masa si integrat la această dată, este explicat și de unii factori de natură externă unităţii 
de învăţământ. Astfel, un inventar minim al acestor factori ar include: 
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 Factori de natură externă:  

• Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii sunt 
plecaţi din localitate pentru muncă, în ţară sau în străinătate (situaţie întâlnită la aproximativ 15% 
dintre elevii scolii);  

• Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru studiile 
copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară a căror singură sursǎ de venit 
este ajutorul social şi alocaţia de stat pentru copii (aproximativ 26% dintre elevii scolii);  

 • Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 
justificată şi pentru care se depun eforturi in vederea încheierea situaţiei lor şcolare. 

• atitudinea familiei faţǎ de scoalǎ( dezinters, neglijenţǎ –în special în rândul elevilor de etnie 
rromă,  mulţi copii rromi sunt reţinuţi de pǎrinţi pentru munci agricole sau în gospodărie sau 
pentru a avea grijǎ de fraţii mai mici) 

Alte cauze ce determină o slabă frecvenţă, o rată mare de abandon şcolar şi procente scăzute de 
promovare au fost identificate: 

• deficienţe de adaptare şcolarǎ mai ales la elevii mici care nu au frecventat grǎdiniţa; 

• rǎmânerile în urmǎ la învǎţǎturǎ ( majore în unele dintre cazuri- deficienţe de scris, citit, 
memorat, calcule matematice); 

• copii proveniţi din familii dezmembrate sau plecate la muncă în străinătate 

• climatul necorespunzǎtor din familie 

• slaba comunicare între şcoală şi familie ( în general părinţii elevilor cu frecvenţă redusă sunt 
greu de contactat, nu participă la şedinţele cu părinţii,  sau  la activităţile de consiliere ) 

Măsurile propuse pentru îmbunătățirea frecvenţei şi a stării disciplinare: 

Pentru descurajarea absenteismului vor fi iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o 
creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare: 

1) Consilul clasei se va întruni lunar, în ultima zi de marți a fiecărei luni, pentru a analiza situația 
clasei respective. Această propunere se referă la toate clasele I-VIII.  

2) Se vor întocmi procese-verbale la toate ședințele Consiliului clasei.  

3) Monitorizarea mai atenta a absentelor de către învăţători si diriginţi. Fiecare diriginte și învățător va 
informa, în scris, părinții elevilor la un număr de 10 absenţe nemotivitate şi pe cei care au abateri 
disciplinare. 

 4)Implicarea cabinetului școlar de consiliere în realizarea unor acțiuni de prevenire și reducere a 
absenteismului elevilor. Continuarea  Programului  de consiliere de către d-na conslier Raluca Nica  la 
clasele cu cele mai multe absenţe.  

 5)Verificarea prezenței elevilor la fiecare oră de curs și consemnarea absențelor în catalog. Stabilirea 
şi aplicarea de sancţiuni pentru situaţiile de chiul dovedite. 

 6)Orarul școlii şi programul de funcţionare se va respecta cu strictețe, orice  schimbare  de oră de curs 
se va face doar cu informarea prealabilă a directorului și cu expunerea motivelor care justifică 
afectarea orelor de curs.  
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7)Crearea de proceduri specifice pentru identificarea și monitorizarea elevilor cu tendințe evidente 
spre absenteism/abandon, ce vor fi puse la dispoziția învățătorilor/ /profesorilor diriginți.  

8)Realizarea unui dialog eficient între partenerii educaționali - școală/familie/ comunitate – vizând 
îmbunătățirea frecvenței elevilor la orele de curs, precum și a nivelului de participare și implicare a 
elevilor, prin determinarea unor schimbări atitudinale față de orele de curs. 

9)Delegarea de competențe sporite și responsabilizarea comisiilor pe probleme (urmărirea frecvenței, 
notarea ritmică), CEAC prin monitorizarea acestora de către membrii C.A.  

10)Prelucrarea prevederilor ROFUIP  referitoare la frecvența și disciplina elevilor. 

 11)Realizarea serviciului pe școală de către cadrele didactice, respectând atribuțiile prevăzute în fișa 
de atribuții pentru profesorul de serviciu.  

12)Completarea zilnică a registrului de procese-verbale a serviciului pe școală.  

13) Toate documentele referitoare la cazurile de indisciplină(informări scrise trimise părinților, 
declarații ale părinților din care reiese că au fost informați de către învățători / diriginți cu privire la 
abaterile copiilor lor, avertismente, sesizări etc.) vor fi predate directorului/directorului adjunct. 

 14) La sfârșitul fiecărui semestru, în cadrul Consiliului clasei, decizia de scăderea notei la purtare se 
va lua numai pe baza acestor documente. 

15)Derularea Programului „Şcoala după scoala” din cadrul Proiectului „Stop abandonului şcolar- 
promovează educaţia” finantat de PETROM, la care participa 60 elevi cu rezultate slabe la învăţătura 
si cu risc de abandon, care provin din familii defavorizate cu situaţie materială precara.  

16)  Continuarea  Programului  de prevenire a abandonului scolar la nivel de şcoală în colaborare cu 
Politia de proximitate şi consilierul şcolar.Realizarea unor lecţii la dirigenţie în parteneriat cu 
poliţistul de proximitate si consilierul şcolar; 

17)Vizite la domiciliul elevilor cu frecvenţă  redusă realizate de învăţători, diriginţi,mediatorul şcolar, 
membrii Comisiei  de şcolarizare şi frecvenţă   împreuna cu poliţistul de proximitate 

18) Realizarea unei baze de date  privind monitorizarea lunară a absenţelor la nivel de şcoală  

19) Efectuarea unei statistici la nivel de clasă şi de şcoală –lunar-a cazurilor de absenteism; 

Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului 
educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. 

 

V.Simulare Evaluare Naţională- clasa a VIII- (13 şi 16 martie 2017) 
RAPORT 
Privind  rezultatele obţinute la Simularea  Examenului de Evaluare  Natională  la clasa a VIII-a, 
în anul şcolar 2016-2017.Măsuri de îmbunătăţire 
 

 În vederea familiarizării elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale şi în scopul optimizării 
rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice a organizat în perioada 13-16 martie 2017 pentru elevii 
claselor a VIII-a, Simularea Evaluării Naţionale 2017. 
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SIMULĂRII EVALUARII NAŢIONALĂ 
 
Organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, s-a realizat în 
conformitate cu prevederile: 

-   Ordinului M.EN.C.S 3004/14.01.2017 privind organizarea si desfăşurarea simularii evaluarii 
naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 

-   Procedura 277/08.02.2017,privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluarii naţionale pentru 
elevii clasei a VIII-a in anul şcolar 2016-2017 
 
- Metodologia 4801/31.08.2010 de organizare şi desfăşurare a evaluarii naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, valabilă şi în anul şcolar 2015- 
2016.  

La nivelul şcolii coordonarea organizării şi desfăşurării Simulării evaluării naţionale pentru 
elevii clasei a VIII-a, an şcolar 2016-2017, a fost realizată de către comisia  de organizare a Simulării 
examenului de Evaluare Naţională, constituită prin decizia nr.   75   /07.02.2017, cu următoarea 
componenţă: 
Presedinte- Petcu Ioana – director 
Vicepresedinte- Alexandrescu Medeea –dir.adjunct 
 Secretar- Nica Raluca – profesor 
 Membru – Necula Ofelia- profesor 
Persoana de contact- Olteanu Valentin –analist programator 

S-au asigurat condiţii optime de desfăşurare a Simularii Evaluării Naţionale.Salile de clasa în 
care s-au susţinut probele de examen şi cea în care s-au multiplicat subiectele  au fost supravegheate 
video. 

 Nu s-au înregistrat abateri disciplinare la niciuna  din probe, apreciind că, în toate momentele, 
examenul   s-a desfăşurat în depline condiţii de normalitate.  
  La probele evaluării au fost înscriși  71 elevi. La  proba de limba şi literatura română s-au prezentat 
67 elevi, iar la proba de matematică 66 elevi, ceea ce reprezintă o prezenţă de 92,93%.   
          Subiectele elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare  şi Examinare, au fost formulate 
clar şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională. 
  Subiectele au permis rezolvarea în 120 de minute şi au avut  itemi ce au urmărit verificarea atingerii  
standardelor de performanţă pentru nivelul minim şi mediu.Subiectele au avut un grad de dificultate 
uşor peste medie,mai ales la matematică. Numărul itemilor cu grad sporit de dificultate a fost mic, mai 
ales la limba şi literatura română, fapt ce a permis obţinerea unui număr mai mare de note peste 7 la 
această disciplină. 
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- REZULTATELE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE 2016-2017 

 

Note obținute la Simulare EN 2017 - LIMBA ROMÂNĂ 

Clasa Elevi 
inscrisi Prezenti Note mai 

mici de 5 5 6 7 8 9 10 

a VIII-a A 22 21 1 0 2 6 6 6 0 
a VIII-a B 26 24 9 0 3 3 7 2 0 
a VIII-a C 23 22 7 5 3 4 1 2 0 
TOTAL 71 67 17 5 8 13 14 10 0 

 

 

Clasa Note obținute la Simulare EN 2017 - LIMBA ROMÂNĂ % 
  Note mai mici de 5 5 6 7 8 9 10 
a VIII-a A 4,76 0,00 9,52 28,57 28,57 28,57 0,00 
a VIII-a B 37,50 0,00 12,50 12,50 29,17 8,33 0,00 
a VIII-a C 31,82 22,73 13,64 18,18 4,55 9,09 0,00 
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Note obținute la Simulare EN 2017 - MATEMATICĂ 

Clasa Elevi 
inscrisi Prezenti Note mai 

mici de 5 5 6 7 8 9 10 

a VIII-a A 22 21 1 1 4 7 6 2 0 
a VIII-a B 26 24 14 2 2 1 4 1 0 
a VIII-a C 23 21 17 3 0 1 0 0 0 
TOTAL 71 66 32 6 6 9 10 3 0 

 

 

 

Clasa Note obținute la Simulare EN 2017 - MATEMATICĂ % 
  Note mai mici de 5 5 6 7 8 9 10 
a VIII-a A 4,76 4,76 19,05 33,33 28,57 9,52 0,00 
a VIII-a B 58,33 8,33 8,33 4,17 16,67 4,17 0,00 
a VIII-a C 80,95 14,29 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 
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Medii obținute la Simulare EN 2017  

Clasa Elevi 
inscrisi Prezenti Note mai 

mici de 5 5 6 7 8 9 10 

a VIII-a A 22 21 1 1 2 7 8 2 0 
a VIII-a B 26 24 11 3 1 4 4 1 0 
a VIII-a C 23 21 14 1 4 1 1 0 0 
TOTAL 71 66 26 5 7 12 13 3 0 

 

 

Clasa Medii obținute la Simulare EN 2017  % 

 Medii mai mici de 5 5 6 7 8 9 10 
a VIII-a A 4,76 4,76 9,52 33,33 38,10 9,52 0,00 
a VIII-a B 45,83 12,50 4,17 16,67 16,67 4,17 0,00 
a VIII-a C 66,67 4,76 19,05 4,76 4,76 0,00 0,00 
TOTAL 39,39 7,58 10,61 18,18 19,70 4,55 0,00 
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Simulare EN 2017 % 

 
mai mici de 5 5 6 7 8 9 10 

Limba 
româna 25,37 7,46 11,94 19,40 20,90 14,93 0,00 
Matematică 48,48 9,09 9,09 13,64 15,15 4,55 0,00 
Medii 39,39 7,58 10,61 18,18 19,70 4,55 0,00 
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CLASA a VIII-a A 

Nr. 
Crt. 

Nume elev 
Initiala 

tata 
elev 

Prenume 
elev 1 

Prenume 
elev 2 

Prenume 
elev 3 

NOTA 
LROM 

NOTA 
MATEM MEDIE 

1 ANTON M ANA COSMINA   9,35 8,55 8,95 
2 BĂLĂNESCU T GABRIELA ALEXANDRA   9,00 8,90 8,95 
3 CEAUȘU Ș EUGEN ȘTEFAN   8,30 7,00 7,65 
4 CIOBANU G DANIEL     6,85 5,05 5,95 
5 DEMETER I DIANA GEORGIANA   8,40 8,15 8,27 
6 DIMA B ANASTASIA GABRIELA   9,25 7,95 8,60 
7 DOBRESCU N VALENTINA GEORGIANA   8,95 9,00 8,97 
8 DRĂGOESCU M IOANA     9,45 6,10 7,77 
9 FURDUI M GEORGIAN EDUARD   7,00 7,30 7,15 

10 GHEORGHE D CLAUDIU NICOLAE   7,35 6,40 6,87 
11 ILIE G OCTAVIAN DANIEL   7,25 6,10 6,67 
12 MATEȘAN C MARIUS ANDREI   9,30 8,70 9,00 
13 MEILOIU M BIANCA ANDREEA   9,55 8,45 9,00 
14 OPRIȘAN M ARMANDO     ABSENT ABSENT   
15 PĂUN M ANA MARIA LORENA 7,90 6,20 7,05 
16 POPA A ELENA RUXANDRA   7,35 7,50 7,42 
17 STOICESCU C ALEXANDRU MIHAI   8,60 8,55 8,57 
18 ȘULIACOV A ALEXANDRU CONSTANTIN   7,05 7,50 7,27 
19 TUDORAN N CIPRIAN ANDREI   6,30 7,90 7,10 
20 TURIS N GAVRIIL VLAD   8,90 7,55 8,22 
21 VĂDUVA P ALEXANDRA FLORENTINA   8,60 9,00 8,80 
22 ZĂBET P LAURENȚIU CONSTANTIN   3,50 2,70 3,10 

 

CLASA a VIII-a B 

 

Nr. 
Crt. 

Nume elev 
Initiala 

tata 
elev 

Prenume 
elev 1 

Prenume 
elev 2 

Prenume 
elev 3 

NOTA 
LROM 

NOTA 
MATEM MEDIE 

1 ALEXANDRESCU G ANTONIA ELENA   8,80 5,50 7,15 
2 BABA I LAURA GEORGIANA   3,95 1,60 2,77 
3 BARBU C IOANA ALEXANDRA   7,15 4,20 5,67 
4 BOȘCU P ȘTEFAN TEODOR   7,40 7,10 7,25 
5 BRATU V GEORGE DANIEL   3,30 2,60 2,95 
6 CORBU Ș ȘTEFANIA ROCSANA   8,40 5,40 6,90 
7 DRAGU D IOANA LUCIA   8,90 8,50 8,70 
8 DUMITRU C ANDRA LUCIANA   9,60 9,80 9,70 
9 HOLMANU C BEATRIS ELENA   3,35 1,70 2,52 

10 ILIE N ANDREI MĂDĂLIN   2,75 2,50 2,62 
11 IORGA N IONATAN     1,40 1,00 1,20 
12 MANOLACHE C MARIA ȘTEFANIA   9,25 8,45 8,85 
13 MĂRGOIU V FLORINA BEATRICE   2,25 1,00 1,62 
14 NICULESCU V GIULIA BEATRIS   ABSENT ABSENT   
15 PIȚA C BIANCA MARIA   8,70 6,70 7,70 
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16 RADU C CONSTANTIN CĂTĂLIN   1,90 1,50 1,70 
17 SANDU C ANDREI MIHAI   2,95 1,50 2,22 
18 SOARE D ELENA YASMINE TEODORA 6,65 3,00 4,82 
19 STAN M MARIAN ION   1,00 1,70 1,35 
20 STĂNESCU G CECILIA ANDREEA   8,70 8,30 8,50 
21 STROE C ANDREEA MAGDALENA   8,50 6,25 7,37 
22 TĂLMACIU V ANTONIA MIHAELA   ABSENT ABSENT   
23 TRICAN S VALENTIN CRISTIAN   6,90 3,20 5,05 
24 ȚĂNĂU C IOANA BIANCA   7,70 3,50 5,60 
25 UNGUREANU D FLORIN NICOLAE   6,50 3,00 4,75 
26 VOICU E MIHAIL IULIAN   8,75 8,55 8,65 

 

CLASA a VIII-a C 

 

Nr. 
Crt. 

Nume elev 
Initiala 

tata 
elev 

Prenume 
elev 1 

Prenume 
elev 2 

NOTA 
LROM 

NOTA 
MATEM MEDIE 

1 BALINSCHI C ALEXANDRU IULIAN 3,80 1,50 2,65 
2 BOCĂNCIOIU I CONSTANTIN ȘTEFAN 6,80 2,60 4,70 
3 COSTANDA I AMALIA GABRIELA 5,15 1,95 3,55 
4 DIȚOIU C LAURA ANDREEA 5,60 2,00 3,80 
5 DIȚOIU I IONELA GABRIELA 6,25 3,00 4,62 
6 DOBRE P ANDREEA CĂTĂLINA 2,85 1,95 2,40 
7 DRAGOMIR C ALEXANDRU   4,30 ABSENT   
8 MATACHE V VALENTIN   ABSENT ABSENT   
9 MIHĂILESCU S STELIAN   2,60 1,50 2,05 

10 NAE D GABRIEL CRISTIAN 5,45 1,90 3,67 
11 NEAȚĂ N ELENA ANDREEA 7,20 4,20 5,70 
12 NICOARĂ C MARIA ANDREEA 7,55 5,75 6,65 
13 PREDESCU I MARIA ALEXANDRA 9,20 5,00 7,10 
14 PREDESCU G ADELA NICOLETA 5,50 3,45 4,47 
15 PRICĂ I IOANA LORENA 4,50 3,10 3,80 
16 RATCHKOVSCHI N ALEXANDRU   7,60 4,60 6,10 
17 SIMION G ANA GABRIELA 1,35 1,50 1,42 
18 SMARANDA C GEORGIAN COSTIN 3,95 3,00 3,47 
19 STĂNILĂ C CLAUDIU MARIAN 5,70 3,00 4,35 
20 ȘERBAN L CRISTIAN ALEXANDRU 9,05 7,60 8,32 
21 TOADER E ȘTEFANIA VALENTINA 7,85 4,20 6,02 
22 ȚAN M IONELA EVELINA 6,50 2,40 4,45 
23 VĂLEANU A ALEX GEORGE 8,00 5,55 6,77 
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VI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ. 

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017  elevii noştri au obţinând rezultate bune la fazele judeţene 
ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  

A)REZULTATE LA CICLUL PRIMAR 

Concursul  Naṭional de  
Competenṭa  ṣi Performanṭa  COMPER   
  ediṭia 2016-2017 /Etapa I    27.01.2017  
 
MATEMATICA 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR 
 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 
CLS.PREG. A 
CLS.PREG. B 
CLS.PREG. C 

I 
4 
17 
8 
29 

II 
4 
- 
5 
9 

III 
3 
3 
1 
7 

    MENTIUNE 
                 -          
                 - 
                 2 
                 2 

 

CLS. I A 
CLS. I B 

 

8 
5 
13 

1 
2 
3 

6 
3 
9 

                 2 
                 1 
                 3 

CLS. a II- a A 
CLS. a II-a B 
CLS. a II-a C 

 

 9 
   4 
  10 
  23 

5 
3 
5 
13 
 

3 
- 
3 
6 

2 
- 
1 
3 
 

             CLS.a III - a A 
             CLS.a III – a B 
             CLS.a III – a C 

   4 
   - 
   - 
  4 

3 
6 
- 
9 

    4 
    1 
    - 
    5 

8 
2 
2 
12 
 

CLS. a IV-a A 
CLS. a IV-a B 

12 
- 
12 

2 
2 
4 
 

3 
2 
5 

                  3 
                  - 
                  3 

 

                  
                                                    PREMIUL I- 81                              
                                                    PREMIUL II- 38 
                                                    PREMIUL III- 32                                                  
                                                    MENTIUNE- 23 
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Concursul  Naṭional de  
Competenṭa  ṣi Performanṭa  COMPER   
  ediṭia 2016-2017 /Etapa I    20.01.2017 
 
COMUNICARE/LIMBA ROMANA 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR 
 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 
LS.PREG. A 
LS.PREG. B 
LS.PREG. C 

 

I 
6 
11 
9 
26 

II 
2 
1 
3 
6 

III 
1 
5 
4 
10 

MENTIUNE 
2 
1 
1 
4 

 

CLS. I A 
CLS. I  B 
 

9 
5 
14 

5 
4 
9 

4 
1 
5 

2 
1 
3 

CLS. a II-a A  
CLS.a II-a B 
CLS. a II-a C 
 

8 
3 
13 
24 

5 
2 
4 
11 

3 
2 
1 
6 

2 
- 
- 
2 

CLS. a III-a A 
CLS. a III-a B 
CLS. a III-a C 
 

5 
4 
5 
14 

9 
8 
3 
20 

4 
- 
1 
5 

1 
1 
1 
                  3 

CLS. a IV-a A 
CLS. a IV-a B 
 

3 
1 
4 

8 
1 
9 

4 
7 
11 

9 
- 
9 

 

 
PREMIUL I- 82 
PREMIUL II- 55 
PREMIUL III- 37 
MENTIUNE- 21 
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CENTRALIZAREA REZULTATELOR 
la  Concursul judetean ,,Cuvant si culoare’’  
 
An scolar 2016-2017 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 
CREATIE PLASTICA 

 
CLS. I A 

 

I 
- 
- 

II 
- 
- 

III 
1 
1 

MENTIUNE 
- 
- 

CLS.a III-a B 
 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

                        
PREMIUL I- 1 
PREMIUL II- 1 
PREMIUL III- 1 

 
CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 
CREATIE LITERARA 

 
CLS. a III-a A 
CLS. a III-a B 
CLS. a IV-a A 

I 
- 
- 
- 
- 

II 
- 
- 
- 
- 

III 
- 
- 
- 
- 

MENTIUNE 
3 
2 
1 
6 

 
MENTIUNE – 6 

 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR  
                la Concursul de desen Trolii (Carrefour) 
                                       14.12.2016 
 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 
CLS. a IV-a A 

I 
- 

II 
- 

III 
- 

MENTIUNE 
1 

 
                                                   MENTIUNE – 1 
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CENTRALIZAREA REZULTATELOR 
la   Concursul  Naṭional de Matematică  
“  LUMINA MATH “ 26.11.2016 
 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 
CREATIE PLASTICA 

 
CLS. a III-a A 

I 
- 

II 
1 

III 
2 

MENTIUNE 
1 

CLS.a IV-a A 
 

- 3 - - 

PREMIUL II - 4 
PREMIUL III - 2 
MENTIUNE – 1 

 
B).REZULTATE  LA  CICLUL  GIMNAZIAL 

Rezultate concursuri si olimpiade semestrul I 
 an scolar 2016-2017 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa  Concursul Premiul Prof. 
îndrumător 

1. Dragoescu Ioana VIII A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana  Albu Elena 

2. Anton Cosmina VIII A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana 

 
Albu Elena 

3. Dobrescu Valentina VIII A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana  Albu Elena 

4. Popa Teodora VI A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana  Albu Elena 

5. Dinu Gabriel VI A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana  Albu Elena 

6. Preda Bianca VII A Centrul judetean de excelenta 
Prahova, limba romana  Albu Elena 

7. Bogdan Filip VI-A 
Olimpiada de lingvistica, etapa 
judeteana, Ploiesti  mentiune 

Albu Elena 
Bilciurescu Ion 

8. Dragu Victor VI A Olimpiada de lingvistica, etapa 
judeteana, Ploiesti mentiune Albu Elena 

Bilciurescu Ion 

9. Anton Cosmina VIII A Olimpiada de lingvistica, etapa 
judeteana, Ploiesti mentiune Albu Elena 

Bilciurescu Ion 

10. Dragoescu Ioana VIII A Olimpiada de lingvistica, etapa 
judeteana, Ploiesti 

mentiune 
 

Albu Elena 
Bilciurescu Ion 

11. Balanescu Gabriela VIII 
A 

Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti I Albu Elena 

12. Popa Teodora VI A Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti I Albu Elena 

12. Richita Diana VI A Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Albu Elena 

13. Istrate Alexandra VI A Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Albu Elena 

14. Anton Cosmina VIII 
A 

Olimpiada “Lectura ca abilitate de 
viata”, etapa judeteana, Ploiesti III Albu Elena 
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15. Dragoescu Ioana VIII 
A 

Olimpiada “Lectura ca abilitate de 
viata”, etapa judeteana,Ploiesti mentiune Albu Elena 

16. Dobrescu 
Valentina 

VIII 
A 

Olimpiada “Lectura ca abilitate de 
viata”, etapa judeteana, Ploiesti mentiune Albu Elena 

17. Dragoescu Ioana 
VIII 
A 
 

Concursul judetean “Lumea lui 
Caragiale”, Ploiesti mentiune Albu Elena 

18. Tamas Denisa VII B 
 

Ediţia a IX-a, 2016 concursul 
naţional- autoportret secţiunea- 
creaţie literară 

I Minzala Iuliana 

19. Moldoveanu 
Andreea 

VI B 
 

Ediţia a IX-a, 2016 concursul 
naţional- autoportret secţiunea- 
creaţie literară 

II Minzala Iuliana 

20. Andronache Elena V B 
 

Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Minzala Iuliana 

21. Ilioiu Ana Maria  VII B 
 

Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Minzala Iuliana 

22. Seceleanu Emilia VII B Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Minzala Iuliana 

23. 
 Ilioiu Anamaria VII B Concursul județean „File de poveste” – 

ISJPH – CAEJ poz22/ 2016 mentiune Minzala Iuliana 

 
24. Serban Alexandru VIII C Olimpiada de lingvistica-etapa ianuarie mentiune Minzala Iuliana 

25. Rosu Amalia V B Olimpiada de lingvistica-etapa ianuarie mentiune Minzala Iuliana 

26. Coteanu Andrei V C Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti II Necula Ofelia 

27. Dumitru Andra VIII B Concursul judetean “15 pentru 
Eminescu”, Ploiesti mentiune Necula Ofelia 

28. Ion Alexia VII C Concursul județean „File de poveste” – 
ISJPH – CAEJ poz22/ 2016 mentiune Necula Ofelia 

 
                               

. CONCLUZII:Sintetizând cele menţionate , putem aprecia că există numeroase aspecte 
pozitive : procentul mare de promovabilitate, rezultatele obţinute la concursurile scolare; numărul 
mare de proiecte educative . Au existat totodată şi deficienţe care  au  dus  la  :  creşterea  
numărului  de  absenţe  nemotivate,    numărul  mai  mare  de  elevi  corigenti,comparativ cu anul 
şcolar anterior.  
Având în vedere aspectele negative s-a stabilit planul de măsuri pentru semestrul II al anului 
scolar 2016-2017. 

 

PLANUL DE MĂSURI 

Planul de măsuri pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2016-2017 a fost întocmit având în 
vedere aspectele care reies din analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea 
aspectelor negative menţionate. 

Nr crt Obiectiv Măsuri Răspunde Temen 

1 
 

Pregătirea 
elevilor la 
nivelul 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor 
 

Cadre 
didactice 

permanent 
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standardelor 
de calitate 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentar a elevilor şi urmărirea modului 
de realizare 

Responsabili 
comisii 
metodice 

anual 

Implicarea mai activă a familiei în viaţa 
şcolii 

Comitetul de 
părinţi 

permanent 

Efectuarea de evaluări curente periodice, 
chiar dacă aceste evaluări nu sunt finalizate 
cu consemnarea în cataloage a unor note 

Consiliile 
profesorale ale 
claselor I-VIII 

periodic 

Îndrumarea şi controlul activităţii didactice Conducere, 
Responsabilii 
de catedră 

Conform 
graficului 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Înbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de măsuri al comisiei de  prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar. 

Consiliul de 
Administrație 

Februarie 
2017 

Colaborarea cu poliţia de proximitate şi cu 
alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

permanent 

Colaborarea cu cabinetul de consiliere 
psihopedagogică  

Consilierul 
şcolar 

permanent 

Respectarea metodologiei privind motivarea 
absenţelor elevilor 

Învăţători/ 
diriginţi/  

permanent 

Informarea şi implicarea mai activă a 
familiei în prevenirea abaterilor disciplinare 
a elevilor 

Diriginţii  permanent 

Monitorizarea şi controlul activităţii pentru 
creşterea calităţii procesului instructiv-
educativ 

Comisia de 
disciplina 

Când este 
cazul 

3 Diversificare
a strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării centrate pe 
elev 

Responsabilul 
cu perfecţiona-
rea 

Conform 
ofertei CCD 
etc. 

Activităţi metodice la nivel de catedre  
precum lecţii deschise, interasistenţe etc. 

Responsabili 
de catedre 

Conform 
pla-nului de 
activitate. 

4  Monitorizare
a şi controlul 
activităţii 
pentru 
creşterea 
caltăţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul calităţii instructiv -
educative 

conducerea permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
personalului în concor-danţă cu rezultatele 
obţinute. 

conducerea permanent 

Elaborarea procedurilor pentru asigurarea 
calităţii 

Comisia de 
eva-luare și 
asigurare a 
calităţii 

Raportări 
interne la 
sfârsitul 
sem. I 
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VII.APRECIEREA ACTIVITĂŢII  REIEŞITĂ  DIN  ASISTENŢELE  LA ORE   

Asistenţele la clase s-au realizat, conform unui grafic stabilit la începutul fiecărui semestru 
de ce doi directori şi şefii de catedră.Directorul a efectuat 35 de asistenţe la clasa, iar 
director adjunct 10. 
Obiectivele urmarite au fost: 
• Calitatea actului didactic: 
-existenta documentelor de planificare si proiectare didactica, 
- proiectarea activităţilor didactice, 
- desfasurarea activitatăţilor, respectarea programelor şcolare  
-evaluarea randamentului scolar, 
-nivelul pregatirii elevilor, 
-strategiile si metodele folosite, mijloacele didactice utilizate în lecţie 
• Cunoasterea elevilor 
• Competentele psihorelaţionale 
• Competenţele dobandite de elevi 
• Mediul educaţional 

 
În urma asistenţelor realizate au fost stabilite urmatoarele concluzii: 

 
Puncte tari : 
 

- proiectarea activităţii didactice pentru lecţie demonstrează o  bună documentare 
stiintifică şi metodică; este în conformitate cu planificarea semestrială a activităţii didactice; 

-obiectivele operaţionale proiectate au fost cu finalităţi cognitive si formativ-aplicative; 
-strategiile didactice proiectate au fost adecvate capacităţilor de învăţare ale elevilor; se 

apreciază că ele sunt folosite cu pricepere;  
     - majoritatea cadrelor didactice au întocmit planificările în concordanţă cu programele şcolare 
în vigoare; 

-lecţiile au o densitate şi o acoperire corespunzătoare a conţinuturilor,prin sarcini de învăţare 
corect dimensionate; 

-majoritatea cadrelor didactice asistate ştiu sǎ aleagǎ strategii optime pentru parcurgerea  
programei şcolare şi pentru atingerea obiectivelor lecţiei, ştiu sǎ adapteze strategiile şi tehnicile de 
instruire la particularitǎţile colectivului de elevi; 

- ştiu sǎ coreleze secvenţele de învǎţare cu obiectivele operaţionale, pentru finalizarea dezvoltǎrii 
şi formǎrii personalitǎţii elevului; 

- utilizeazǎ eficient materialul didactic în lecţie şi  folosesc procedee ,tehnici şi metode de predare 
în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor; 

- -metodele didactice utilizate au urmărit realizarea unor activităţi de învăţare eficiente, cu 
posibilităţi de dezvoltare ulterioara ; 
-a existat o evaluare permanentă, de la verificarea cunostinţelor din lecţia anterioară, la cea din 
demersul instructiv-educativ şi la cea finală, de fixare şi feed-back, prin fişe de evaluare; 
- există o bună comunicare între cadru didactic şi elev . 
- ştiu sǎ evalueze nivelul de pregǎtire al elevilor folosind strategii didactice moderne; 
Multe lecţii asistate au scos în evidenţǎ accentuarea funcţiilor educative ale lecţiei prin 

prezentarea în forme mai sugestive a conţinutului de idei şi amplificarea aspectelor emoţional – 
educative. 

   În alte lecţii s-a pus accent deosebit pe caracterul practic aplicativ al procesului instructiv–
educativ, prin utilizarea în lecţie a experimentului integrat, a lucrului în echipă. S-au folosit metode şi 
procedee activ- participative, s-au folosit cu ingeniozitate  şi maximǎ eficienţa  mijloacele audio-
vizuale şi IT, instrumente şi tehnici moderne de proiectare didacticǎ. 

 Pregatirea diferențiată a elevilor s-a făcut în funcție de capacitățile lor intelectuale.   
     Interasistentele în cadrul comisiilor mtodice s-au realizat   având ca scop : îndrumarea şi 
monitorizarea activităţii cadrelor didactice debutante şi schimb de experienţă. 
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- În cadrul ariei curriculare limba si comunicare s-au realizat interasistenţe având ca scop 
perfecţionarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea metodelor de comunicare în cadrul 
orelor de limba engleză şi franceză. 

 
Puncte slabe : 

 
Din asistenţele la orǎ se desprind şi unele puncte slabe ale activitǎţii didactice. 
 Aspecte negative: 

- dificultǎţi în comunicarea cu elevii, în adaptarea strategiilor didactice la particularitǎţile colectivelor 
de elevi, ( informatica- Pandelea Marcela) 
- utilizarea limitată a mijloacelor de învăţământ în organizarea activităţilor de învăţare. 
- lipsa evaluării permanente- formative a  elevilor şi a notării ritmice  
- conţinutul manualelor nu este întotdeauna pus în valoare 
 

VIII. FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ- Responsabil, Comisie formare 
continuă:Prof. Albu Elena 

Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltarii competenţelor 
psihopedagogice si metodice în specialitate si psihorelaţionale, teoretico-metodologice, practic- 
acţionale si constructiv- creatoare.  

 Formele de  realizare a formării continue  sunt urmatoarele : 

• Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-stiintifice si psihopedagogice realizate 
la nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati, în catedre si/sau comisii metodice si in 
activitati ale cercului pedagogic. 

• Perfectionare curenta prin participare la : simpozioane, sesiuni de comunicari, stagii 
periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de 
perfectionare prin corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de institutii de invatamant superior 
sau cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului 
didactic. 

• Perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice. 

• Perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ). 

• Perfectionarea prin burse si stagii in tara si/ sau strainatate, prin cursuri postuniversitare  
sau prin proiecte internationale,  in cadrul Erasmus Plus. 

• Programe de conversie profesionala. 

 In anul scolar 2016-2017, activitatea de formare continuǎ în şcoala noastrǎ s-a 
desfǎşurat pe mai multe  planuri : la nivelul catedrelor, colectivelor didactice de specialitate, la nivelul 
comisiei de formare continuă şi în colaborare cu ISJ, CCD, CJAP Prahova, participarea la activităţile 
organizate la C.C.D, cercurile pedagogice şi la cursuri de formare propuse în oferta CCD pentru anul 
şcolar 2016-2017 sau de catre alţi furnizori de formare continua. 

 Prin activitatea sa, « Comisia de formare continuă » din şcoală a urmarit informarea corectă privind 
condiţiile şi graficele de înscriere şi desfăşurare a probelor de obţinere a gradelor didactice (definitiv, 
gradul I şi gradul II), având ca obiectiv permanent încurajarea cadrelor didactice de a se preocupa 
continuu de propria formare – atât în planul disciplinei de specialitate, cât şi din punct de vedere al 
cunoştinţelor psihopedagogice –, aceasta fiind premisa unui învăţământ de calitate. Acest obiectiv a 
fost atins, având în vedere că, toţi învăţătorii şi profesorii din şcoală se înscriu în timp optim pentru 
obţinerea gradelor didactice, iar în perioada de pregătire depun un efort susţinut în desfăşurarea unor 
lecţii de calitate (lucru observat şi în inspecţiile periodice efectuate de conducerea şcolii), 
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preocupându-se în acelaşi timp şi de pregătirea examenelor de obţinere a gradelor, ori realizând 
cercetări în vederea întocmirii lucrării de gradul I.  

In acelaşi timp, s-au promovat activităţile de formare continuă desfăşurate anual, semestrial sau 
periodic în cadrul ISJ, CCD, UPG, CJAP Prahova, prin care s-au avut  în vedere atât formare tinerelor 
cadre didactice, cât şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice cu vechime în învăţământ, în 
conformitate cu noile orientări din reforma învăţământului.  

Un alt obiectiv important urmărit a fost informarea permanentă privind noi apariţii editoriale, 
atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevii de toate vârstele (cărţi, reviste, hărţi, materiale audio-
vizuale). Alături de conducerea şcolii şi de consilierul şcolar, responsabilul « Comisiei de formare 
continuă » s-a preocupat de realizarea unui fond documentar deschis spre consultare tuturor cadrelor 
didactice, acestea având datoria de a-l consulta, dar şi de a contribui la sporirea lui. 

Un alt obiectiv important a fost menţinerea în permanenţă a unui climat deschis, de cooperare, 
comunicare, de susţinere, de participare în realizarea diverselor sarcini comune ce ţin de activitatea 
didactică sau de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

Activitatea  şi  acţiunile  desfăsurate  în  cadrul Comisiilor metodice ,  au  raspuns  unor obiective  ca: 
- stabilirea cadrului organizatoric, 
- perfectionarea metodelor  de predare-învăţare, 
-  ridicarea  nivelului  de  pregatire  al  elevilor  si  evaluarea acestora,   
  - activitatea de formare şi perfectionare a cadrelor didactice.  
 Activitatea  desfasurata  a  ţinut  cont  de  îndrumarile  primite  la consfatuirile cadrelor didactice 
defasurate pe specialitati la fiecare început de an scolar de la Ministerul Educatiei si de la I.S.J 
Prahova. 
În cadrul tuturor comisiilor metodice de specialitate s-au desfășurat în semestrul I următoarele 
activități: 

-  In luna septembrie, în  cadrul  colectivelor de catedră  s-au  analizat  atent  programele  scolare,  
întocmindu-se  apoi  macroproiectarea  activităţii  didactice,  proiectarea  activitatilor  semestriale  a  
sistemului  de  lectii,  a  continuturilor  de  recapitulare, consolidare,  evaluare,  tinandu-se  cont  de  
asocierea  între  obiectivele  de  referinta  sau  competente  specifice  si  continuturi. 

La toate disciplinele s-au întocmit mai multe proiecte ale unor unităţi de învatare care  exista  în  mapa  
de  documente  ale  comisiilor metodice ,  sau  în  portofoliul  profesorului. S-a  tinut cont  de  
identificarea  obiectivelor,  selectarea  conţinuturilor,  analiza resurselor, determinarea activitatilor de 
învătare, stabilirea instrumentelor de  evaluare. 

- s-au realizat dezbateri privind întocmirea planificărilor, alegerea manualelor, evaluarea elevilor 
- s-au elaborat subiectele pentru testele inițiale  
- s-au analizat rezultatele elevilor la aceste testări  şi s-au adoptat măsuri de ameliorare a 
performanţelor acestora 
- s-au realizat dezbateri privind modul de parcurgere a materiei, succesele şi eşecurile precum şi 
cauzele acestora şi s-au făcut propuneri pentru optimizarea activităţii 

- s-au susţinut activităţi metodice la nivelul catedrelor( lecţii demonstrative, referate).  

Analiza SWOT 

Puncte tari ale activităţii :  
- profesori cu experienţǎ dispuşi sǎ colaboreze şi sǎ împǎrtǎşeascǎ din experienţa lor celor mai 
tineri; 
- disponibilitatea colegilor mai tineri de a se instrui şi autoperfecţiona permanent ; 
- organizarea unor comisii metodice de specialitate cu elemente noi în ceea ce priveşte  
metodica de specialitate; 
- colaborarea cu conducerea şcolii;  
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- dotarea cu mijloace tehnice moderne; 
Puncte slabe :       
- lipsa de deschidere a unor colegi faţǎ de inovaţie şi noutate în domeniul psihopedagogic; 
- participarea redusa a colegilor la cursuri de formare continuă 
Oportunităţi   
- implicarea şcolii în diverse proiecte educaţionale; 
- colaborarea cu CJAP, ISJ, CCD  si derularea unor activitǎţi în colaborare; 
- evidenţa clară a activităţilor metodice desfăşurate la nivelul şcolii;  
 
Ameninţări 

- transformarea activităţilor metodice desfăşurate la nivelul Comisiilor pe arii curriculare într-o 
formalitate; 

 
Opţiuni  strategice :  
- informarea eficientǎ a profesorilor cu privire la activitǎţile de formare continuǎ realizate la 
CCD, ISJ sau CJAP Prahova; 
- realizarea unui fond documentar deschis spre consultare tuturor profesorilor; 
- comunicarea/informarea eficientǎ; 
- implicarea a cât mai multe cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din 
proiecte; 
- motivarea cadrelor didactice pentru a participa la diverse activitǎţi care asigură dezvoltarea 
personalǎ şi profesionalǎ:  
- perfecţionarea o dată la 5 ani, prin acumularea de 90 credite profesionale, acreditate CNFPIP; 
-  alte programe de formare continuă a personalului didactic ;  
- alte activităţi ce pot fi echivalate conform OM 5720/20.10.2009; 
- derularea unui program special de îndrumare pentru debutanţi. 
 
Au participat la activităţi metodice şi cursuri de formare în sem.I 2016-2017 cadrele didactice: 

Iuliana Minzala, Madalina Moise, Mirela Toma, Medeea Alexandrescu, Petcu Ioana 
la activitatea metodico-stiintifică  "Dimensiunea normativa a managementului clasei", activitate din 
calendarul CCD Prahova- Moderatorii acesteia: prof. Raluca Nica (consilier scolar) si prof. Marina 
Badea (coordonator CJAP). Durata: 2 ore, noiembrie 2016 

- Au susţinut inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice obţinând note maxime cadrele 
didactice:  
• Cristea Alexandra – prof.limba engleza- Inspecţia speciala  grad didactic II-(14.02.2017), 
• Brînzea Mădălina- prof. limba franceză- inspecţie  curentă1- grad didactic I( 21.03.2017) 
• Simion Gabriela Raluca- prof. înv. Primar – inspectie specială gradul II ( 27.03.2017) 

S-au efectuat inspectii tematice la nivelul scolii de catre ISJ Prahova pe datele: 09.09.2016, 
19.09.2016, 09.12.2016, 30.01.2017, 16.02.2016, 10.03.2017. 
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IX.  ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA NIVELUL COMISIILOR METODICE: 

 

a. COMISIA METODICA A ÎNVĂŢĂTORILOR-  Responsabil de comisie metodică, 
Prof.înv.prim.  Posescu Tatiana 

    In anul  şcolar 2016/2017 , comisia metodică a învăţătorilor şi –a propus următoarele obiective: 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);  
2. Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste,material 

didactic ;  
3.  Parcurgerea  ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

participative; 
4.   Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  
5. Organizarea de activităţi extracurriculare ( Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare 

adecvate în raport cu particularitățile colectivului de elevi- programe optionale, proiecte si parteneriate 
educationale,serbari scolare,actiuni de voluntariat,concursuri scolare etc)  

6.    Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 
7.    Impărtăsirea    experienţei  didactice; 
8.     Colaborarea scoala –familie  
1. Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s –a  facut tinandu-se cont de precizarile  facute in 

ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si   programele scolare. Schemele orare sunt 
bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu care se lucreaza si reflectand nevoile 
clasei. In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare in parte 
facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui plan  remedial 
daca este cazul. Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu –
se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi. 
 2.  Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă, 
programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de 
învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. Pentru mobilizarea 
elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă  a mecanismelor intelectuale ale 
acestora,cadrele didactice confectioneaza material didactic , dar se foloseste si  baza de mijloace 
didactice existente in scoala.   

3.  Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase se realizeaza ţinând cont de sistemul de relaţii şi 
dependenţe care există între  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de 
predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a 
încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină 
de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoin struire să fie centrată pe elev. 

Rezultatele elevilor la clasă sunt consemnate ritmic în catalog. 
4. La nivelul fiecarei clase se  desfăşoara activităţi de remediere şcolară - prin programul de 

remediere (existent la mapa personala a fiecarui invatator) , prin activităţile diferenţiate, prin 
integrarea copiilor cu ritm lent de învăţare în grupe eterogene de lucru şi formarea grupelor de 
întrajutorare.  

5. În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică este  
centrata în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea 
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 
experienţele copiilor.  

   Disciplina optionala a fost stabilita impreuna cu parintii si aprobata in Consiliu   de Administratie 
al scolii. Pentru disciplinele optionale s -au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de fisa 
de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de inspectorul de 
specialitate.  

    Pentru anul scolar 2016-2017 , am incheiat    parteneriate și proiecte educaționale  dupa cum 
urmeaza: 
•  Parteneriat educational cu Asociatia Cultural Stiintifica Juventus, Pitesti, jud,Arges-Concurs 

interdisciplinar-   Performer la scoala si in viata,ed.a VI a 
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• Protocol de parteneriat educational cu teatrul de papusi ,,Degetel’’-   Saryseb Show Succes, 
SRL Campina, jud Ph 
• Protocol de parteneriat educational cu teatrul Constantin Marica, Ploiesti, jud Ph  
• Protocol de parteneriat cu Oriflame Romania  
• Protocol de parteneriat cu Timbark-Tedi,Scoala sigurantei 
• Parteneriat cu  Asociatia Respiro, Bucuresti- Traim de nota 10    
  Invatatorii    susţin  elevii cu performanţe şcolare, asigura  pregătirea acestora  în vederea 

participării la olimpiade şi concursuri şcolare:   
•     Cangurul 
•     Cuvant si culoare 
•     Lumina Math 
•     Comper 
•     Olimpiada de educatie civica 
 Rezultatele obtinute de elevi in acest semestru se afla in dosarul comisiei care se ocupa de 
concursurile scolare. 

     Pentru a obţine rezultatele bune  la concursurile şcolare, se desfăşoara o susţinută activitate 
suplimentară pentru  pregătirea elevilor, care au dorit să se implice în aceste activităţi şi  să-şi 
valorifice potenţialul creativ, acceptând provocarea ce o presupune orice concurs. Fiecare invatator a 
inclus în programul pregătirilor suplimentare o oră săptămânal, pentru performeri.   

   În derularea activităților extrașcolare  sunt implicati si parintii elevilor care sunt invitati sa 
participe la programe artistice-serbări şcolare . Astfel ,in sem I  al acestui an scolar, s-au desfasurat 
toate activitatile extracurriculare cuprinse in grafic, conform planificarii intocmite de catre fiecare 
invatator. 

    Se organizeaza permanent în clasă expoziţii cu lucrările elevilor  , nu numai pentru înfrumuseţarea 
sălii de clasă, ci mai ales pentru a-i convinge că munca lor este apreciată şi cunoscută de toţi cei care 
vin in  vizită ( colegi, părinţi, cadre didactice, parteneri ai proiectelor educaţionale pe care le-am 
iniţiat).    

   6.  Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;  
    Fiecare cadru didactic are in mapa    personala    testele  de evaluare  initiala    elaborate, aplicate si 

interpretate,precm si planul    de măsuri stabilit in urma administrării lor. Evaluarea a fost gândită într 
-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, 
asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

 7.   In cadrul intalnirilor la Comisia metodica , ne-am propus urmatoarele  activitati:    
• Dezvoltarea personalităţii copilului prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a simţului estetic    

-Cerc pedagogic al invatatorilor –NOIEMBRIE 2016 
• Abordarea transdisciplinară a sărbătorilor de iarnă- organizarea serbărilor şcolare –DEC.2016 
• Valorificarea textelor cu conţinut istoric la nivelul învăţământului primar  -MIHAI 

EMINESCU-Luceafărul poeziei româneşti-  ianuarie 2017 
•  Cultivând frumosul  la    şcolarii mici…”Activitate practica – Felicitări pentru mama –28 

FEBRUARIE  2017 
•   Pentru a ne împărtăşi reciproc din experienţa didactică,am intocmit un grafic de 

interasistente.     
8.  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină se menţine o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice ,fapt consemnat   in procesele verbale  din registrul  clasei 
. 

 In cadrul Consiliului profesoral  ne-a fost prelucrata scrisoarea metodica 3826 \ 24.11.2016, pe care 
am analizat-o in detaliu in  data de 12.12.2016  .  

Activitatile proiectate in cadrul Comisiei metodice,in acest semestru s-au desfasurat conform 
graficului.   
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b.Comisia metodică a profesorilor diriginţi. Responsabil prof. Toma Mirela 

In urma activitatii dirigintilor din Şcoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, se pot constata 
urmatoarele: 

Ca puncte tari: majoritatea profesorilor diriginti au experienta la catedra si în activitatea de 
îndrumare a unei clase; majoritatea dirigintilor au continuitate la clasa în aceasta activitate, iar 
dirigintii de la clasele a V-a au reusit sa-si cunoasca elevii si sa cunoasca si familiile acestora într-un 
timp scurt; dirigintii sunt disponibili faţă de elevii lor si raspund la nevoile lor. 

Ca puncte slabe: abordarea  destul de rigida uneori a activitatii de diriginte, care accentueaza 
mai mult consecintele formale ale comportarii deficiente, ex. scaderea notei la purtare ; de asemenea 
mai exista practica folosirii orei de dirigentie pentru pregatirea suplimentara la materia predata de 
profesorul diriginte; tot un punct slab este interesul scazut al multor elevi fata de învăţătura, 
manifestat printr-o atitudine de sfidare pasivă sau prin indiferenta totala; valorile elevilor sunt, în cele 
mai multe cazuri, superficiale, tinand de bani si telefoane mobile sau tablete costisitoare. 

O oportunitate este, desigur, prezenta în scoala si implicarea consilierului scolar, care ajuta cu 
sfaturi si lectii model; de asemenea, posibilitatea de a lua masuri la nivelul scolii, cu sprijinul 
direcţiunii. 

Ca amenintari, trebuie mentionate în primul rand conflictele între elevi în care se împlica 
parintii acestora, fara sa apeleze la diriginte. In unele cazuri, aceste conflicte au escaladat, ajungandu-
se la lovirea unor elevi de catre parintii altora, la iesirea din scoala, ba chiar la agresiune fizica între 
părinti si la reclamatii la politie. La polul opus sunt alti parinti care se distanteaza de scoală din 
indiferentă sau din orgoliu personal. 

Rezultă că principalele probleme sunt: 
Lipsa de motivaţie , manifestată mai ales, surprinzator, la clasele a VIII-a. 
Conflicte  între elevi, pe care ei nu le pot rezolva singuri(si nici parintii lor) 
Soluţii:  

Cu sprijinul d-nei consilier, se pot face cursuri/module despre conflicte si moduri de rezolvare.  
Pe semestrul I,în luna decembrie 2016, au participat  la activitatea metodico-stiintifică 

 "Dimensiunea normativa a managementului clasei", activitate din calendarul CCD Prahova cadrele 
didactice: Iuliana Minzala, Madalina Moise, Mirela Toma, Medeea Alexandrescu, Petcu Ioana. 

Sunt necesare ore de dirigentie mai putin conventionale, pentru autocunoastere si pentru 
orientare scolara si profesionala, pentru a-i face pe elevi sa constientizeze necesitatea însusirii de 
cunoştinţe, de valori reale şi importanţa şi consecinţele alegerilor pe care le fac. 

 
c. Activitatea desfăşurată de  comisia metodică a profesorilor de matematică şi 
informatică- Responsabil Prof. Bilciurescu Ion 
 
La începutul anului școlar 2016-2017 toate cadrele didactice din comisie și-au întocmit planificările 
anuale și calendaristice conform programelor școlare în vigoare . Printre activitățile desfășurate 
amintesc : 

- Testarea inițială a elevilor  
- Stabilirea procedurii de evaluare și comunicare a rezultatelor 
- Elaborarea măsurilor de remediere 
- Stabilirea conținuturilor , matricelor de  specificații , competențelor 
- Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a  
- Pregătirea elevilor pentru faza locală a olimpiadei  , pentru alte concursuri 
- Sprijinirea elevilor interesați să rezolve probleme din revista Axioma  
- Elaborarea subiectelor pentru teze 
- Organizarea fazei locale a Olimpiadei de matematica, şcoala noastră fiind centru de concurs.  
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d. Activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice a profesorilor de ştiinţe și 
ed. tehnologică - Responsabil Prof. Petcu Paul Dorian 

In   anul scolar 2016-2017 comisia metodica “Stiinte si tehnologii” este compusă din urmatorii 
membrii :  

- Petcu Paul-Dorian – profesor fizica- responsabil 
- Petcu Ioana – profesor chimie 
- Dumitrica Lavinia – profesor biologie 
- Condrea Ingrid – profesor fizica 
- Plopeanu Georgică – profesor educatie tehnologica 

La inceputul semestrului I, profesorii din aceasta catedra au participat la Consfatuirile Judetene ale 
profesorilor de fizica, chimie, biologie si educatie tehnologica;  

În sem.I al anului scolar 2016-2017, profesorii din aceasta comisie metodica au participat la 
activitatile desfasurate in cadrul Cercurilor Pedagogice la nivel de judet  şi activităţile susţinute la 
CCD Prahova. 

Toti membrii Comisiei au intocmit si predat la timp planificarile calendaristice anuale si 
semestriale, acestea fiind realizate în conformitate cu programele scolare în vigoare, reactualizand în 
permanenţă portofoliile personale. 

Sedintele de catedra s-au tinut lunar, la ele participand toti membrii catedrei.   
Activitatea desfăşurată de membrii comisiei în  semestrul I al anului şcolar 2016-2017, a vizat 

următoarele aspecte: 
- elaborarea planificarilor calendaristice  conform programelor scolare si planurilor cadru in 

vigoare; 
- elaborarea planificarilor unitatilor de invatare corespunzatoare programelor scolare 
- analiza documentelor individuale de proiectare a activitatii didactice pe forme de 

invatamant; 
- realizarea testelor initiale, aplicarea lor colectivelor de elevi, interpretarea rezultatelor, 

elaborarea planului de masuri in scopul optimizarii invatarii-masuri ameliorative, 
comunicarea rezultatelor testelor parintilor elevilor 

- individualizarea pregatirii scolare 
-  organizarea eficientă a demersului didactic; 
- prezentarea noutatilor din domeniul didacticii generale si a didacticii de specialitate, 

probleme interdisciplinare matematica-fizica-chimie- biologie.  
- Stabilirea unui program de pregatire suplimentara cu elevii cu ritm lent de învatare 
- participarea la programe de formare continua  
- lectii demonstrative, interasistente 
- aplicarea unor metode de evaluare variate; 
- utilizarea unor aplicaţii multimedia în realizarea lecţiilor; 
- abordarea interdisciplinară a unor probleme; 
- aplicarea strategiilor didactice centrate pe elev 
- sustineri de referate 
- dotarea cu material didactic si de amenajarea laboratoarelor 

Pe tot parcursul semestrului I, profesorii Comisiei metodice , au urmarit în cadrul activitatilor 
desfasurate, captarea atentiei elevilor catre disciplinele fizica, chimie, biologie  prin realizarea la clasa 
a experimentelor de laborator desfasurate în laboratorul de fizica, în laboratorul de chimie, biologie, 
dar si a experimentelor virtuale sustinute în laboratoarele de informatica, prin diversificarea metodelor 
de invatamant folosite in procesul educational.  

Dintre activităţile desfăşurate în cadrul comisiei pot fi amintite: 
• - septembrie 2016 
 - Analiza documentelor şcolare pentru anul şcolar 2016- 2017( Planuri cadru, 
Programe scolare, Planificări) 
• - octombrie 2016 
 - Analiza testărilor iniţiale 

- Stabilirea programelor cu caracter remedial şi a celui pentru performanţă 
• - noiembrie 2016 
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 - Masă rotundă- Influenţa alcoolului, tutunului, energizantelor şi a etnobotanicelor 
asupra sistemului nervos 
• - decembrie 2016 
 - Referat metodic- Utilizarea tablei interactive în predarea ştiinţelor 

Puncte tari: 
• buna colaborare între membrii comisiei metodice în organizarea diverselor 

activităţi în comisia metodică, Olimpiada  de Chimie,  Fizica , Biologie 
• selectarea şi participarea profesorilor din comisia metodică Fizică-Chimie-Biologie, 

Ed. tehnologică în comisiile de supraveghere şi evaluare a diverselor olimpiade şi 
concursuri; 

• participarea la diverse cursuri de perfecţionare; 
• participarea elevilor la centrul de excelenţă la biologie( 7 elevi) ; 
• abordarea interdisciplinară a unor probleme în referatele şi lucrările prezentate; 
• folosirea mijloacelor didactice existente şi a metodelor variate de evaluare; 
• reînoirea bazei materiale din laboratoare prin achiziţionarea unor truse de fizica 

electricitate si optica, ,table interactive- lab chimie si biologie, mobilier –laborator 
chimie, fizica; 

• atragerea elevilor în studiul celor patru discipline;în general elevii ştiu  să analizeze o 
situaţie problemă, să descrie un fenomen, să formuleze o concluzie, să realizeze fişe 
pentru portofoliu, să lucreze în echipă la lucrările de laborator, la realizarea referatelor 
şi proiectelor; 

• introducerea experimentelor virtuale şi a aplicaţiilor multimedia in lecţii; 
 
Puncte slabe: 

• unele mijloace de învăţământ sunt învechite; 
• puţini elevi sunt dispuşi să participe la ore de pregătire în vederea participării la concursuri şi 

olimpiade  
• unii  elevi  manifestă dezinteres pentru studiu. 

 
Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei: 

• schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor 
activităţi şi teme care să faciliteze acest lucru;  

• demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor 4 discipline; 
• utilizarea calculatorului în lecţii acolo unde este cazul în vederea stimulării interesului elevilor 

pentru studiul disciplinelor Fizică, Chimie, Biologie, Ed tehnologică;  
• propunerea unor teme interdisciplinare Fizică- Chimie- Biologie, Ed tehnologică;- metode 

complementare de evaluare, concursuri şcolare ,simpozioane;  
• adaptarea programelor la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu 

grad diferit de dificultate, evidenţierea aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi;  
• utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului 

şcolar; 
• elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale interdisciplinare ; 
• mai buna colaborare cu diriginţii, cu părinţii pentru a limita absenteismul şi pentru ameliorarea 

rezultatelor şcolare. 
 

e. Activitatea comisiei metodice –Aria curriculara Limba şi comunicare -
Semestrul I An scolar 2016-2017– responsabil prof. Limba română Manzala 
Iuliana  

In semestrul I al anului scolar 2016– 2017  Comisia Metodica Limba si comunicare a urmarit, 
cu prioritate, ameliorarea calitatii procesului de predare-învatare, dezvoltarea nivelului profesional al 
cadrelor didactice, analizarea si evaluarea diferitelor stagii de pregatire ale elevilor, utilizarea 
metodelor, procedeelor si mijloacelor de invatamant moderne, dezvoltarea competentelor functionale, 
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prevenirea esecului scolar; obtinerea de performante la olimpiade si concursuri scolare. Aceste 
obiective au stat la baza intocmirii Planului managerial si  a programului de activitati.  

Masurile întreprinse pentru atingerea acestor obiective s-au materializat în diverse activitati la 
nivelul comisiei. Dintre temele desfasurate în cadrul activitatilor metodice mentionam : 

-in luna septembrie  2016 membrii comisiei s-au intalnit pentru a dezbate rezultatele din anul 
scolar trecut,pentru a discuta intocmirea planificarilor anuale si semestriale,a unitatilor de invatare.Au 
elaborat subiectele pentru testarea initiala ,discutand apoi rezultatele si modalitatile de remediere a 
rezultatelor slabe.S-au propus,de asemenea,activitatile metodice din cadrul comisiei. 
         -  realizarea unor ore de lectura”Scriitorul lunii”(lunar)cu elevi de gimnaziu de catre doamnele 
profesoare Albu Elena si Minzala Iuliana; 
            -Cu ocazia Zilei Limbilor Europene doamna profesoara Albu Elena a coordonat activitatea 
dedicata acestei zile(dezbatere,referat,ppt)-5 octombrie 2016; 
        --activitatea de intercunoastere”Multilingual together”(seara interculturala)realizata cu 
participanti in cadrul unui proiect Erasmus +,profesoare Minzala Iuliana,Toma Mirela si Albu Elena-
22 noiembrie 2016; 
     - pe 23 noiembrie 2016 ,doamna prof.Brinzea Madalina a realizat in cadrul Cercului Pedagogic 
lectia  demonstrativa”Les reseaux sociaux-un outil pour apprendre le francais”la care au participat 
elevii clasei a VIII-a B. 
        -cu ocazia sarbatorii de Halloween doamna profesoara Toma Mirela a coordonat un program 
artistic” Halloween fun”la care au participat elevi din ciclul gimnazial-31octombrie 2016 ; 
          - cu ocazia zilei de 1 Decembrie s-a realizat un program artistic”Noi suntem români”coordonat 
de doamna profesoara Minzala Iuliana,impreuna cu doamna profesoara Alexandrescu Medeea si 
domnul profesor Cirstea Mihaita -noiembrie 2016; 
      -in luna ianuarie a avut loc activitatea cu titlul”  Eminescu –Luceafarul Nemuririi”in cadrul careia 
doamna profesoara Minzala Iuliana a coordonat un concurs de recitare de poezii de Mihai Eminescu la 
care au participat elevi ai claselor gimnaziale.(15 ian 2017); 
 - analiza situatiei scolare si a activitatii metodice; 
 - pregatirea suplimentara e elevilor de clasa a VIII-a in vederea sustinerii Evaluarii Nationale ; 
 - membrii comisiei au participat in calitate de profesori asistenti si evaluatori(Minzala Iuliana 
,Albu Elena, , Necula Ofelia,) la Olimpiada de  Limba, Comunicare si Literatura « George 
Calinescu », Concursul National de Limba, Comunicare si Literatura « Ionel Teodoreanu » la etapa pe 
scoala si locala;  
-s-au realizat diverse concursuri la nivelul scolii si activitati care sa stimuleze dorinta de lectura a 
elevilor,realizate  de catre toti membrii catedrei de limba romana; “ Cel mai istet cititor.”, 
“Autoportret”, ”Poveste de Craciun”. 

Activitatile mentionate mai sus au fost însotite de dezbateri în cadrul comisiei si materiale 
întocmite în sprijinul discutiilor .  

Analizand gradul atingerii obiectivelor propuse se desprind urmatoarele:  
 
ASPECTE POZITIVE:  
- Cunoasterea prevederilor programelor scolare, continuturilor manualelor scolare si a 

precizarilor transmise de inspectorii de specialitate de catre toti membrii comisiei;  
            - Toate cadrele didactice si-au intocmit planificarile anuale, calendaristice si proiectele 
unitatilor de învatare in conformitate cu programele in vigoare, ghidurile metodologice si 
recomandarile inspectorilor de specialitate;  

- Au fost intocmite si aplicate, de catre fiecare profesor, la disciplinele: româna, limbi straine, 
teste de evaluare initiala. Aceasta activitate a fost urmata de masuri concrete ( pregatire suplimentara, 
activitate diferentiata, selectarea temelor pentru acasa) care au contribuit la realizarea progresului 
scolar;  

-Realizarea lectiilor centrate pe elevi, folosind munca diferentiata; a fost utilizata munca in 
echipa si introduse metode noi, activ-participative in scopul insusirii active si constiente a 
cunostintelor de catre elevi in clasa;  
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- Pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala dispune de întregul material curricular (planuri de 
învatamânt si programe scolare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, îndrumatoare etc.);  

- Relatiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-parinti, profesori-
profesori etc.) existente favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ;  
Disponibilitate din partea elevilor la activitatile si concursurile organizate; 
              ASPECTE NEGATIVE  

- Nu toti elevii acorda importanta manualului 
- Caietele unor elevi sunt pentru mai multe discipline;   
- Interesul tot mai scazut al elevilor pentru participarea cât mai activa la orele de curs sau la 

manifestarile organizate în scoala din cauza situatiei materiale sau a lipsei unei motivatii personale; 
              AMENINTARI:  

- Interesul tot mai scazut al elevilor pentru lectura si de aici un vocabular sarac;  
- Lipsa motivatiei pentru o anumita disciplina sau fata de învatamânt în general;  
- Multi elevi prezinta deficiente în citirea si scrierea corecta în limba româna si, bineînteles, si 

în limba franceza si engleza;  
- Abandonul scolar din cauza situatiei materiale deosebit de precare a unor elevi.  

                   OPORTUNITATI:  
- Folosirea eficienta a mijloacelor de învatamânt;  
- Folosirea metodelor activ-participative care sa favorizeze întelegerea ideilor si conceptelor 

,valorificarea experientei proprii a elevilor;  
- Dezvoltarea competentei de comunicare, de formulare a propriei opinii;  
- Dezvoltarea interesului pentru lectura, pentru cunoasterea si aprecierea valorilor literare 

românesti;  
- Valorificarea initiativei elevilor. 
 
 

f. Activitatea comisiei  metodice  Aria curriculară „Om și societate”- Responsabil  
Tatu Dumitru 

    Aria curriculara « Om si societate » in semestrul I al anului scolar 2016-2017 si-a centrat 
activitatea pe problemele de continut ale invatamantului in general si ale actului didactic in special, 
dand atentie deosebita ansamblului de cunostinte, abilitati intelectuale si profesionale, modelelor 
atitudinale si comportamentale in scopul formarii unor personalitati armonioase in concordanta cu 
cerintele actuale si viitoare ale dezvoltarii societatii. Astfel toti colegii au avut permanent in vedere 
strategii de instruire, moduri si forme de organizare a procesului de invatamant, proiectarea activitatii 
de predare-invatare, evaluare a rezultatelor invatarii ca si relatiile profesor-elev privite ca un factor de 
stimulare a activitatii didactice.  Activitatea si actiunile desfasurate in cadrul ariei, au raspuns unor 
obiective ca : stabilirea cadrului organizatoric, perfectionarea metodelor de predare-invatare, ridicarea 
nivelului de pregatire al elevilor si evaluarea acestora, activitatea de formare si perfectionare a 
cadrelor didactice.   
 
       În luna septembrie 2016 fiecare membru al comisiei a analizat programele scolare, apoi a întocmit 
macroproiectarea activităţii didactice, proiectarea activităţii semestriale a sistemului de lecţii, a 
conţinuturilor de recapitulare, consolidare, evaluare. 
Eevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie , 
geografie si religie.       
   
S-a ţinut cont de identificarea obiectivelor, selectarea conţinuturilor, analiza resurselor, determinarea 
activităţii de învăţare, stabilirea instrumentelor de evaluare 
 

Soluţii posibile :    
-Consecvenţă în activitate ;  
-Realizarea unor proiecte mai ample la nivelul orasului care să-i capteze pe   
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elevi 
    - Evitarea evaluarilor indulgente 
    -Comunicarea cu familiile elevilor cu rezultate slabe pentru ameliorarea 
acestora 
   -Stabilirea unor masuri de realizare a progresului scolar la elevi 
  -Implementarea unui program de pregatire a elevilor in vederea participarii la 
olimpiade(concursuri) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ:    

A) De perfectionare    
    

Denumirea activitătii Responsabil/Participanti Perioada  
Întocmirea documentelor specifice Membrii comisiei Sept. 2016  
Elaborarea pachetulu i„test initial” Membrii comisiei Sept-oct 2016  
Interpretare teste, măsuri de îmbunătătire Membrii comisiei Oct 2016  
Participarea la cercurile pedagogice Toti membrii comisiei Septembrie-ianuarie  
Intocmirea planului managerial al comisiei Tatu Dumitru Septembrie 2016  
Planificarea,pregatirea si sustinerea tezelor la 
disciplinele istorie si geografie 

Tatu Dumitru,Alexandrescu 
Medeea,Stroescu Adina 

Octombrie-
Decembrie 2016 

Participarea la consfatuirile cadrelor didactice Toti membrii comisiei Septembrie 2016 

B) EXTRACURRICULARA   
Denumirea activitătii Responsabil PERIOADA 

  Suna clopotelul-deschiderea anului scolar  Voicila Georgian  12 septembrie 2016 
  Marturisitori de  fauritori de cultura  Voicila Georgian  3 Octombrie 2016 
  Sfintele taine-lucrari ale lui Hristos in Biserica cls a V-a A  Voicila Georgian  28 septembrie 2016 
  La multi ani Romania-recital de poezii  Voicila Georgian  29 noiembrie 2016 
  Concert de colinde  Voicila Georgian  21 decembrie 2016 
 

  Participare la serbarea de Craciun a scolii 
 Dobre Florentina 
 Voicila Georgian  Decembrie 2016 

  Participare la slujbele religioase Dobre Florentina 
Voicila Georgian  Decembrie 2016 

  Ziua Nationala -1 Decembrie  Alexandrescu Medeea  1 Decembrie 2016 
  24 ianuarie - referat  Alexandrescu Medeea  Ianuarie 2017 

Asia –curiozitati geografice-referat Tatu Dumitru Decembrie 2016 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITATII COMISIEI 
 
 

Puncte tari Puncte slabe  
-planificarea eficienta a materiei Utilizarea sporadică a TIC ca instrument de invatare  
-formare profesionala de foarte buna calitate 
a membrilor comisiei Lipsa cabinetelor de specialitate  
-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului 
pentru disciplinele istorie, geografie şi 
religie 
-nerealizarea unei comunicări între unii 
profesori şi elevi, ceea ce duce  la iscarea 
unor conflicte 
Implicarea membrilor comisiei în 
activitatile scolii   
Oportunităţi Ameninţări  
-folosirea eficientă a mijloacelor de 
învăţământ 
         - dezvoltarea competenţei de 
comunicare, de formare a propriei opinii 
         -folosirea metodelor activ-
participative care să favorizeze înţelegerea 
ideilor şi conceptelor, valorificarea 
experienţei proprii a elevilor 
 
-toţi membrii comisiei au fost preocupaţi de 
perfecţionarea şi formarea continuă, 
participând la  
activităţile de perfecţionare organizate în 
cadrul catedrei - aplicarea în activitatea 
didactică a  
rezultatelor participării la activităţile 
metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare 
profesională 
 

- elevii nu sunt preocupaţi de studiul individual 
- dezinteresul anumitor părinţi faţă de situaţia 
şcolară a elevilor 
-numărul mare de elevi cu probleme de 
comportament 
 
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină 
sau faţă de învăţământ în general 
-număr redus de ore la disciplinele de invatamant 
din cadrul catedrei 
  

 

g. Activitatea comisiei Aria curriculară Arte şi sport- semestrul I  în anul şcolar 
2016/2017- responsabil Prof. Cristea Mihăiţă 

Componenta comisiei: 

Responsabil: Cirstea Mihaita Petre- prof. Ed.muzicala 
Membrii: Tanasescu Stelian Horatiu- prof. Ed.fizică 
        Dumitrache Georgiana -prof. Ed.fizică 
       Jercan Luminita -prof. Ed.plastică 

In anul şcolar 2016 – 2017 pe semestrul I  membrii comisiei au realizat planificarile calendaristice 
in conformitate cu reglementarile legale în vigoare, au adaptat conţinutul acestora la specificul 
claselor şi la rezultatele din anii şcolari trecuţi. De asemenea au predat planificarile în termenul 
stabilit.  

In activitatea de predare-învatare-evaluare au folosit permanent metode active şi au adaptat 
conţinuturile la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor . Au utilizat mijloace şi materiale 
didactice suplimentare ( planşe, videoproiector, fişe de lucru   partituri şi instrumentul „nai” etc.).  
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Consemnarea rezultatelor şcolare in documentele oficiale a fost o preocupare constanta tocmai 
pentru ca eficienţa învatarii este maxima . Elevii şi parinţii sunt informaţi la timp despre 
participarea la ore şi  nivelul achiziţiilor. 

Mai mult decât atât, au ţinut cont de elevii cu cerinţe educative speciale (CEOS) şi au 
colaborat cu profesorul itinerant atât la adaptarea planificarilor cât şi la elaborarea fişelor de lucru 
/  testelor individualizate. Au fost întotdeauna echidistanti şi obiectivi acordând un respect egal 
tuturor educabililor.  

In procesul de evaluare a rezultatelor au monitorizat permanent progresele elevilor, le-au oferit 
acestora feed-back informându-i atât  pe ei cât şi pe parinţii lor cu privire la ritmul si eficienţa 
procesului de invatare. Elevii au fost evaluaţi şi notaţi respectând ritmicitatea notarii, iar 
rezultatele au stat la baza proiectarii şi adaptarii demersului didactic viitor. Un alt obiectiv al 
activitaţii de evaluare a fost si acela de a dezvolta la elevi capacitatea de autoevaluare şi 
interevaluare. 

În ceea ce priveşte activitatea sportivă în semestrul I al anului scolar 2016-2017  au avut loc 
concursuri de cros etapa I judeteana (octombrie 2016)si faza pe cerc pedagogic Handbal baieti unde 
au obtinut locul III 

În ceea ce priveşte activitatea artelor în anul şcolar precedent au avut loc  
- expozitie cu desene Toamna in orasul meu 
- participare concurs desene Carrefour cu tema DE CRACIUN LA CARREFOUR, 

DESENEAZA TROLII TAI PREFERATI 
- expozitie desene cu tema SARBATORI DE IARNA 
- participare curs Traieste de nota 10 impreuna cu elevii clasei a V-a A 

La educaţie muzicală elevii au fost îndrumaţi de domnul profesor să organizeze programe 
artistice cu ocazia diferitelor evenimente: 

- Festivalul toamnei 
- Colinde de Craciun 
- 1 Decembrie. Cu ocazia zilei de I Decembrie elevii au mers la monument unde au desfăşurat 

un program de cântece patriotice în cinstea eroilor căzuţi pe câmpul de luptă.  
- participare curs Traieste de nota 10 impreuna cu elevii clasei a VI-a C 

 
X . Activitatea  Comisiilor pe probleme 

a. Comisia pentru curriculum- responsabil  dir. Petcu Ioana 

a. Obiective urmarite în activitatea comisiei  

1. –procurarea documentelor curriculare oficiale (plan –cadru, programe scolare, ghiduri 
metodologice, manuale etc.)  
2. - aplicarea planului-cadru de învăţământ ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare  
3.- asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare 
 4.- organizarea si desfasurarea examenelor nationale  
5.-fundamentarea dezvoltarii locale de curriculum pe baza experientei, resurselor umane ale scolii si 
specificul comunitar.  
6.-consultanta cadrelor didactice in domeniul curricular 
 7.-asigurarea coerentei intre curriculumul national si dezvoltarea locala, coordonarea dintre diferitele 
discipline si rezolvarea conflictelor de prioritate dintre profesori si discipline in interesul elevilor si al 
unitatii scolare  
b.Activitati prin care s-au realizat obiectivele 

 -activtati interactive privind: 
 - realizarea programului de activitati, 
 -revizuirea regulamentului comisiei;  
-realizarea de chestionare de aflare a opiniei elevilor privind disciplina optionala studiata in anul in 
curs si propuneri privind optiunile elevilor pentru anul urmator; 
 -centralizarea si interpretarea chestionarelor; 
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 -centralizarea proceselor verbale de la sedintele cu parintii elevilor claselor I-VIII privind disciplinele 
optionale pentru anul scolar 2016-2017;  
-asigurarea desfasurarii examenelor de evaluare nationala pentru elevii claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi  
a-VIII-a; 
 -asigurarea bazei logistice pentru activitatile currriculare si extracurriculare 
 
ANALIZA  SWOT 
 
Puncte tari Puncte slabe 

Managementul  
-structura organizatorica a comisiilor metodice 
este corespunzatoare si faciliteaza o buna 
organizare si dezvoltare  profesionala  
-comunicare formala, informala si nonformala 
buna  
Resurse umane 
 -membrii comisiei sunt responsabilii 
comisiilor metodice, cadre didactice bine 
pregatite ;  
Resursele materiale si de TIC 
 - spatii adecvate pentru activitatea de formare 
 -dotarea cu tehnologie informationala 
corespunzatoare (tv, videoproiector, cabinet 
informatica, acces internet), site web, mobilier 
adecvat, planse noi  etc. 
Activitatea de baza  
-sustinerea activitatilor din planul anual de 
activitati;  
-obiectivele propuse sunt in conformitate cu 
nevoile de formare ale cadrelor didactic si 
raspund nevoilor scolii si ale colectivului de 
elevi; 

Managementul  
-motivarea morala si salariala nu ajuta cadrul 
didactic in activitate  
-eliminarea fondului de premiere 
 
 
 
 Resursele materiale si de TIC 
 -desi exista o dotare TIC foarte buna, 
materialele nu sunt intotdeauna integrate in 
procesal instructiv-educativ 
 
 
 
Activitatea de baza 
-cooperarea între comisiile metodice la nivelul 
scolii  
-sustinerea partiala a activitatilor din planul 
anual de activitati 
-nu s-a realizat chestinarea si apoi raportul 
asupra satisfactiei elevilor in privinta 
disciplinei optionale studiate in anul in curs. 

          

 In prima parte a semestrului a avut loc verificarea dosarului comisiei urmarind ca toate 
optionalele ce se desfasoara in acest an sa fie inregistrate la nivelul unitatii si avizate de inspectorii de 
specialitate. Acolo unde a fost cazul, cadrele didactice au fost indrumate sa obtina avizul necesar 
desfasurarii optionalelor respective. Am realizat oferta educationala pentru anul scolar in curs si am 
popularizat-o prin realizarea si afisarea unor pliante continand informatii in acest sens. 
          In a doua parte a semestrului I, am prezentat Procedura operationala, privind stabilirea ofertei 
CDS la nivelul unitatii. Pe baza unor propuneri ale cadrelor didactice, am realizat Analiza de nevoi 
educationale la nivelul elevilor înscrisi în unitatea noastra. Cadrele didactice au întocmit si au przentat 
atat elevilor, cat si parintilor, propuneri pentru oferta CDS a anului scolar 2017-2018. Optiunile 
elevilor si/sau ale parintilor pentru CDS 2017-2018 au fost înregistrate la nivelul unitatii si depuse la 
dosarul Comisiei pentru Curriculum. 
          Oferta CDS 2017-2018 in forma finala, a fost analizata si avizata atat de catre Consiliul 
Profesoral, cat si de Consiliul de Administratie. 
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b. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – prof.responsabil Nica Raluca         

 OBIECTIVE GENERALE 
• Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
• Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor care să asigure succes profesional şi 

personal.  
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITATI  REALIZATE ACTIVITATI 
NEREALIZATE 

Cine raspunde 

O1. 
Desfăşurarea 
activităţii 
CEAC în 
conformitate cu 
legislaţia în 
vigoare 

1.Reorganizarea CEAC. 
 
 
 
2. Cuprinderea CEAC în organigramă. 
 
 
3. Proiectarea strategiei/ regulamentului 
de funcţionare CEAC. 
 
 
4. Elaborarea raportului de evaluare 
internă  pe anul şcolar 2015-2016 şi 
afişarea acestuia 
 
5. Întocmirea planului operaţional al 
CEAC pentru anul şcolar 2016-2017 
6. Aplicarea procedurilor de 
monitorizare internă 

- 
 
 
 
- 

Dir. prof. Ioana 
Petcu 
CP, CA 
 
Dir. prof. Ioana 
Petcu 
 
Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
 
Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
 
Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
Membrii CEAC 

O2. Alinierea 
activităţii şcolii 
la principiile 
calităţii. 

1.Analiza rapoartelor de monitorizare cu 
proiectarea unor planuri de îmbunătăţire 
( fişele de observare a lecţiilor, 
portofolii).    
2. Dinamizarea activităţii CEAC 
(verificarea portofoliilor noiembrie 
2016-ian 2017) 

Intocmirea si 
prezentarea 
rapoartelor de 
verificare a 
portofoliilor 

Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
Membrii CEAC 
 

O3. 
Eficientizarea 
performantei 
organizatiei. 
Măsurare şi 
analiză 

1.       -Realizarea modelului de raport de 
activitate pentru cadre didactice, având la 
dispoziţie şi fişa de autoevaluare pentru 
calificativul anual, puse la dipoziţie 
online tuturor prin email  
2. Optimizarea accesului la resursele 
educaţionale 
3. Monitorizarea participării în cadrul 
programelor de formare continuă si 
dezvoltare profesionala prin intermediul 
gradelor didactice, a studiilor 
postuniversitare (dublă specializare 
masterat, doctorat) 
4 .Optimizarea procedurilor de evaluare 
a învăţării.  
Monitorizarea activităţii de evaluare 
5 .Monitorizarea completării corecte şi în 
timp a cataloagelor 

-  Dezvoltarea 
profesională a 
personalului 
didactic auxiliar 
şi nedidactic şi 
participarea la 
stagii de formare 
şi cursuri de 
specializare 
profesională 
pentru creşterea 
calităţii 
competenţelor 
profesionale şi 
dezvoltarea 
personală 
 

Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
 
 
 
Membrii CEAC 
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O4. 
Optimizarea 
activităţii de 
autoevaluare 
instituţională 

1.Realizarea graficelor de monitorizare şi 
evaluare la nivelul fiecărei catedre/ 
compartiment/ 
 2. Elaborarea monitorizărilor interne 
conform graficului  
3. Constituirea şi actualizarea bazei de 
date CEAC 
4. Asigurarea accesului la informaţie a 
persoanelor şi instituţiilor interesate 

 Prof. Consilier 
scolar 
Raluca Nica 
Membrii CEAC 
 

 

ANALIZA SWOT 
 O1. Desfăşurarea activităţii CEAC în conformitate cu legislaţia în vigoare  
Puncte tari Puncte slabe 

-reorganizarea CEAC 

-realizarea regulamentului de funcţionare a CEAC şi stabilirea 
responsabilităţilor membrilor comisiei 

-elaborarea raportului de evaluare internă şi a raportului RAEI 
pentru anul şcolar 2015-2016 

-monitorizarea din partea ISJ :  

-realizarea planului operaţional al CEAC; 

- Procesul de revizuire a 
procedurilor existente; 

- Cunoasterea procedurilor de 
catre toate cadrele didactice 

 

O2. Alinierea activităţii şcolii la principiile calităţii 

Puncte tari Puncte slabe 

 

-realizarea acţiunii de verificare a portofoliilor cadrelor 
didactice 

-realizarea monitorizării activităţii de verificare a 
portofoliilor şi a raportului de monitorizare 

-realizarea monitorizării asistenţelor la ore;  

-colaborarea foarte bună între  membrii  CEAC în 
elaborarea raportului de autoevaluare RAEI 2015-2016; 

- colaborarea CEAC cu celelalte compartimente pentru 
culegerea datelor; 

 
- Intocmirea rapoartelor; 
- Activitatea de indrumare; 
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O3. Eficientizarea performantei organizatiei. Măsurare şi analiză. 

Puncte tari Puncte slabe 

-s-a realizat modelul de raport de activitate pentru 
comisii   în vederea uniformizării şi existenţei analizei 
SWOT la nivelul fiecărei comisii metodice 
-s-a realizat modelului de raport de activitate pentru 
cadre didactice, având la dispoziţie şi fişa de 
autoevaluare pentru calificativul anual,  
-s-a realizat monitorizarea asistenţelor la ore  
-s-a realizat monitorizarea participării cadrelor didactice 
la cursuri de formare de către responsabilii de comisii  
-s-a realizat monitorizarea completării corecte şi în timp 
a cataloagelor; 
- s-a realizat chestionarea beneficiarilor – elevi, parinti 
 

- Coerenta in organizarea datelor; 

 

      O4. Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională. 

Puncte tari Puncte slabe 

-realizarea graficului de monitorizare a 
activităţilor,  la nivelul echipei manageriale, 
comisiilor şi CEAC 

-realizarea monitorizării activităţii de către echipa 
managerială, responsabilii comisiilor şi 
coordonatorul CEAC 

-realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin 
existenţa rapoartelor fiecărui cadru didactic 
conform fişei de evaluare pentru acordarea 
calificativului anual, a graficului de activităţi pe 
domenii şi a raportului comisiei pe sem I 

-realizarea bazei de date la nivelul CEAC prin 
existenţa rapoartelor comisiilor metodice şi a 
comisiei diriginţilor şi raportul de activitate al 
CEAC pe sem I 

 

- Monitorizare in salturi; 
- Termene de realizare a rapoartelor 

depasite de multe ori; 
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c. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial intern- responsabil -Petcu Ioana 

 
LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE ALE 

 
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI VITEAZUL”,  
BOLDESTI- SCAENI 

Obiective Subobiective Obiective specifice 
generale      

      
A. Organizarea A1. Management  creșterea monitorizării  modului   de 

internă instituțional și aplicare și ducerii la îndeplinire de către 
 strategic structurile proprii, a deciziilor, 

 hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a   

  celorlalte acte normative, provenind de la 
  MECS  sau  ISJ,  a  deciziilor 
  interne;     

 actualizarea permanentă a regulamentelor 
de organizare și funcționare prin 
reactualizarea rolurilor, obiectivelor și 
direcțiilor structurilor interne ale unitatii;

  
 focalizarea gestiunii publice pe o viziune 

a viitorului, pe misiunea pe care unitatea 
o are de înfăptuit și pe obiectivele ce 
compun această misiune;

  
 definirea clară a responsabilităților, 

produrilor și standardelor ce urmează a fi 
utilizate în procesul de evaluare a 
rezultatelor;

  
 îmbunătățirea comunicării și circuitului 

informațional între compartimente, intre 
nivelurile ierarhice și funcționale;

  
 reorganizarea activității de evidență și 

circulația periodică a actelor.
 

A.2. Asigurarea  atestarea capacitatii   fiecarei structuri 
calitatii serviciilor furnizoare de educatie de a satisface 

educationale asteptarile beneficiarilor si standardelor 
de calitate, prin activitati de evaluare; oferite  dezvoltarea  unei  culturi  institutionale  a  

 calitatii;      
  Imbunatatirea calitatii  activitatilor 
 desfasurate;     
      7 
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Obiective Subobiective Obiective specifice  
generale     
     
   Asigurarea informarii    si evaluarii 
  gradului de satisfactie a tuturor factorilor 
  implicati in procesul de invatamant; 
   Revizuirea  si  optimizarea  politicilor  si 
  strategiilor educationale la   nivelul 
  unitatii.   

B. B1. Valorificarea  actualizarea permanentă a fișei postului, 
Managementul competențelor și cu implicarea în redactarea fișei postului 

resurselor umane responsabilităților a salariatului care ocupă postul respectiv 
asigurand o   concordanta intre   fisa  personalului  postului, ROF si ceea ce se executa in   

  realitate;    
 aplicarea corectă a procedurilor de 

evaluare a activității personalului ca 
premisă de promovare și motivare.

 

B2. Metode și  adoptarea,  modificarea  sau completarea 
instrumente de organigramei, numărului de personal și 

gestiune statului de funcții al aparatului propriu în 
funcție de necesitățile impuse de previzională a atribuțiile  acestuia, corelat cu 

resurselor umane  

reglementările legale în vigoare;  
  

  asigurarea  unei  planificări  a  resurselor 
 umane în funcție de procesele 
 instituționale ce urmează a se derula.  

B3. Formarea  elaborarea planurilor de formare continuă 
continuă a  salariaților în  funcție de  rezultatele 

 evaluării performanțelor profesionale și 
 reglementărilor legale în vigoare;   

 în bugetul de venituri și cheltuieli vor fi 
aprobate resursele financiare necesare 
realizării planului de formare continuă;

  
 inițierea salariatilor în domeniul utilizării 

programelor informatice la nivelul 
standardelor ECDL;

  
 motivarea specialiștilor din unitate pentru 

a participa la programe de perfecționare 
organizate de alte instituții specializate în 
domeniul gestionării fondurilor 
structurale ale U.E.;

  
 întărirea colaborării cu comisia paritară 

în vederea negocierii măsurilor 
referitoare la sănătatea salariaților și

 
 

8 
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Obiective Subobiective  Obiective specifice   
generale            

        
  securitatea  muncii,  constituirea și 
  folosirea   fondurilor  destinate 
  îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
  precum   și   crearea   facilităților   de 
  respectare de către salariați a codurilor 
  etice specifice de conduită;   
   instruirea  personalului contractual în 
  aplicarea programelor europene.  

C. Gestiunea   formarea continuă a personalului de 
serviciilor  specialitate  pentru   pregătirea 

educationale  implementării sistemului de bugetare 
 bazat pe programe;      

oferite       
  formarea 

 continua  a personalului     

  didactic;         
   îmbunătățirea activității de control intern 
  la  nivelul  compartimentelor  din  cadrul 
  unitatii;         
   stabilirea,  urmărirea  și  aplicarea  unor 
  politici  și  strategii  bugetare  pe  termen 
  lung și mediu, atât pentru entitate, care să 
  urmărească creșterea  gradului de 
  autofinanțare și, implicit, de autonomie; 
   monitorizarea utilizării  fondurilor de 
  investiții publice și a resurselor bugetare; 
   pentru  eficientizarea  calității  serviciilor 
  oferite se asigura functionarea Comisiei 
  CEAC,  in  conformitate  cu  prevederile 
  Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG 
  nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii;  
   îmbunătățirea managementului  unitatii 
  depinde  și  de  utilizarea  eficientă  a 
  instrumentelor de control de gestiune, de 
  simplificarea și corelarea actului 
  decizional, de transparență a acestuia, de 
  acoperire   cu   tehnică   de   calcul   și 
  informație  dar si de posibilitatea in viitor 
  a incadrarii cu personal pentru anumite 
  activitati.         

D. Legături   realizarea unei comunicări  eficiente cu 
interinstituționale  ISJ   pentru identificarea 

  nevoilor   și   resurselor   în   vederea 
  promovării de proiecte și programe 

           9 
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Obiective Subobiective  Obiective specifice   
generale       

   
  comunitare   de   dezvoltare   a   bazei 
  materiale a unitatii;   
   colaborarea continuă cu entitati similare 
  in vederea dezvoltarii politicilor publice 
  specifice domeniului;   
   continuarea și eficientizarea relațiilor de 
  colaborare/cooperare/parteneriat cu 
  O.N.G.-uri, patronate și sindicate și alte 
  organisme  asimilate  pentru informare 
  reciprocă și identificarea  nevoilor 
  copiilor unitatii în vederea realizării unor 
  proiecte de interes comun;   
   dezvoltarea unei relații deschise și active 
  cu   mass-media   pentru   diseminarea 
  informațiilor și  realizarea  transparenței 
  actelor  decizionale  și  a  activităților  de 
  modernizare a instituției.   

   
E. Sistem   lărgirea ofertei de servicii informaționale 

informațional  pentru a face mai cunoscuta activitatea 

  
Școlii Gimnaziale „Mihai 
Viteazul”, Boldeşti- Scăeni;   

   folosirea  tehnologiei  informaționale  în 
  vederea îmbunătățirii circulației 
  informațiilor la toate nivelurile instituției; 
   asigurarea  accesului  la  informație  prin 
  tehnologii informaționale  pentru 
  utilizatorii finali ai serviciilor unitatii. 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

d. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii- responsabil prof. 
Nica Raluca 

I. Diagnoza problematicii violentei in scoala  

Puncte tari: 

- prevederi legislative care pot contribui la monitorizarea / reducerea fenomenului violentei 
in scoala; 

- existenta procedurilor privind accesul persoanelor straine in scoala; 
- existenta protocoalelor si parteneriatelor cu Politia Locala, Politia de proximitate; 
- existenta procedurilor privind serviciul pe scoala al elevilor si cadrelor didactice; 
- extinderea  sistemului de monitorizare video  
- abordarea tematicii violentei la orele de consiliere si dirigentie; 
- organizarea accesului in scoala al elevilor si cadrelor didactice; 
-    existenta mediatorului scolar 
Puncte slabe: 

- subdimensionarea cu personal a Politiei Locale, fapt care impiedica respectarea 
Protocolului cu scoala; 

- exista brese in ceea ce priveste siguranta elevilor in scoala in anumite intervale orare si 
chiar zile; 

- situatii, destul de frecvente de inconsecventa in efectuarea serviciului pe scoala atat in 
cazul elevilor cat si in cazul cadrelor didactice; 

- nu se respecta procedurile privind accesul in scoala (parinti si persoane straine); 
- nu se respecta in totalitate prevederile regulamentului scolar in legatura cu uniforma 

 

Manifestari care au implicat violenta in semestrul I al anului scolar 2016 – 2017 

  In primul semestru al anului scolar 2016 – 2017 s-au inregistrat urmatoarele tipuri de 
incidente care au implicat violenţa: 

a) conflicte intre elevi (agresiuni verbale, fizice, intimidari) 
b) conflicte in relatia profesor – elev (violenta verbala); 
c) violenta asupra bunurilor scolii; 
Masuri aplicate 

In majoritatea situatiilor enumerate mai sus s-a respectat Procedura de lucru privind 
prevenirea si combaterea violentei in scoala. Profesorii diriginti/invatatorii au completat 
Registrele de consemnare a cazurilor de violenta, in situatiile deosebite au fost informate 
familiile elevilor, unele dintre situatiile consemnate au fost directionate catre consilierul scolar. 

Profesorii diriginti au aplicat la sfarsitul semestrului intai sanctiuni cu scaderea notei la 
purtare cu 1,2,3, 4 puncte in urma consultarii cu Consiliul profesoral al clasei (vezi Registrul de 
procese verbale al Consiliului profesoral). 

Au fost situatii in care s-a colaborat cu Politia de proximitate pentru stingerea sau prevenirea 
conflictelor care au implicat violenta intre elevi, elevi-parinti. 
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Recomandari: 

- Programe de consiliere de grup pentru prevenirea violentei; 
- Formari profesionale in domeniul prevenirii si combaterii violente; 
- Monitorizarea respectarii procedurilor de acces in scoala / serviciu pe scoala; 
- Gasirea unor alternative pentru a asigura in permanenta paza unitatii scolare; 
- Sanctiuni consecvente pentru toate situatiile de incalcare a regulamentului scolar;  
- Ore de dirigentie demonstrative pe tematica prevenirii violentei; 
- Medierea/arbitrajul conflictelor profesor-profesor 
- Realizarea unui proiect extrascolar in Saptamana “Scoala altfel” cu tematica legata de 

prevenirea violentei 
II. Prevenirea si combaterea coruptiei 

Valorile fundamentale promovate de Strategia Nationala Anticoruptie  sunt:                                                                               
-   Educația – promovarea rolului fundamental al educației în societate 
- Integritatea – promovarea responsabilității morale, civice, sociale și profesionale a personalului 
implicat în sistemul educațional 
- Transparența – asigurarea vizibilității și accesibilității deciziilor, cu informarea și 
coparticiparea societății civile 
- Obiectivitatea – asigurarea imparțialității și nediscriminării în întreaga activitate desfășurată la 
nivelul sistemului educațional 
- Prioritatea interesului public – datoria responsabililor din cadrul sistemului educațional de a 
considera interesul public mai presus de orice alt interes 
 Principiile promovate de strategie sunt: 
- Principiul prevenirii corupției pe termen mediu și lung, în baza căruia demersurile de prevenire 
a corupției fac obiectul unei abordări strategice, bine planificate și sustenabile. 
- Principiul calității actului educațional, în baza căruia activitățile din învățământul 
preuniversitar și universitar se raportează la standarde de calitate și la bune practici naționale și 
internaționale. 
- Principiul echității, nediscriminării și al egalității de șanse, în baza căruia accesul la învățare, 
cât și procesele de selecție, promovare și evaluare a personalului din sistemul de învățământ se 
realizează în mod echitabil, fără discriminare. 
- Principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind 
egali în fața acesteia. 
- Principiul responsabilității potrivit căruia autoritățile statului răspund pentru îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin în domeniul prevenirii și combaterii corupției. 
- Principiul cooperării și coerenței, ce vizează necesitatea cooperării cu instituțiile cu 
competențe în prevenirea și combaterea corupției. 
- Principiul consultării societății civile și al dialogului social, care impune transparența 
deciziilor și a rezultatelor și consultarea membrilor societății civile în cadrul acestui proces. 
- Principiul comportamentului etic care presupune ca personalul din sectorul educațional să 
acționeze într-o manieră responsabilă din punct de vedere etic. 
- Principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție, 
conform căruia instituțiile publice trebuie să elaboreze și să aplice proceduri proporționale cu 
riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție. 

Prevederile ,,Codului de etică al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” 
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au fost aduse la cunoştinţa cadrelor didactice atât în cadrul consiliului profesoral cât şi în cadrul 
comisiilor  metodice a învăţătorilor şi, desigur, în cadrul  comisiei de etică. 

Examenele de evaluare naţională, concursurile, olimpiadele organizate în şcoala noastră 
s-au desfăşurat cu transparenţa şi seriozitatea impusă de deontologia cadrelor didactice, iar 
pentru aceasta stau mărturie rapoartele de monitorizare a concursurilor şi examenelor 
naţionale, care atestă că prin folosirea camerelor de supraveghere în timpul examenului, printr-o 
supraveghere strictă şi permanentă a desfăşurării acestora ,  s-au obţinut rezultate bune. 
La nivelul Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Boldeşti-Scăeni, în anul şcolar 2016-2017 
Comisia de Prevenire şi Combatere a Actelor de Corupţie a avut în vedere următoarele aspecte: 

- Prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie în 
cadrul Consiliilor Profesorale din unitatea de învăţământ; 

- Prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie si 
a legislaţiei aplicabile cu părinţii, la nivelul fiecărei clase/grupe; 

- Identificarea riscurilor de corupţie şi adoptarea unor măsuri pentru prevenirea acestora; 
- Discutarea în cadrul orelor de dirigenţie a aspectelor legate de fenomenul corupţiei, 

cauze, consecinţe (notiuni generale); 
- Revizuirea regulamentelor interne prin introducerea unor clauze referitoare la prevenirea 

faptelor de corupţie în unitatea de învăţământ; 
- Revizuirea Fişei cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului 

annual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar în conformitate cu prevederile 
Strategiei Naţionale Anticorupţie în Educaţie şi a Codului Etic al profesorilor; 

-  Activităţi educative, campanii de informare a elevilor si părintilor privind cauzele şi 
consecinţele faptelor de corupţie; 

- Creşterea transparenţei instituţionale, îmbunătăţirea strategiilor de comunicare cu 
comunitatea, elevii, părinţii, mass – media în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul 
acces la informaţii de interes public. 

 
Ȋn anul şcolar 2016-2017, Comisia a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective 
specifice: 

1.1 Remedeirea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a 
măsurilor preventive 
 Au fost identificate şase riscuri de corupţie: achiziții, evaluare curentă a  elevilor şi la 
examenele de corigenţe, transferul elevilor, supravegherea examenelor naţionale, evaluarea 
cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, înscrirea copiilor în clasa 
pregătitoare 
 Măsuri: aprobarea în Consiliul de Administraţie şi afişarea pe site-ul unităţii de 
învăţământ a următoarelor proceduri: Procedura de achiziţii, Procedura de evaluare şi notare a 
elevilor, Procedura de transfer a elevilor la şi de la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” 
Boldeşti-Scăeni, Procedura de supravegehre a examenelor naţionale, revizuirea Procedurii de  
evaluarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi Procedura de 
înscrierea în clasa pregătitoare. 
1.2 Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor 
publice deschise, puse la dispoziţie de către instituţiile din sistemul educaţional 
 Măsuri: au fost publicate pe site-ul unităţii de învăţământ informaţiile de interes public 
prevăzute de Legea 544/2001 la articolu 5, alin. 1. Ȋn urma solicitării MENCS nr. 
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402/16.12.2015 a fost transmisă o raportare anuală cu privire implementarea Strategiei 
Anticorupţie în Educaţie în anul 2016. 
1.3 Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor 
etice profesionale şi prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor 
obţinute 
 Măsuri: a fost realizat un număr de două informări periodice a cadrelor didactice asupra 
prevederilor codului de etică, a fost realizat un număr de două informări periodice asupra 
aspectelor de încălcare a prevederilor Codului etic şi au fost desfăşurate două acţiuni de 
promovare, de prezentare şi dezbatere a codului. De asemenea, au fost elaborate cinci proceduri 
de prevenire şi combatere a corupţiei.   
1.4. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice și a 
utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educational. 
 Măsuri: a fost elaborată de către serviciul contabilitate a unui proceduri privind achiziţiile 
din resurse bugetare. Au fost realizate patru consultări în procesul de elaborare a planului de 
achiziţii al unităţii de învăţământ şi au fost publicate la avizierul şcolii trei informări cu privire la 
achiziţiile publice.   
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor educaționale și a 
personalului din administrația publică cu roluri în educația publică. 
 Măsuri: un cadru didactic a luat parte la cursuri privind anticorupţia şi managementul 
educaţional. 
2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației  
 Măsuri: s-au desfăşurat două activităţi extraşcolare care au avut ca tematică anticorupţia 
la care au participat 48 de elevi.  
Examenele de Evaluarea Naţională a elevilor din clasă a VIII-a desfăşurate în iunie 2016, au fost 
monitorizate cu 11 camere video şi 9 sisteme audio şi nu au existat reclamaţii cu privire la modul 
de desfăşurare a probelor de examen. 
3.1. Întărirea rolului structurilor de control, audit și de promovare a integrității din cadrul MECS 
și monitorizarea activității acestora. 
 Măsuri: în anul scolar 2016-2017 şi-a continuat activitatea Comisia de Control 
Managerial Intern, care a elaborat 38 de proceduri şi două raportări anuale    
  
3.2. Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupției cu instituțiile competente  

 Măsuri: au fost încheiate două protocoale de colaborare şi a fost organizată o 

întâlnire pe tema combaterii traficului de persoane şi a cerşătoriei.   
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III. PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII SI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITATII 
Comisia de prevenire si combatera discriminarii are in centrul activitatii obiective 

precum:  
- Interzicerea discriminarii si egalitatea in fata legii;  
- Promovarea interculturalitatii;  
- Prevenirea si medierea conflictelor;  
- Colaborarea cu autoritatile competente;                                                                                                                                                                             

e. Comisia pentru securitate si sănătate în munca şi protectie în domeniul 
situaţiilor de urgenţă -responsabil dir adj.prof. Alexandrescu Medeea 

Unitatea şcolară corespunde din  punctul de vedere al  normativelor de securitate şi sănătate în 
muncă, fapt pentru care a obţinut AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE din punct de vedere al 
protecţiei muncii. 

La începutul anului şcolar2016-2017, în baza Legii 319/2006 şi conform N.G.P.M. art.22,  prin 
decizia directorului s-a constituit   Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă. 

   În cursul semestrului I al anului scolar 2016-2017 membrii Comisiei pentru securitate si 
sănătate în munca şi protecţie în domeniul situaţiilor de urgenţă, din cadrul şcolii, si-au 
desfăşurat activitatea conform graficului întocmit si au urmărit atingerea obiectivelor propuse. 
Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în: 
1. Intocmirea unui plan de activitati pentru anul scolar 2016-2017 
 2. Efectuarea instructajului referitor la siguranţa si securitatea în munca 
-personalul didactic a fost instruit în septembrie , octombrie 2016 si ianuarie 2017. Au fost 
prezentate :  
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
OUG 195/2002 cap 1-3 
Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent 
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
-personalul didactic auxiliar a fost instruit in septembrie si ianuarie 2017.Au fost prezentate : 
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
Instructiuni proprii pentru activitatea de birou si prelucrare date 
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
-personalul nedidactic  a fost instruit in septembrie , octombrie 2016 si ianuarie 2017. 
Au fost prezentate : 
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
Instructiuni proprii pentru activitatea personalului de intretinere 
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- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului 
periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii; 
- efectuarea instructajului pentru elevi la începutul semestrului şi completarea proceselor verbale; 
- efectuarea controlului medical de către tot personalul şcoli şi completarea dosarelor medicale; 
- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii; 
- procurarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru, 
conform Normativului Cadru, pentru personalul nedidactic( halate, mănuşi, cisme de cauciuc) 
- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul 
şcolar 2016/2017; 
- elaborarea Instrucţiunilor Proprii de securitate şi sănătate în muncă; 
- elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în sălile de clasă  şi 
laboratoarele şcolii; 
-  desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea instalaţiilor 
electrice din şcoală (Olteanu Valentin-analist programator), instalaţiilor termice din şcoala 
(Pîrvan Cristina- fochist) 
 - verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de protecţie a 
muncii;  
- verifcarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111. şi obţinerea  Buletinului de 
verificare. 
În domeniul PSI şi protectie în domeniul situaţiilor de urgenţă-responsabil Tanasescu Stelian 
Horatiu s-au  desfăsurat  activităţile stabilite în acest domeniu. 
 
Lista activitatilor desfasurate in semestrul I , anul scolar 2016-2017 
 
Nr.crt. Denumirea activitatii Responsabil Colaboratori Grup tinta 

1. Intocmirea unui plan de 
activitati pentru semestrul I 

Membri 
comisiei 

Cadrele didactice Personalul scolii, 
elevii 

2 Efectuarea instructajului 
referitor la prevenirea si 
stingerea incendiilor pentru 
personalul scolii în 
10.09.2016 si in data de 
10.12.2016 

Resp. 
comisie 

Cadrele didactice Personalul angajat 
S-aprelucrat:Legea 307/2006 
si OMAI 718/2005 
modificata si completata cu 
OMAI 785/2005  

3. Verificarea mijloacelor de 
stingere a incendiilor din 
dotarea scolii 

Resp.comisie Personalul scolii Personalul scolii, 
elevii 

4. Prezentarea unor materiale 
informative referitoare la 
anumite situatii de urgenta 

Resp.comisie invatatori 
dirigintii 

Elevii claselor I-VIII 

5. Organizarea unui exercitiu de 
alarmare-simularea unui 
incendiu-noiembrie 2016 

Resp.comisie Cadrele didactice 
Personal nedidactic 

Elevii claselor V-VIII 

6  Actualizarea panourilor 
specifice 

Resp.comisie Cadrele didactice  

7 Reactualizarea planului de 
evacuare în caz de incendiu 

Resp.comisie Cadrele didactice Personalul scolii, 
 



65 
 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 
PUNCTE TARI 
-asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si stingerii incendiilor; 
-asigurarea documentaţiei obligatorii conform legislaţiei în vigoare pentru acest domeniu; 
PUNCTE SLABE 
-lipsa unei ritmicităţi în desfăsurarea activităţii în cadrul acestei comisii; 
AMENINŢĂRI 
-nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor 
incendii cu urmări grave; 
OPORTUNITĂŢI 
-interes crescut faţă de această activitate din partea conducerii scolii si a personalului angajat 
-disponibilitate de colaborare a ISU PRAHOVA 
Soluţii posibile 
-o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăsurarea întregii activităţi; 
-urmărirea respectării regulilor stabilite si a normelor în vigoare; 
-organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU  PRAHOVA care sunt mai atractive 
pentru elevi. 
 
f. Comisia privind ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei- 
Semestrul I An şcolar 2016-2017- responsabil Alexandrescu Medeea 
 
 Comisia de verificare a  ritmicității notării şi a parcurgerii integrale a materiei, a avut în 
semestrul I următarea componență: 
 Responsabil al Comisiei  

•    prof. Alexandrescu Medeea 
 Membrii  

•    prof. Necula Ofelia 
•    prof. pentru învăţământ primar  Dinu Daniela 

 
Activitatea Comisia privind ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei, în 

semestrul I, a avut în vedere următoarele aspecte: 
 - respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la evaluarea şcolară (art. 71, art. 
72, art. 73 din Legea nr. 1/2011 şi art. 54-57 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea a 
Unităţilor de Ȋnvătământ Preuniversitar cu privire la Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea 
situaţiei şcolare); 
 - verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor diriginte; 
 - verificarea ritmicităţii notării elevilor de către cadrele didactice; 
 - parcurgerea integrală a materiei cuprinsă în programa şcolară şi corelarea conţinuturilor 
predate cu cele din planificările anuale şi semestriale ale cadrelor didactice. 

Conform Graficului de activitatea al Comisiei, în perioada 21. XI. - 25. XI. 2016 au fost 
verificate cataloagele şcolare de la ciclul primar şi ciclul gimnazial. Verificarea acestora a avut în 
vedere următoarele: 

- respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la evaluarea şcolară (art. 71, 
art. 72, art. 73 din Legea nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea a Unităţilor 
de Ȋnvătământ Preuniversitar); 
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- verificarea sistematică a corectitudinii cu care au fost completate cataloagele de 
către profesorii diriginţi; 

- monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numărul 
de ore alocat disciplinei respective; 

- monitorizarea diversificării metodelor şi a instrumentelor de evaluare; 
- parcurgerea integrală a materiei cuprinsă în programa şcolară şi corelarea 

conţinuturilor predate cu cele din planificările anuale şi semestriale ale cadrelor didactice. 
 Verificarea a fost realizată de de următorii membrii ai Comisiei privind ritmicitatea 
notării şi parcurgerii integrale a materiei: 
 

- învăţământ primar: 
prof. pentru învăţământul primar Dinu Daniele-Elena  

- învăţământ gimnazial:  
prof. Alexandrescu Medeea  
prof. Necula Ofelia   

S-au fãcut urmãtoarele constatãri referitoare la evaluarea elevilor: 
- majoritatea profesorilor diriginţi au completat cataloagele şcolare cu datele personale 

ale elevilor înscrişi; 
 - majoritatea cadrelor didactice au completat corect în catolog calificativele şi notele 
acordate elevilor; 
            - la ciclul primar s-a constatat că s-a realizat notarea ritmică a elevilor la toate disciplinele 
de învăţământ; 
 - din discuţiile cu elevii şi cu cadrele didactice, s-a constat cã s-au folosit în  evaluare şi 
notarea elevilor atât metode tradiţionale (verificarea oralã, verificarea scrisã şi verificarea 
practicã), dar şi metode complementare de evaluare (referat, proiect, portofoliu, observarea 
sistematicã a elevilor sau autoevaluarea) pentru a asigura un grad ridicat de obiectivitate în 
procesul de evaluare; 

- prin utilizarea unor metode variate de evaluare, cadrele didactice urmãresc sã înlãture 
subiectivismul şi efectele perturbatoare în aprecierea şi notarea elevilor; 

- la începutul anului şcolar s-au aplicat instrumente de evaluare iniţialã pentru a stabili 
nivelul clasei şi demersul pedagogic optim de urmat, rezultatele au fost transmise atât elevilor cât 
şi părinţilor ; 

- în funcţie de rezultatele evaluãrilor iniţiale se constatã pe parcursul procesului 
instructiv-educativ, progresele sau rãmânerile în urmã ale elevilor în însuşirea cunoştinţelor şi 
formarea deprinderilor; 

- evaluarea şi notarea elevilor este continuã şi este parte integrantã în procesul instructiv-
educativ desfãşurat de cadrele didactice; 
 - rezultatele evaluãrii obţinute pânã la acest moment permit orientarea cadrelor didactice 
în privinţa deciziilor pedagogice care trebuie întreprinse pânã la sfârşitul semestrului I, în 
vederea asigurãrii unui progres armonios şi continuu, prin stabilirea cãilor optime de însuşire a 
noilor cunoştinţe şi deprinderi sau pentru recuperarea rãmânerilor în urmã; 
 - în cadrul şedinţelor cu pãrinţii şi a orelor de consiliere, pãrinţii au fost informaţi în 
legătură cu rezultatele obţinute la evaluările iniţiale, asupra stadiului formãrii şi a progreselor 
actuale sau posibile ale elevilor; 
 - cadrele didactice, de comun acord cu elevii, au întocmit programul de susţinere a 
evaluărilor semestriale, respectând recomandările din Art. 6 din Ordinul nr. 4 577/2016 privind 
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structura anului şcolar 2016-2017, astfel încât sa se evite suprasolicitarea elevilor; acest program 
a fost la loc vizibil în fiecare clasă şi în cancelarie; 

- planificarea evaluărilor semestriale s-a realizat ţinând cont de Lista disciplinelor la care 
se susţin lucrări de evaluare semestrială în anul şcolar 2016-2017 şi art. 6 din Ordinului nr. 4 
577/2016 privind structura anului şcolar 2016-2017 conform căruia ’’lucrările semestriale/tezele 
se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin trei săptămani 
înainte de finalul semestrului.’’ 

În urma verificării cataloagelor s-a constatat că majoritatea cadrelor didactice au respectat 
regula ritmicitãţii în notarea şi evaluarea elevilor, astfel încât existã, în general, numãrul 
corespunzãtor de note, raportat la numãrul de ore pentru fiecare disciplinã şi momentul pânã la 
care s-a fãcut verificare documentelor şcolare. Există și situații în care notarea este 
necorespunzătoare ca urmare a numărului mare de absențe al elevilor respectivi. 
 În urma verificãrii condicilor de prezenţã a cadrelor didactice s-au constatat urmãtoarele: 

- întârzieri în consemnarea în condica de prezenţã a activitãţilor instructiv-educative; 
- neconcordanţã între temele consemnate în condicã şi cele din planificãrile calendaristice; 
- rãmâneri în urmã în activitatea la clasa faţã de planificãrile întocmite la începutul anului 

şcolar. 
  
g. Comisia pentru proiecte internationale- responsabil prof. Albu Elena 

În anul şcolar 2016– 2017, semestrul I, Comisia pentru Proiecte şi Activităţi 
Internaţionale a avut următoarea activitate:  

< Septembrie 2016: proiectul Erasmus Plus, participare individuala, „Create social 
resources”, Polonia- profesor Albu Elena; 

< Noiembrie 2016: colaborare cu Asociatia D.G.T. Bucuresti in cadrul proiectului 
Erasmus Plus „ Multilingual together”, coordonator- prof. Albu Elena si Mirela Toma; 

< Noiembrie 2016, colaborare cu Asociatia Connections Bucuresti, in cadrul proiectului 
Erasmus Plus „Friendly. Net”, scoala noastra trimitand  trei elevi alaturi de doi profesori: Brinzea 
Madalina si Cristea Alexandra; 

< Noiembrie 2016: proiectul Erasmus Plus, participare individuala, „My land is your 
land’, Italia- profesor Cristea Alexandra; 

    < De-a lungul semestrului s-au derulat mai multe proiecte E-twinning:  
a)  An atlas of Poland, France and the Czech Republic, coordinator-prof. Mirela Toma 

b) Middle Schoolvision, coordinator-prof. Alexandra Cristea 

c)  Pen pals, coordonator- prof. Brinzea Madalina                  

 

 

 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/128599
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  PROIECTE SI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

An scolar 2016-2017 

NR.  
CRT. 

TITLUL PROIECT/ACORD 
DE PARTENERIAT PARTENERI PERIOADA NR. 

INREGISTRARE 

1. 

Acord de colaborare cu Scoala 
Postliceala Sanitara ,, Thoma 
Ionescu’’, Ploiesti- organizare de 
activitati de educatie pentru 
sanatate 

Scoala Postliceala Sanitara ,, 
Thoma Ionescu’’, Ploiesti 
 An scolar 

2016-2017 2212/03.06.2016 

2. 

Protocol de cooperare in redarea 
asigurarii climatului de siguranta 
civica in scoala si in zona din 
apropierea unitatilor scolare 

Primaria, Boldesti-Scaieni 
Serviciul Politie locala, 
Boldesti-Scaieni 

An scolar 
2016-2017 3605/22.09.2016 

3. 

Acord de parteneriat in proiectul 
,,Vrem sa mergem la scoala fara 
sa fim discriminati’’, anul 
european al participarii si 
responsabilizarii cetatenilor 

Cofinantat de Guvernul 
Romaniei, Agentia Nationala 
pentru rromi 
Asociatia Uniunea Social 
Democratica a rromilor din 
Romania 
Asociatia ,,cine suntem’’ 

An scolar 
2016-2017 4102/18.10.2016 

4. 
Proiect parteneriat Oriflame-
stimularea creativitatii copiilor 
,,Expozitia rosului’’ 

Oriflame Romania 
7-15.11.2016 4460/14.11.2016 

5. Proiect judetean ,,Magia iernii’’ Scoala gimnazila ,,Tudor 
Musatescu’’, Pitesti 

An scolar 
2016-2017 4942/15.12.2016 

6. 
Acord de parteneriat in cadrul 
proiectului Erasmus+  
,,Multilingual together’’ 

Asociatia Geo Club Ilfov 
Romania 6-17.11.2016 4949/15.12.2016 

7. 
Proiect de colaborare – Proiect 
judetean ,,Cuvant si culoare’’, 
editia XI 

Scoala gimnazila ,,Sfantul 
Vasile’’, Ploiesti 

20-
30.11.2016 4963/16.12.2016 

8. Proiect educational- ,,Impreuna 
pentru o sanatate mai buna’’ 

Asociatia pentru 
Sanatate,Educatie si Familie 

An scolar 
2016-2017 369/31.012017 

9 Protocol cu Asociaţia” Respiro” Asociaţia” Respiro” An scolar 
2016-2017  

10 

Contract de parteneriat privind 
organizarea centrelor pilot de 
invatare si evaluare Comper 

Fundatia pentru Stiinte si Arte 
Paralela 45 (FSAP45) 
Scoala gimnaziala ,,M. 
Vitezul,, Boldesti-Scaeni 

An scolar 
2016-2017  

11 

Protocol de colaborare in cadrul 
proiectului educational ,,Prietenii 
chimiei,, editia II 

Scoala gimnaziala ,,M. 
Vitezul,, Boldesti-Scaeni 
Scoala gimnaziala Buda, 
comuna Rasnov 
Scoala gimnaziala Apostolache 

An scolar 
2016-2017  
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PARTENERIAT PETROM –PRIMARIA BOLDESTI-SCAENI –SCOALA 
GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL” BOLDESTI-SCAENI PENTRU SPRIJINIREA 
COPIILOR DEFAVORIZATI 

- Un numar de 140 elevi şi prescolari din clasele I-VIII de la Scoala Gimnazială “Mihai 
Viteazul” Boldeşti- Scaeni, Scoala Seciu şi Grădiniţa nr.1 au primit cu ocazia sarbatorilor 
de Craciun, în cadru festiv, pachete cu îmbracaminte, încaltaminte şi dulciuri. 

- Toţi copiii din ciclul primar şi preşcolar de la toate unitătile au primit pachete cu dulciuri 
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din partea Primariei 

PROIECTUL “STOP ABANDONULUI ŞCOLAR- PROMOVEAZĂ EDUCAŢIA” IN 
PARTENERIAT CU PETROM SI  CERC BOLDEŞTI- SCĂENI (noiembrie 2016- iulie 
2017) 

 Proiectul are ca obiectiv cresterea performantelor scolare pentru 60 de elevi romani si romi 
cu situatie materiala precara prin desfasurarea de activitati specifice “Scoala dupa scoala”din 
clasele II-VIII 

• Elevii beneficieaza de sprijin in realizarea temelor, activitati remediale la limba 
romana, matematica,  dezvoltare personală şi educatie interculturala (prof. Unchiasu 
Alina,Elena,Zamfir Alexandru,,Mihai Roxana , Manea Florica, Adret Gabriela, 
Dumitru Victor, Balan Rebeca) 

• Elevii primesc zilnic masa calda,  rechizite si alte materiale didactice necesare 
procesului didactic 

 Un alt obiectiv al proiectului – cresterea participarii si performantelor copiilor rromi si 
nerromi la invatamantul prescolar prin introducerea educatiei interculturale in grupele de 
gradinita si a asistentului educational pentru sprijinirea activitatilor din cadrul gradinitei. 
(Stan Mihaela, Oprisan Ancuţa) 

 Cresterea  stimei de sine individuale si etnice a elevilor de gimnaziu prin desfasurarea unor 
activităţi de  dezvoltare personală si prin activitati interculturale adresate elevilor beneficiari ( 
Bălan Rebeca- mediator şcolar) 

 Valorizarea etno-culturii rromani si pozitivarea imaginii rromilor prin predarea limbii 
rromani în scoala                       

Comisia pentru educaţie rutiera-responsabil prof.Dumitrică Lavinia 

• Toti învaţători şi dirigintii au prelucrat la clase teme de educaţie rutiera; 

• Agenţii de poliţie de la circulaţie rutiră au prezentat materiale pe teme educativ-
preventive elevilor de la majoritatea claselor din ciclul primar şi gimnazial. 
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Comisia de inventariere –responsabil prof. Moise Madălina dir. adj. 

Comisia este  formata din 
Moise Maria Madalina-presedinte 
Olteanu Valentin –membru 
Dumitrica Lavinia-membru 
Tanasescu Stelian- membru 
Ciulei Florin –membru 
In urma instruirii de catre contabilul sef doamna Ghinea Luminita, a procedat la efectuarea inventarului , 
elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii , in perioada 21.11.2016-16.12.2016. 

Inventarierea s-a efectuat la fiecare structura in parte, dupa ce au fost luate declaratii de la gestionari: 
doamnei Rozalia Petrescu- Gradinita cu program normal nr.1 
doamnei Ciocardaru Gabriela- Gradinita nr.4 
doamnei Marin Elena Raluca – Gradinita Seciu 
domnului Dumitru Victor- Scoala Seciu 
doamnei Matesan Valeria- Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Boldesti Scaeni 
Membrii comisiei au efectuat inventarierea în PJ şi structuri în baza unui grafic stabilit. 
Inventarierea elementelor de natura activelor , datoriilor si a capitalurilor proprii s-a efectuat prin 
verificarea si numararea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in folosinta si confruntarea cu datele 
existente in evidenta tehnico-operativa si de contabilitate.In urma acestora s-a constatat ca nu exista 
diferente in plus sau minus.Procesul-verbal si documentele au fost depuse la contabilitate impreuna cu 
propunerile de casare pentru obiectele de inventar si mijloacele fixe uzate ,intocmite de fiecare gestionar. 
 
 
i.Comisia pentru acordarea rechizitelor şcolare  gratuite -responsabil prof. Moise Madălina  

In perioada 20.09.2016-30.09.2016 s-au primit dosarele pentru acordarea rechizitelor 
gratuite , conform Legii Nr.126/2002 si OUG Nr. 33/2001. 

Au fost primite  si distribuite  46 de pachete astfel  : 
-pentru clasele pregatitoare -8 pachete 
- pentru clasa  I- a 4 pachete 
- pentru clasele II- IV-  17 pachete 
-pentru clasele V-VII-14 pachete 
-pentru clasa a VIII- a 3 pachete 

Pe stoc au ramas pentru 2017-2018  62 pachete  
-pentru clasa pregatitoare – 14 
- pentru clasa I- 12 
-pentru clasele  II –IV-11 
-pentru clasele V-VII-21 
- pentru clasa a VIII-a - 4. 
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j. Comisia pentru acordarea burselor şcolare -responsabil prof. Alexandrescu Medeea – 
Dir. Adjunct 

Conform Ordinului nr.5576/07.10.2011 , Criteriilor generale de acordare a burselor si Criteriilor 
specifice de acordare a burselor scolare ,bursele  aprobate prin Hotărarea Consiliului Local nr. 
177 din 29.11.2016, pentru Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul,, Boldești-Scăeni  sunt: 
 
 

Nr. 
crt. 

Tipul bursei Număr de burse Valoarea 

1 Bursăde performanță 1 caz 50 lei 
2 Bursă de merit 30 cazuri 50 lei 
3 Bursă de studiu 15 cazuri 40 lei 
4 Bursă de ajutor social pentru motive medicale 8 cazuri 30 lei 
5 Bursă de ajutor social pentru orfani 6 cazuri 30 lei 
6 Bursă de ajutor social 85 cazuri 30 lei 
7 TOTAL 145 CAZURI  

 

Burse aflate în plată în semestrul I 
An școlar 2016-2017 

Nr. 
crt. 

Tipul bursei Număr de burse 

1 Bursăde performanță 0 cazuri 
2 Bursă de merit 30 cazuri 
3 Bursă de studiu 0 cazuri 
4 Bursă de ajutor social pentru motive medicale 5 cazuri 
5 Bursă de ajutor social pentru orfani 4 cazuri 
6 Bursă de ajutor social 0 cazuri 
 TOTAL 39 CAZURI 

 

XI .ACTIVITATEA CABINETULUI INTERSCOLAR DE ASISTENTA 
PSIHOPEDAGOGICA 

In cadrul CSAP Boldesti – Scãeni activitatea de consiliere desfãşuratã în semestrul I al anului 
şcolar 2016–2017 a vizat în principal urmãtoarele domenii: 

– Asigurarea  informarea, consilierea, documentarea si indrumarea preşcolarilor/  elevilor  pe  
problematici specifice :  

1. Autocunoaştere/ dezvoltare personala 

2. Managementul învatarii  

3. Comunicare şi abilităţi sociale 
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4. Calitatea stilului de viata  

5. Prevenire   absenteism  

6. Prevenire si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale / 
comportamente de risc : 

    6.a. prevenire comportamente agresive/ violenta in mediul scolar 

     6.b. prevenire consum substante ilegale 

- Asigurarea informarea, consilierea, documentarea,  indrumarea   cadrelor didactice in 
problematici specifice:  

 Cunoaşterii şi autocunoaşterii 

 Adaptării preşcolarilor /elevilor la mediul şcolar 

 Adaptării şcolii la necesităţile elevilor 

 Optimizării relaţiei: şcoală-preşcolari/elevi-părinţi 

– Asigurarea informarea, consilierea, documentarea şi indrumarea  părinţilor  in problematici 
specifice: : 

 Cunoaşterii şi autocunoaşterii 

 Adaptării  elevilor la mediul şcolar 

 Adaptării familiei la necesităţile preşcolarilor / elevilor 

 Optimizării relaţiei: şcoală-preşcolari/elevi-părinţi. 

 -  Informare şi consiliere a carierei elevilor 

 Elaborarea studiilor psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale  vizând 
calificările profesionale din invatamantul profesional si liceal  

- Implicarea în Programul de prevenire a delicvenţei juvenile,program derulat în parteneriat cu 
Poliţia de proximitate a oraşului Boldeşti- Scǎeni și în acțiunea de monitorzare a frecvenței 
elevilor în calitate de membru al comisiei de Școlarizare și frecvență și a cazurilor de violență 
din școală în calitate de responsabil al comisiei de Prevenire a violenței din școală 

Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică ( comisii metodice, cercuri pedagogice, cursuri de formare ) 
  
Activitate metodico-stiintifica „Dimensiunea normativa a managementului clasei” CCD Prahova, 
decembrie 2016 
 
MEE, disciplina „Managementul proiectelor” Nov.2016-ian. 2017- formator- CCD Prahova 

Consiliere si orientare scolara Ian.2016-Martie 2016- formator- CCD Prahova 
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Alte colaborari (personalul din centrele medicale de igienă şi profilaxie / personalul AJOFM, 
personalul din cadrul IJP,CJPCA,  ONG-uri etc)  

Alte activităţi  complementare atribuţiilor din fişa postului 
- Secretar  CA al Scolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Boldesti-Scaeni 
- responsabil CEAC Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni; 
- Consilier etic si pentru integritate in Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul 

Boldesti-Scaeni 
- Responsabil Comisia pentru prevenirea violentei in scoala Scoala Gimnaziala „Mihai 

Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni 
- Responsabil Comisia de mobilitate Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Boldesti-Scaeni 

Membru CA, CJRAE Prahova 

 

XII.ACTIVITATEA PROFESORULUI DE SPRIJIN/ITINERANT 

profesor itinerant : Enuta Madalina Raluca         

Raport de activitate sem. I, an scolar 2016-2017 

Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2016-2017, prof. itinerant Enuta Madalina Raluca, a 

desfasurat activitatea de sprijin cu 18 elevi cu CES integrati in Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul 

Boldesti Scăeni : 

Nr. 

crt. 
NUME SI PRENUME CL. 

NR. CERTIFICAT DOSAR 

SEOSP 
CNP 

1. Alexandru Mihai Marian VII B 1110/03.03.2016 6/26.01.2015 5030913297315 

2. Burulea Ion V B 1133/17.03.2016 17/04.02.2015 5050116297291 

3. Fieraru Florin Razvan III C 1465/15.07.2016 359/12.12.2014 5070218297260 

4.  Pascu Marian III C 1453/15.07.2016 194/25.06.2013 5050221297287 

5. Simion Ana Gabriela VIII C 1467/15.07.2016 526/11.09.2013 6021105297302 

6. Tanase Malvina Georgiana VII C 1476/15.07.2016 525/11.09.2013 6010429297242 

7. Tanase Alexandra Elena VII B 1477/15.07.2016 524/11.09.2013 6020726297243 

8. Rosu Georgiana Elena IV 1452/15.07.2016 267/30.07.2012 6060704297303 

9. Barbu Maria VII C 1448/15.07.2016 25/25.02.2013 6020103297306 
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 În acest an școlar: 

 S-au intocmit si s-au semnat proiectele de flexibilizare curriculara de catre toate cadrele 
didactice din cele doua școli integratoare. S-au propus modalitati de adaptari curriculare,s-au 
intocmit planificari adaptate. 

 S-a stabilit de comun acord  cu parintii si profesorii, graficul desfasurarii orelor de sprijin, 
orarele au fost semnate si avizate in scoala integratoare. 

 S-au  desfasurat periodic sedinte de consiliere a parintilor si a cadrelor didactice, unde s-
au discutat problemele intalnite si s-au propus posibile masuri pentru inlaturarea acestora, s-au 
analizat produsele elevilor de la activitatea de sprijin, progresele inregistrate, frecventa la ore, 
situatia scolara etc. 

 La inceputul anului școlar s-a adus la cunoștința părinților obligațiile acestora privind 
educația propriului copil, s-a intocmit Planul Educational Individualizat al fiecarui elev, in 
colaborare cu parintii si cadrele didactice de la clasa. Fiecarui elev i s-a intocmit o fisa de 
caracterizare psihopedagogica, in urma evaluarii psihoeducationale  initiale. 

 S-a mentinut o buna comunicare cu parintii, prof. diriginti si prof. inv. primar, privind: 
nevoile elevilor, aplanarea eventualelor conflicte de la nivelul clasei integratoare, asigurarea 
respectării orarului stabilit, situațiile care au consecința modificării/nerespectării orarului din 
motive obiective. 

 S-a lucrat cu elevii cu CES  diferite activitati de stimulare cognitiva, precum: 

- jocuri de exersare a  diferitelor tipuri de comunicare 

- exerciții pentru dezvoltarea capacității de calcul 

10. Fieraru Luis Stefan VII A 1449/15.07.2016 529/11.09.2013 5020620297372 

11. Niculescu Giulia Beatris VIII B 1450/15.07.2016 225/19.08.2014 6021128297344 

12. Petre Crina Ionela VII B 1451/15.07.2016 183/19.06.2013 6000813297335 

13. Gheorghe Armani Stefan V B 1482/15.07.2016 100/ 05.05.2015 5050317297329 

14. Simion Marin Saba VII C 1454/15.07.2016 57/18.03.2013 5030408297294 

15. Ioniță Iulian  VII B 2110/06.10.2016 691/08.09.2016 5020602294726 

16. Petre Maria Sonia  III B 2212/03.11.2016 737/05.10.2016 6041221297291 

17. Barbu Dumitru Constantin  III B 2241/17.11.2016 794/09.11.2016 5061125297283 

18. Vasile Ana Maria IV  2294/12.12.2016 797/10.11.2016 6030415297322 
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- exerciții  de  comparație şi clasificare 

- exerciții pentru dezvoltarea limbajului scris și a capacității lexice 

- exerciții  de dezvoltare  a reprezentărilor  spațiale 

- exerciții pentru stimularea  implicării și a inițiativei de acțiune 

- exerciții cu elemente de abstractizare şi generalizare 

- jocuri de  memorie vizuală şi auditivă 

- exerciții de formare a unor atitudini pozitive 

-exerciții   pentru atenție concentrată și distributivă 

- exerciții de  analiză şi sinteză perceptuală şi în plan mental 

 S-a pus accent pe: 

- Dezvoltarea limbajului și comunicării, 

- Dezvoltarea funcțiilor și proceselor cognitive,  

-Dezvoltarea  reprezentărilor  vizuale,  auditive,  tactile, kinestezice,  

-Valorificarea  structurilor  psiho-individuale în   conduite independente, 

- Dezvoltarea unui sistem de valori la nivel mintal și acțional, 

- Implicarea activă a parintilor în viața școlară a elevului și susținerea procesului de stimulare 
educațională,  

-Dezvoltarea unui sistem comun de strategii de diferențiere curriculară. 

 In general, elevii cu ces, au frecventat orele de sprijin, nu au creat probleme majore si au 
inregistrat mici progrese in ceea ce priveste achizitiile scolare si sociale, acestea au fost 
consemnate in fisele de monitorizare a progresului. 

 S-au întocmit documentele necesare fiecarui elev cu ces, s-au înregistrat la scoala 
integratoare si la scoala speciala si s-au întocmit portofolii in ambele scoli, acestea fiind 
completate ori de cate ori s-a produs o schimbare/noutate in ceea ce priveste activitatea elevilor 
integrati. 
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XIII .RAPORT PRRIVIND ACTIVITATEA MEDIATORULUI  ŞCOLAR-BALAN 
REBEICA  

Semestrul I An şcolar 2016-2017 
 
 
Conform atribuţiilor  specificate în fişa postului mediatorului şcolar, în semestrul I al anului 
şcolar 2016-2017, mediatorul şcolar a  întreprins următoarele activităţi :  

- însoţirea copiilor în microbuzul şcolar la cursele cuprinse intre orele 11.45 – 13.00, între 
schimburi  

- monitorizarea frecvenţei în cadrul ciclului primar şi gimnazial, prin colaborarea cu 
învăţătorii şi diriginţii ; semnalarea cazurilor de absenteism şi abandon şcolar şi luarea 
măsurilor necesare pentru stoparea acestor fenomene, cum ar fi vizitarea familiilor 
elevilor aflaţi în această situaţie, discuţii cu părinţii sau persoanele în grija cărora sunt 
încredinţaţi , motivarea părinţilor în a-şi trimite copiii la şcoala, motivarea copiilor în 
frecventarea şcolii. 

- Discuţii cu profesorii de sprijin în vederea optimizării relaţiei acestora cu familiile 
elevilor înscrişi în acest program 

- Implicare in medierea conflictelor  
- Implicarea în activităţile desfăşurate în cadrul programului de after- school al proiectului 

"Stop abandonului școlar ! Promovam educația ! " 
- Construirea şi menţinerea unei relaţii permanente între părinţi – şcoala – cadre didactice. 
- Relaţionarea cu instituţiile şi ONG –urile cu activitate specifică domeniului – "ARES’EL" 

, Expertul pe problemelor romilor din cadrul Prefecturii, Partida Romilor 
- Distribuirea  înştiinţărilor privitoare la absenţe şi abateri ale elevilor, 
- Elaborarea fişei unităţii şcolare , cu referire la nr. elevilor aparţinând minorităţii rome . 
- Promovarea limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor rome în şcoala , prin organizarea de activitati 

cu specific intercultural  
- Monitorizarea copiilor de varsta preşcolară şi a frecvenţei acestora la şcoala . 
- Sprijinirea și îndrumarea parinților pentru obținerea certificatului CES pentru copiii cu 

probleme de invatare, connstand in programari la medicul psihiatru, comisie SEOSP, 
consiliere in pregatirea dosarului . 

 
 
XIV. Activitatea în cadrul bibliotecii- bibliotecar Tarcău Elena 

AN SCOLAR   2016 – 2017 SEMESTRUL I 
 
•    O BIBLIOTECA ESTE O USA SPRE NUMEROASE VIETI.  

                                                                                                                     SHARON CREECH 
 
            Biblioteca , o componenta importanta a vietii social – culturale , inseamna o colectie 
organizata de carti , publicatii , seriale(ziare ,reviste etc.), alte documente grafice si audio-vizuale 
 si pe alte suporturi internationale , precum si serviciile unui personal capabil sa asigure si sa 
 puna la dispozitie aceste materuiale utilizatorilor sai in scopul satisfacerii necesitatilor de  
educare , informare ,documentare , cercetare si recreere ale acestora . 
. 
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            Biblioteca scolara  funcţionează cu precadere in serviciul elevilor si al  personalului 
unităţii de învăţământ, dar şi a altor persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat 
de directorul unităţii. 
 Activitatea bibliotecii Scolii gimnaziale „Mihai Viteazul”  Boldesti-Scaeni, este realizată 
de o persoana, cu 1 norma,  ce se subordonează direct conducerii unităţii şi care are precizate 
atribuţii cu caracter permanant pentru efectuarea lucrărilor specifice muncii de biblioteca. 
  Bibliotecarul raspunde permanent de gestionarea si asigurarea securitatii fondului de documente 
de biblioteca si a aparaturii aflate in dotare. 
   Se asigura zilnic un spatiu curat si o atmosfera placuta, atractiva pentru utilizatori. 
 În anul scolar 2016 - 2017 au fost realizate următoarele activităţi: 
 

-   Inscrierea elevilor si a cadrelor didactice la biblioteca scolii. 
-    Organizarea fiselor pe clase si reactualizarea lor. 
Avem un numar de 495 de cititorii si un numar de 13 186 de volume. 
-  Indrumarea lecturii elevilor potivit cerintei programei, particularitatilor de varsta, pregatirii 
si intereselor elevilor. 
-     Intocmirea si completarea listelor bibliografice pe clase. 
-   Cultivarea la elevi a deprinderilor de studiu si informare, dezvoltarea gustului tuturor 
elevilor pentru lectura. 
-    Cultivarea limbii romane, sprijinirea formarii unei exprimari corecte la toate disciplinele 
de invatamant. 
-     Antrenarea elevilor in munca de biblioteca : reconditionarea cartilor, asezarea cartilor pe 
raft. 
-   Dezvoltarea sentimentului responsabilitatii, deprinzandu-i pe elevi sa foloseasca un bun 
colectiv pe care il folosesc. 
-     Afisarea listelor de noutati intrate in biblioteca. 
-    Popularizarea colectiilor bibliotecii prin punerea la dispozitia cititorilor a listelor de titluri 
recent intrate in biblioteca . 
-      Organizarea de concursuri pe diverse teme literare : recitari , ghicitori . 
-       Diferite manifestari cu ocazia zilelor festive :1 Decembrie, Craciun,  15 Ianuarie 23 SI 
24 Ianuarie . 
-     Orientarea lecturii elevilor tinand seama de varsta, pregatirea , aspiratiile si interesele 
individuale ale  acestora . 
-      Organizarea de vitrine, expozitii, prezentari de carti. 
      -      Asigurarea bunelor relaţii cu publicul în timpul programului de serviciu. 
-      Tinerea unei evidenţe clare a documentelor bibliotecii scolare. 
-     Au fost întocmite statisticile solicitate de INS, ISJ sau alte instituţii la timp şi la 
solicitarea acestora conform termenelor. 
-       Disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor. 
-       Efectuarea studiului individual pentru a dobandi cunostinte generale solide . 
-      Raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în unitate. 
          - Distribuirea manualelor la clase in luna Septembrie, si o rugaminte adresata 
Domnilor Diriginti de a verifica starea manualelor elevilor si recuperarea acestora. 

- Strangerea dosarelor de rechizite 
- Dezvoltarea colectiilor bibliotecii 
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- Am reusit sa achizitionam un nr. de 150 de titluri de carte pentru ambele categorii 
de elevi cu finantare publica . 

- Activitatile scolare realizate in Semestrul I2016-2017:  
•              Popas la biblioteca 03.10.2016 – elevii clasei a-II- B ,Inv.Stancescu Gheorghe 

durata 1 ora  
 

•                Ziua Educatiei 05.10.2016 Tema ”In lumea povestilor ”  
                Elevii clasei a-II-a  A si D-na Inv. Voicu Roxana , durata 1 ora. 

•               ” In lumea lui Caragiale”  
               Elevii claselor a-III-a  , B si D-na Inv. Jercan Angelica, durata 1 ora . 

•           Scriitorul lunii noiembrie Mihai Sadoveanu 16.11.2016 
             Elevii clasei a-I-a C si D-na Inv. Simion Raluca , durata 1 ora. 

• Sa il cunoastem pe Mark Twain  Elevii clasei A- VI- a A Bibl. Tarcau Elena 16.11.2016 
• Scriitorul Dumitru Almas Elevii clasei A-III-a CInv. Nita Stefania si Prof de sprijin Enuta 

Raluca 1 ora 21.10.2016 
•  Ora de lectura in Biblioteca Elevii clasei a-VI-a A 1 ora 05.12.2016 
• Colinde in Biblioteca  Elevi Cl. A-VI-a B 1 ora 07.12.2016 
• Colindam la Biblioteca Elevii Cl. VI a A 1 ora 19.12.2016 
• Obiceiuri de iarna la Romanii Elevii Cl. VIII A 1 ora 21.12.2016 
• Traditii de Craciun in alte Tari Elevii Cl. VIII  C1 ora 21.12.2016 
• Craciunul i9n alte Tari  Elevii Cl. VII A 1 ora 22.12.2016 
• Pe urmele Luveafarului Elevii Cl. VIII A 1 ora 16.01.2017 
• Poetul nepereche al Romaniei Elevii cl. III B 1 Ora 13.01.2017 
• O zi inchinata lui Eminescu Elevii Cl. II BA1 ora 13.01.2017 
• Eminescu si Veronica Micle Elevii cl. VI A 1 ora 16.01.2017 
• Eminescu Luceafarul Poeziei Romanesti Elevii Cl. a -III-a C  1 ora 16.01.2017 
• 23 Ianuarie Ziua Internationala a Scrisului de mana Elevii cl a- III-a B 1 ora 20.01.2017 
• 24 Ianuarie Mica Unire Elevii cl.a-VIII- a C 1 ora 25.01.2017 
• Ion Luca Caragiale 165 de ani de la nastere Elevii cl.a- V-a 1 ora 30.01.2017 

 
   E CEVA SA AI O BIBLIOTECA DAR E SI MAI MULT SA TE SERVESTI DE EA CU 
INTELEPCIUNE. 

                                                                                                                  JOHN LUBBOCK 
 

Manualele şcolare 

În regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu.  
 În anul şcolar 2016-2017 comanda şi distribuţia manualelor şcolare s-a făcut în condiţii 
bune.S-au recepţionat manuale în valoare de 5.019,85 lei la cele două unităţi şcolare Şcoala 
gimnazială Mihai Viteazul şi  la Şcoala Seciu.S-a onorat comanda în proporţie de 90%. 
 Totuşi s-au menţinut şi unele aspecte negative întâlnite şi în ceilalţi ani: 
- existǎ deficit de manuale la limbile strǎine în special la clasa a VIII-a unde comanda s-a onorat 
doar în proporţie de 30%. 
- au fost onorate cu întârziere manualele la clasa I şi a II 
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Bibliotecarul şcolii a întocmit documentaţia privind procurarea de material didactic, a făcut 
comanda de manuale,iar  acestea au fost ulterior distribuite elevilor din învăţământul primar şi 
gimnazial. 
  Referitor la acest punct apare un semnal de alarmă în sensul că la sfârşitul anului şcolar 
procesul de predare a manualelor s-a realizat cu dificultate şi mai mult numărul carţilor  returnate 
la bibliotecă s-a diminuat semnificativ,sau cărţile predate erau într-o stare avansată de degradare, 
fară ca elevii să fie răspunzători financiar de acest lucru.   Rugăm domnii învăţători şi  diriginti  
sa verifice periodic starea manualelor elevilor pentru a reduce deteriorarea acestora şi să sprijine 
bibliotecarul  la recuperarea manualelor. 
 
MASURI DE INBUNATATIRE A ACTIVITATII  IN CADRUL BIBLIOTECII 

1.   Reactualizarea  fondului  de carte cu noutati aparute recent si necesare elevilor in     
desfasurerea corecta a invatarii.  

 2. Achizitionarea de fond  de carte pentru cei mici adaptat nevoii lor. 

3..Manifestarea interesului pentru faciliatea schimbului de informatii cu alti factori externi. 
Intretinerea relatiilor principale cu intreg personalul unitatii folosind modalitati de comunicare 
eficiente.                                                                                

XV.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

Din punct de vedere al resurselor materiale (dotări, clădiri) dispunem de o bază materială 
care oferă un climat optim, de siguranţă şi confort celor aprox. 900 de elevi şi prescolari.( 22 săli 
de clasă dotate corespunzător, 4 laboratoare, bibliotecă, sală de sport, 1 teren de sport în aer liber 
la Şcoala Gimnaziala M Viteazul şi Scoala Seciu)  

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII EFECTUATE IN SEMESTRUL I DIN ANUL 
SCOLAR 2016-2017 

ARTICOL BUGETAR EXPLICATII VALOARE 
(LEI) 

SIMBOL DENUMIRE   
20.01.01 FURNITURI DE BIROU  2.522 

20.01.02 MATERIALE PENTRU 
CURATENIE 

 3.051 

20.01.09 MATERIALE SI PRESTARI DE 
SERVICII CU CARACTER 
FUNCTIONAL 

Prestari servicii: 
- Revizie gaze 
- Dezinfectie 
- Asist.soft contab. 
- Alte prest. serv. 

Materiale cu car.fct.: 
- Materiale pentru 

intretinere  

 
2.638 
2.279 
2.100 
6.471 
 
7.253 
 
 

20.13 PREGATIRE PROFESIONALA Cursuri de igiena 
 

360 
 

20.14 PROTECTIA MUNCII Servicii de medicina muncii 2.535 
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20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU 
BUNURI SI SERVICII 

Contributii datorate pentru 
pers.cu handicap neincadrate 
(achizitii furnituri de birou si 
materiale pentru curatenie)  

9.109 

 
CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR EFECTUATE IN SEMESTRUL I DIN 
ANUL SCOLAR 2016-2017 
 

Nr.crt. Denumire  U/M Cantitate Pret 
unitar 

Valoare 
(lei) Structura 

1 APARAT AER CONDITIONAT MIDEA 
12000 BTU BUC. 4,00 1.749,60 6.998,40 SEDIU 

2 APARAT INDOSARIAT TERMIC 
HELIOS 60 BUC. 1,00 890,00 890,00 SEDIU 

3 ASPIRATOR BUC. 1,00 160,00 160,00 GR.4 

4 AVIZIER SCOLAR BUC. 2,00 230,00 460,00 SEDIU 

5 AVIZIER SCOLAR 130X75 BUC. 4,00 200,00 800,00 SEDIU 

6 AVIZIER SCOLAR 160X75 BUC. 2,00 335,00 670,00 SEDIU 

7 BIROU 80X80CM BUC. 1,00 200,00 200,00 SEDIU 

8 BOILER 50L BUC. 1,00 340,00 340,00 SEDIU 

9 CAPSATOR 140 COLI BUC. 1,00 84,00 84,00 SEDIU 

10 CAPSATOR TAPITERIE BUC. 1,00 55,00 55,00 SEDIU 

11 COMODA 3 SERTARE BUC. 1,00 320,00 320,00 SEDIU 

12 COS GUNOI BUC. 4,00 30,00 120,00 SEDIU 

13 DOSAR HAMA CD-URI BUC. 1,00 60,00 60,00 SEDIU 

14 DULAP CASETAT CU YALE BUC. 1,00 450,00 450,00 GR.1 

15 DULAP CU SUPRAPOZABIL CU 4 
USI BUC. 1,00 750,00 750,00 SEDIU 

16 ECRAN DE PROIECTIE MANUAL 
250CMX250CM BUC. 4,00 549,99 2.199,94 SEDIU 

17 FILIERA BUC. 1,00 21,00 21,00 SEDIU 

18 GEANTA LAPTOP ASUS NEREUS BUC. 1,00 46,99 46,99 SEDIU 

19 GEANTA LAPTOP CASE LOGIC BUC. 5,00 90,00 450,00 SEDIU 
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20 GEANTA LAPTOP MYRIA BUC. 4,00 36,00 144,00 SEDIU 

21 GREBLA FRUNZE BUC. 1,00 14,00 14,00 GR.4 

22 IMPRIMANTA CANON LBP 6030 BUC. 1,00 430,00 430,00 SEDIU 

23 LAPTOP ASUS BUC. 1,00 2.449,99 2.449,99 SEDIU 

24 LAPTOP HP BUC. 4,00 1.699,92 6.799,68 SEDIU 

25 MASA CONSILIU 1850X700 BUC. 10,00 470,00 4.700,00 SEDIU 

26 MASUTA PRESCOLARI BUC. 24,00 250,00 6.000,00 GR.4 

27 MOCHETA EXT.GAZON M 16,00 22,00 352,00 SEDIU 

28 MONITOR ASUS VS228NE BUC. 2,00 439,04 878,08 SEDIU 

29 MULTIFUNCTIONAL BROTHER 
MFC-L2720DW BUC. 1,00 1.050,00 1.050,00 SEDIU 

30 PERFORATOR METAL 60-70 COLI BUC. 1,00 138,00 138,00 SEDIU 

31 PORTOFEL HAMA 12 CD/DVD BUC. 1,00 84,00 84,00 SEDIU 

32 ROUTER TP-LINK WR841N BUC. 1,00 123,89 123,89 GR.4 

33 STAMPILA 4911 BUC. 1,00 42,35 42,35 SEDIU 

34 SUPORT METALIC HARTI BUC. 3,00 318,00 954,00 SEDIU 

35 SUPORT VIDEOPROIECTOR DE 
TAVAN BUC. 4,00 120,00 479,98 SEDIU 

36 TABLA MAGNETICA 120X240 CM BUC. 1,00 378,00 378,00 CLS.PREG. 

37 TABLA MAGNETICA 120X300 CM BUC. 3,00 580,65 1.741,96 CLS.PREG.+G
R.1 

38 USB KINGSTON 16 GB BUC. 1,00 24,00 24,00 SEDIU 

39 VIDEOPROIECTOR MS527 BUC. 4,00 1.504,80 6.019,20 SEDIU 

40 CARTI BIBLIOTECA VOL. 222,00   3.858,04 SEDIU 

  TOTAL Obiecte de inventar in folosinta :   51.736,50 
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XVI. PARTENERIATUL DINTRE SCOALĂ ŞI FAMILIE- RELAŢIA ŞCOALĂ- 
COMUNITATEA LOCALĂ 

Concretizarea  relaţiei dintre şcoală şi familie s-a realizat prin implicarea părinţilor   în 
diverse proiecte cu caracter permanent (de exemplu: pe teme de învăţare eficientă,  de 
comunicare în relaţia cu şcoala, cu profesorii,  implicare în activităţile extraşcolare, activităţi de 
voluntariat în cadrul Proiectelor derulate la nivel de şcoală etc), făcându-i pe părinţi să 
conştientizeze importanţa lor în educaţie. O bună comunicare între profesor şi părinte poate 
rezolva multe neajunsuri şi probleme, poate chiar preveni din timp anumite devieri de 
comportament.  

A existat o permanentă preocupare privind dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de 
parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea accesului 
acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-elevilor-
membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea 
sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora. Implicarea părinţilor în activităţile 
manageriale este foarte bună,având o bună relaţionare  cu Comitetul Reprezentativ al părinţilor: 

 Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată 
părinţilor (se organizează : semestrial si de cate ori este nevoie şedinte cu parintii şi săptămânal 
consultaţii individuale cu părinţii ).  

 Există şi părinţi care manifestă dezinteres  faţă de şcoală şi educaţia elevilor,ceea ce se 
reflectă în comportamentul copiilor,în atitudinea lor faţă de şcoală.  

 Un rol important în contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul 
psihopedagog din şcoală şi  Colaborarea cu Centrul educaţional CERC Boldeşti- Scăeni ( After 
School ) , construit de   Petrom unde sunt inscrisi 30 copii din ciclul gimnazial şi 30 copii din 
ciclul primar, elevi care provin din familii cu venituri mici.  
 Părinţii au participat şi în acest semestru la evenimentele importante ale şcolii alături de 
elevi şi cadre didactice.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor ne-a sprijinit în rezolvarea unor probleme legate de, 
îmbunătăţirea frecvenţei elevilor, s-au implicat în pavoazarea claselor şi a corpului administrativ 
şi în eforturile de a elimina absenteismul şi abandonul şcolar,de stabilire a relaţiei concrete 
părinte-elev-şcoală. 

Cu scopul crearii unui parteneriat viabil scoala- familie,în semestrul I al acestui an şcolar 
Asociatia Parintilor, organism cu personalitate juridică, ne-a sprijinit în organizarea unor 
activităţi extraşcolare la nivelul şcolii.  

In anul financiar 2016 a intrat în fondul Asociaţiei parinţilor din 2% din impozit          lei. 
 A existat o bună colaborare cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi 
utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea unităţii şcolare. În general ne bucurăm de 
colaborarea instituţiilor locale în promovarea imaginii şcolii.  
S-a colaborat cu Primǎria, Poliţia şi Casa de cultură în vederea realizării unor activităţi educative 
comune pe linie civică, educaţie rutieră: 
- organizarea în parteneriat cu Casa de culturǎ a unor evenimente culturale : Festivalul Toamnei, 
1 Decembrie 
- derularea unor programe de prevenire a delincvenţei juvenile în cadrul orelor de dirigenţie sub 
îndrumarea Poliţiei de proximitate. 
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Parteneri sociali: 
-Primăria Orasului Boldesti- Scaeni 
-Şcolile vecine prin realizarea unor activitati metodice comune 
-Casa de Cultura Mihai Eminescu Boldesti- Scaeni 
-Poliţia oraşului Boldesti- Scaeni 
-Biserica 

 
XVII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

RAPORT 
privind activitãţile extraşcolare şi extracurriculare desfãşurate în semestrul I 
An şcolar 2016-2017- Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare,prof. Alexandrescu Medeea 
 
 La începutul anului şcolar 2016-2017, coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare, ales de Consiliul Profesoral și aprobat de către Consiliul de 
Administrație, a întocmit documentele specifice activităţii de planificare a activităţii educative:  

- Raportul anual al coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare pentru anul şcolar 2015-2016; 

- Planul managerial anual şi semestrial al coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2016-2017; 

- Planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare şi extracurriculare din 
anul şcolar 2016-2017;  

- Planificarea şedinţelor cu părinţii; 
- Graficul consultaţiilor cu părinţii; 
- Planificarea pregătirii suplimentare pentru elevii cu ritm lent de învățare și pentru cei 

capabili de performanță. 
 S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate 
ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face 
evaluarea/feed-back-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul 
şcolii şi în consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii 
în educaţie şi strategia MECTS pentru perioada 2015-2016.  
 Au fost prelucrate în Consiliul profesoral, în Comisia pentru activitățile educative 
extrașcolare și extracurriculare și în Comisia profesorilor diriginți următoarele documente: 
 

- Ordinul nr. 4 577/2016 din 20 iulie 2016 privind structura anului școlar 2016-2017; 
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, art. 72 – 78, referitoare la profesorul diriginte; 
- Ordinul M.E.C.I.  nr. 5132/10.09.2009 privind organizarea şi desfăşurarea  activităţilor 

specifice funcţiei de diriginte; 
- Ordinul nr. 5034/2016 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului ˮȘcoala Altfelˮ; 
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- Programele școlare pentru Aria curriculară ˮConsiliere și orientareˮ clasele a V-a  - a 
VIII-a, aprobate prin ordinul ministrului nr. 5 286 din 19.10.2006; 

- Ordinul nr. 3 637 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului 
Educaţiei Naţionale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, 
excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar 

Conform Ordinulului nr. 4 577/2016 din 20 iulie 2016 privind structura anului școlar 
2016-2017, a fost stabilită perioada 15 – 19 mai 2017 pentru derularea Programului ˮȘcoala 
Altfelˮ la Școala Gimnazială ˮMihai Viteazulˮ, orașul Boldești-Scăeni  Ȋn acest sens, cadrele 
didactice au fost informate că în perioada mai sus menționată, nu se vor desfăşura cursuri 
conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, această perioadă fiind alocată activităţilor 
educative extracurriculare şi extraşcolare care se vor desfăşura în conformitate cu un program 
special. 
 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 
preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu 
neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni 
variate, în contexte nonformale. 

Activităților care vor fi deruate în cadrul programul „Școala altfel” vor  include pe toți 
copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice. Proiectarea activităților din cadrul Programului 
național „Școala altfel” se va face respectând prevederile Ordinul nr. 5034/2016 din 29 august 
2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ˮȘcoala Altfelˮ. 
 
A fost constituită Comisia profesorilor diriginţi în următoarea componenţă: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
cadrului didactic 

Clasa Nr. 
elevi 

Experienţă 
în funcţia 
de diriginte 

Specialitatea 

1 Brînzea Mădălina a V-a A 22 Da  Lb. franceză 

2 Tănăsescu Stelian a V-a B 31 Da  Ed. Fizică 

3 Necula Ofelia a V-a C 24 Da Lb. română 

4 Albu Elena a VI-a A 22 Da Lb. română 

5 Mânzală Iuliana a VI-a B 27 Da Lb. română 

6 Cîrstea Mihăiţă a VI-a C 24 Da Ed. muzicală 

7 Alexandrescu Medeea a VII-a A 21 Da Istorie 

8 Nica Raluca a VII-a B 25 Da Consilier şc. 
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9 Cristea Alexandra a VII-a C 22 Da Lb. engleză 

10 Bilciurescu Ion a VIII-a A 22 Da Matematică 

11 Toma Mirela a VIII-a B 26 Da Lb. engleză 

12 Dumitrică Lavinia a VIII-a C 23 Da Biologie 

 

Planificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare din anul şcolar 2016-2017, a avut în 
vedere următoarele obiective: 

 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de 
învăţare permanentă;  
 necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului 
personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  
 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  
 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  
 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 

ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. 
  
 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pe parcursul semestrului I al anului şcolar 
2016-2017, s-a derulat conform obiectivelor stabilite în documentele manageriale întocmite de 
consilierul educativ şi aprobate în Consiliul de Administraţie al şcolii şi s-a bazat pe dezvoltarea 
personalităţii elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le sigure o integrare 
eficientă  în grup şi în viaţa comunităţii. Această activitate a avut un pronunţat caracter educativ, a 
contribuit la organizarea raţională a timpului liber  al elevilor, la menţinerea capacitãţii de muncã 
a acestora. 
 Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel, 
derularea şedinţelor cu părinţii conform graficelor, familiarizarea acestora cu R.O.I. al şcolii, 
încheierea Acordului de Parteneriat cu şcoala, cât şi colaborarea continuă, pe tot  parcursul 
semestrului, au asigurat realizarea educaţiei permanente şi o informare transparentã şi eficientã  a 
familiei în legãturã cu evoluţia şcolarã a elevilor. 

Ȋn data de 16. 12. 2015, consilierul educativ a participat la activitatea Cercului pedogogic 
Educaţie Permanentă nr. 5 Valea Teleajenului care s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială ˮMoise 
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Vasilescuˮ, sat Olteni, comuna Teișani şi a avut ca temă: Păstrarea identității naționale prin 
activități extrașcolare specifice. 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de 
vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe 
competenţe şi calitate 

- climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; 
- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; 
- dotarea școlii cu echipamente moderne (table interactive, videoproiectoare, copiatoare alb-

megru și color, etc.) 
 
PUNCTE SLABE:   
   

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi ; 
- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; 
- starea materială precară a multor familii ; 
- lipsa de timp și spațiu pentru desfășurarea a activităților extrașcolare  
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extraşcolare. 
 

OPORTUNITĂŢI: 

- posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ; 
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 
- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 
- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi 

orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor; 
 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; 
- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 
- impactul nefast al mass-mediei ; 
- slaba motivaţie a personalului din învăţământ ; 
- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 
- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice. 
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NEVOI   IDENTIFICATE  :  

-  adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor 
de formare pe termen scurt, mediu şi lung ; 

-  promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări 
active/conştiente la viaţa şcolii; 

-    sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale;  

-  împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care 
să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.  

             Pe parcursul semestrului I, s-au desfãşurat activitãţi instructiv-educative, cultural-
artistice, sportive şi de voluntariat conform planificãrii realizate la nivelul unitãţii şcolare şi a 
graficului activitãţilor extraşcolarea şi ex tracurriculare lunare, sub coordonarea cadrelor 
didactice ale şcolii, cu participarea elevilor şi implicarea familiei, dupã cum urmeazã : 
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Nr. 
crt 

Data/ 
Perioada 
de 
desfãşurare 
a activitãţii 

Denumirea activitãţii Tipul 
activitãţii 

Cadre didactice organizatoare/ 
colaboratoare 

Nr. elevi/ 
părinţi 

Parteneri 

I. ACTIVITÃŢI  EDUCATIVE, CULTURAL-ARTISTICE 
 sept. 2016 

 
Toamna – colaj frunze activitate 

educativă  
prof. înv. primar Anton Cristina I –a A 

24 elevi 
 

Culorile toamnei activitate 
educativă  

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

Preg. A, 
Preg. B 
42 elevi 

 

Grădinița – noua mea 
familie 

activitate 
educativă 

prof. înv. preșcolar Dumitrescu 
Elena 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mică, 14 preșcolari 

 

Aici muncesc, aici mi-e 
bine ! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Dinu Daniela a IV-a A, 31elevi  

Din nou la școală ! activitate 
educativă 

prof. înv. primar Toma Petruța a IVa- B, 20 elevi  

Coboară toamna ... activitate 
educativă 

prof. înv. Primar Simion Raluca I-a C,     16 elevi  

“Ziua limbilor europene” activitate 
educativă 

prof. Albu Elena 90 elevi  

 oct. 2016 
 

Feativalul toamnei în 
orașul meu 

activitate 
educativă 

prof. înv. preșcolar Dumitrescu 
Elena 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mică, 13 preșcolari 

 

Iepurele și ariciul- teatru 
de păpuși 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Dumitrescu 
Elena, Ciocîrdaru Gabriela, Brujban 
Valentina 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
mică, Gr. mijlocie, 
Gr. mare A 
15/23/19 preșcolari 

 

Grădinița – primii pași în 
educație 
Activitate organizată cu 
ocazia Zilei Educației 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. PN nr. 1, Gr. 
mare 
24 preșcolari 
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Plăcinta fermecată – 
teatru de păpuși 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. PN nr. 1, Gr. 
mare 
24 preșcolari 

Trupa de teatru ˮLumea 
poveștilorˮ, prof. înv. 
primar Smărăndoiu 
Ana-Maria, prof. înv. 
preșcolar Alecu Anca 

Animalele în viața noastră activitate 
educativă 

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

cl. preg. A și B        
42 elevi 

 

Coboară toamna ... activitate 
educativă  

prof. înv. primar Smărăndoiu Ana-
Maria 

cl. preg. C 21 elevi  

Festivalul toamnei activitate 
educativă  

prof. înv. primar Anton Cristina I –a A 24 elevi  

Întâlnire în parcul 
orașului 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Stoica Elena I –a B 12 elevi  

Hallowen activitate 
educativă  

prof. înv. primar Simion Raluca I –a C 
17 elevi 

 

Ziua Educației – În lumea 
lui Caragiale 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Jercan Florica a III–a B 
22 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 

Ziua Educației – În lumea 
poveștilor 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Voica Roxana a II–a A 
24 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 

Toamna în cântec și poezie activitate 
educativă  

prof. înv. primar Niță Ștefania a III–a C 
18 elevi 

 

Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Dinu Daniela a IV–a A 
30 elevi 

 

Ziua internațională a  
Educației 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Tom Petruța a IV–a B 
20 elevi 

 

25 octombrie – Ziua 
armatei române 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu Medeea a VII-a A  
21 elevi 
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Scriitorul lunii octombrie 
– Dumitru Almaș 

 bibliotecar Tarcău Elena a III–a C 
18 elevi 

prof. înv. primar Niță 
Ștefania 

Pe urmele lui Brâncuși 
Excursie Târgoviște-
Conacul Dinicu Golescu-
Târgu-Jiu 

activitate 
educativă, 
recreeativă 

prof. Albu Elena 20 elevi  

 nov. 2016 Greierele și furnica- teatru 
de păpuși 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Dumitrescu 
Elena, Ciocîrdaru Gabriela, Brujban 
Valentina 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
mică, Gr. mijlocie, 
Gr. mare A 
15/23/20 
preșcolari 

 

Șezătoarea de Sfântul 
Andrei 

activitate 
educativă 

prof. înv. preșcolar Ivașcu Daniela Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mare, 16 
preșcolari, 6 părinți 

 

Fetița neascultătoare – 
teatru de păpuși 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. PN nr. 1, Gr. 
mare 
24 preșcolari 

Trupa de teatru ˮLumea 
poveștilorˮ, prof. înv. 
primar Smărăndoiu 
Ana-Maria, prof. înv. 
preșcolar Alecu Anca 

La bibliotecă activitate 
educativă 

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

cl. preg. A și B        
42 elevi 

Bibliotecar Tarcău 
Elena  
 

1 Decembrie activitate 
educativă 

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

cl. preg. A și B        
42 elevi 

 

1 Decembrie – zi de 
importanță națională 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Smărăndoiu Ana-
Maria 

cl. preg. C 22 elevi  

Ziua Națională a 
României - Tricolorul 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Anton Cristina I –a A 
24 elevi 

 

Scriitorul lunii  - Mihai 
Sadoveanu 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Simion Raluca I –a C 
17 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 
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Sunt mândru că sunt 
român ! 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Jercan Florica III–a B 
23 elevi 

 

1 Decembrie – Ziua 
Națională a României 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Niță Ștefania III–a C 
19 elevi 

 

În lumea basmului activitate 
educativă  

prof. înv. primar Dinu Daniela IV–a A 
29 elevi 

 

Capriciile toamnei activitate 
educativă  

prof. înv. primar Tom Petruța a IV–a B 
21 elevi 

 

1 Decembrie - Ziua 
Naţională a României:             
depunere de coroane de 
flori la Monumentul 
Eroilor din Oraşul 
Boldeşti-Scăeni                          
program artistic (cântece 
patriotice, poezii) 

activitate 
educativă, 
artistică 

prof. Alexandrescu Medeea,       prof. 
Cîrstea Mihăiţă, prof. Mânzală 
Iuliana  

46 elevi 
 
 
 
 

Primăria Oraşului 
Boldeşti-Scăeni/Casa 
de Cultură ’’Mihai 
Eminescu’’ Boldeşti-
Scăeni 

 dec. 2016 1 Decembrie - Ziua 
Naţională a Românie:           
- semnificaţia istorică a 
zilei de 1 decembrie;                        
- program artistic (cântece 
patriotice, poezii) 

activitate 
educativă, 
artistică 
 

prof. Alexandrescu Medeea,       prof. 
Cîrstea Mihăiţă/ Tarcău Adina, 
bibliotecar 

60 elevi 
 
 

Biblioteca Şcolii 
Gimnaziale “Mihai 
Viteazul” Boldeşti-
Scăeni 

Cea mai frumoasă 
machetă a grădiniței 
Premiul I 

activitate 
educativă, 
concurs 
 
 

prof. înv. preșcolar Ciocîrdaru 
Gabriela 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mijlocie, 30 
preșcolari 

Revista PIPO –Lumea 
genereției pre 

Decorăm globulețe 
Coronița de Crăciun 

activitate 
educativă 
 

prof. înv. preșcolar Ciocîrdaru 
Gabriela 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mijlocie, 30 
preșcolari/26 
părinți 
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În așteptarea lui Moș 
Crăciun - serbare 

activitate 
educativă, 
artistică 
 

prof. înv. preșcolar Dumitrescu 
Elena 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mică, 16 
preșcolari/16 
părinți 

 

Iată, vine  Moș Crăciun ! activitate 
educativă, 
artistică 
 

prof. înv. preșcolar Ciocîrdaru 
Gabriela 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mijlocie, 30 
preșcolari/30 
părinți 

 

Datini și tradiții românești activitate 
educativă, 
artistică 
 

prof. înv. preșcolar Ivașcu Daniela Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mare, 16 
preșcolari, 6 părinți 

prof. înv.primar Dinu 
Daniela, Toma Petruța, 
Bucuroiu Constantin, 
primarul orașului 
Boldești-Scăeni 

În așteptarea lui Moș 
Crăciun - serbare 

activitate 
educativă, 
artistică 
 

prof. înv. preșcolar Brujban 
Valentina 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mare A, 22 
preșcolari/22 
părinți 

 

Concursul TIMTIM-
TIMY pentru preșcolari 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. mare 15 
preșcolari 

prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca 

Sărbătoarea Crăciunului – 
Nașterea Domnului Isus 

activitate 
artistică 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. mare PETROM, 
Asociația CERC 
Boldești-Scăeni, prof. 
înv. preşcolar Alecu 
Anca, asistent ed. Stan 
Mihaela 

Colinde, colinde .... activitate 
educativă 

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

cl. preg. A și B        
42 elevi, 42 părinți 

Casa de Cultură ˮMihai 
Eminescuˮ Boldești-
Scăeni 

Vin sărbătorile de iarnă activitate 
educativă  

prof. înv. primar Smărăndoiu Ana-
Maria 

cl. preg. C 22 elevi, 
22 părinți 
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Trolii –vizionare film activitate 
educativă  

prof. înv. primar Anton Cristina I –a A 
24 elevi 

 

Carnavalul fulgilor  de nea activitate 
educativă  

prof. înv. primar Stoica Elena I –a B 
19 elevi 

 

1 Decembrie – zi de 
importanță națională 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Simion Raluca I –a C 
15 elevi 

 

Bucuriile iernii activitate 
educativă 

prof. înv. primar Voicu Roxana a II-a A     30 elevi  

Iarna, anotimpul bucuriei! activitate 
educativă 

prof. înv. primar Bilciurescu Florina a III-a A   27 elevi  

Marea bulgăreală – 
vizionare de film 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Jercan Florica a III –a B 
20 elevi 

Ploiești Shopping City 

Poveste de iarnă activitate 
educativă  

prof. înv. primar Niță Ștefania a III–a C 
19 elevi 

 

Sunt mândru că sunt 
român ! 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Dinu Daniela a IV–a A   31elevi  

La șezătoarea – Obiceiuri 
de iarnă a români   
Colinde, colinde ...            
E vremea colindelor 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Dinu Daniela a IV–a A   30 elevi  

Poveste de Crăciun -
serbare 

activitate 
artistică 

prof. înv. primar Toma Ana-Petruţa a IV–a B   21 elevi  

Vine, vine Moș Crăciun ! activitate 
educativă 

prof. Brînzea Mădălina a V-a A  16 elevi  

E vremea colindelor 
Bucuriile iernii 

activitate 
educativă 

prof. Cristea Alexandra a VII-a C  19 elevi  

Colinde în bibliotecă activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VI-a A, a VI-a B prof. Albu Elena, 
Mînzală I. 
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Orășelul copiilor activitate 
recreativă 

prof. Albu Elena 20 elevi  

“Poveştile de Crăciun se 
spun la Carrefour” 

concurs de 
desene 

prof. Jercan Luminiţa V-VIII Carrefour Ploieşti 

“Sărbătorile de iarnă prin 
ochi de copii” 

expoziţie de 
desene 

prof. Jercan Luminiţa V-VIII  

Să îl cunoaștem pe Mark 
Twain 

activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VI-a A prof. Albu Elena 

Crăciunul în alte țări activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VII-a A prof. Albu Elena, 
Alexandrescu Medeea 

O oră de lectură în 
bibliotecă 

activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VI-a A prof. Albu Elena 

Obiceiuri de iarnă în alte 
țări 

activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VIII-a A, a VIII-a 
C 

prof. Albu Elena, 
Dumitrică Lavinia 

Iată, vin colindatori! 
 

activitate 
educativă 

prof. Albu Elena a V-a A, a VI-a A, 
a VII-a A, a VIII-a 
A           90 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 

“Crăciunul la români” – 
colinde, tradiţii şi obiceiuri 
specifice sărbătorii  
Naşterii Domnului 

activitate 
cultural-
artistică 

prof. Cîrstea Mihăiţă, prof. Dobre 
Florentina, prof. pr. Voicilă 
Georgian, prof. Alexandrescu 
Medeea 

V-VIII  

 ian. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hai să dăm mână cu 
mână! 

activitate 
educativă 

prof. înv. preșcolar Dumitrescu 
Elena 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mică, 16 preșcolari 

 

Frumusețea iernii activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Petrescu Rozalia Gr. PN nr. 1, Gr. 
mare 
24 preșcolari 

prof. înv. primar 
Smărăndoiu Ana-Maria, 
prof. înv. preșcolar 
Alecu Anca 

Eminescu –poet național activitate 
educativă 

prof. înv. primar Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

cl. preg. A și B        
42 elevi 
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Magazin literar – Mihai 
Eminescu 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Smărăndoiu Ana-
Maria 

cl. preg. C 22 elevi  

“Mihai Eminescu – 
Lucearărul poeziei 
româneşti” 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Anton Cristina I –a A 
24 elevi 

 

Concurs Comper activitate 
educativă  

prof. înv. primar Stoica Elena I –a B 
12 elevi 

 

Moment închinat lui 
Eminescu 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Simion Raluca I –a C 
16 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 

Dor de Eminescu activitate 
educativă 

prof. înv. primar Voicu Roxana II-a A     28 elevi bibliotecar Tarcău 
Elena 

Să-l descoperim pe 
Eminescu! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Bilciurescu Florina III-a A   27 elevi  

Poetul nepereche al 
României 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Jercan Florica III-a B    21 elevi bibliotecar Tarcău 
Elena 

Ziua internațională a 
scrisului de mână 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Jercan Florica III-a B    21 elevi bibliotecar Tarcău 
Elena 

Eminescu –Luceafărul 
poeziei româneşti 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Niță Ștefania III-a C    19 elevi bibliotecar Tarcău 
Elena 

Hai să dăm mână cu 
mână! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Niţă Ştefania III-a C    19 elevi  

Eminescu –Luceafărul 
poeziei româneşti 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Dinu Daniela IV-a A    29 elevi  

Eminescu – veșnic 
nemuritor 

activitate 
artistică 

prof. înv. primar Toma Ana-Petruţa IV–a B   21 elevi  

Omagiu poetului național activitate 
educativă 

prof. Necula Ofelia a V-a C  22 elevi  

Pe urmele Luceafărului 
Eminescu și Viorica Micle 
 

activitate 
educativă 

prof. Albu Elena a VIII-a A, a VI-a 
A 22/24 elevi 

bibliotecar Tarcău 
Elena 
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Eminescu, geniul pustiu... activitate 
educativă 

prof. Albu Elena a V-a A, a VI-a A, 
a VII-a A, a VIII-a 
A 90 elevi 

 

24 Ianuarie - Unirea 
Principatelor Române 
Alexandru Ioan Cuza și 
constituirea statului 
român modern  

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu Medeea a VII-a A 21 elevi 
 

 

24 Ianuarie – Mica Unire activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena a VIII-a C  22 elevi Dumitrică Lavinia 

Ion Luca Caragiale – 165 
de ani de la naștere 

activitate 
educativă 

bibliotecar Tarcău Elena, prof. Albu 
Elena 

a V-a A  22 elevi  

feb. 2017 Punguța cu doi bani – 
teatru de păpuși 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar Dumitrescu 
Elena, Ciocîrdaru Gabriela, Brujban 
Valentina 

Gr. PN nr. 4,Gr. 
mică, Gr. mijlocie, 
Gr. mare A 
15/23/18 
preșcolari 

 

Recunoașterea animalelor 
sălbatice – excursie la 
Muzeul Cinegetic Posada 

activitate 
educativă 

prof. înv. preșcolar Ivașcu Daniela Gr. PN nr. 4,Gr. 
Mare, 19 
preșcolari,9 părinți 

 

II. EDUCAŢIE  PENTRU AUTOCUNOAŞTERE ŞI UN STIL DE VIAŢÃ SÃNÃTOS 
 sept. 2016 Natura, prietena mea activitate 

în natură 
prof. înv. primar Voicu Roxana II-a A 24 elevi  

Ne simțim bine acolo unde 
ne străduim ! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Jercan Florica a III-a B       21 
elevi 

 

oct. 2016 Un gest de prietenie, o 
oază de iubire 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Voicu Roxana II-a A 30 elevi  
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 nov. 2016 Focul – prieten sau 
dușman 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar Simion Raluca I –a C 
17 elevi 

reprezentant ISU 
Prahova 

Sănătatea – darul cel mai 
de preț 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Voicu Roxana II-a A 27 elevi  

 feb. 2016 
 

Raportul realitate-
ficțiune/Eu și cartea 

activitate 
educativă 

prof. Necula Ofelia a V-a C  21 elevi  

Fii inteligent, mănâncă 
sănătos ! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Bilciurescu Florina, 
Dinu Daniela 

III-a A, a IV-a A       
27/30 elevi 

Asociația pentru Familie 
și Sănătate 

III. EDUCAŢIE CIVICÃ ŞI DE PROMOVARE A TOLERANŢEI, INTERCULTURALITĂȚII ŞI A EGALITAŢII DE ŞANSE 

 sept. 2016 Bine ați venit la școală !  
 

activitate 
pentru 
cetățenie 
democrati
că 

prof. înv. primar Smărăndoiu Ana 
Maria 

clasa preg. C           
22 elevi 

 

European Day of 
Languages 

activitate 
educativă 

prof. Albu Elena a V-a A, a VI-a 
A, a VII-a A, a 
VIII-a A      90 
elevi 

 

oct. 2016 Halloween activitate 
educativă 

prof. Brînzea Mădălina a V-a A  16 elevi  

Sărbătorim Halloween-ul activitate 
educativă 

prof. Cristea Alexandra a VI-a C       19 
elevi 

 

nov. 2016 Ziua internațională a 
toleranței 

activitate 
educativă 

prof. Brînzea Mădălina a V-a A  16 elevi  

Ziua Națională a 
românilor 

activititate 
de 
educație 
civică  

prof. Brînzea Mădălina a V-a A  16 elevi  

Ziua internațională a 
toleranței 

activitate 
educativă 

prof. Necula Ofelia a V-a C  21 elevi  
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Ziua internațională a 
toleranței 

activitate 
educativă 

prof. Cristea Alexandra a VII-a C       19 
elevi 

 

Ziua internațională a 
drepturilor copilului 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu Medeea a VII-a A 21 elevi  

dec. 2016 Sunt mândru că sunt 
român ! 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar Bilciurescu Florina III-a A   27 elevi  

La Mulți Ani, România ! activitate 
educativă 

prof. Cristea Alexandra a VII-a C       19 
elevi 

 

ian. 2017 Diferit – alfabetul 
comunicării nonviolente 

activitate 
educativă 

consilier școala Nica Raluca a V-a B, a VII-a 
C, a VIII-a C 
27/17/22 elevi       

prof. Tănăsescu Stelian, 
Cristea Alexandra, 
Dumitrică Lavinia, 
Alexandrescu Medeea 

IV. EDUCAŢIE ECOLOGICÃ ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI 
 sept. 2016 Letʼs do it, Romania ! activitate de 

ecologizare 
prof. Cristea Alexandra a VI-a C       19 

elevi 
 

oct. 2016 ”Ziua internaţionalã de 
reducere a riscurilor 
dezastrelor naturale” 

activitate 
educativă 

prof. Necula Ofelia a V-a C 21elevi  
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Ȋn urma analizării activităţilor extraşcolare şi extracurriculare derulate pe semestrul I, s-au 
constatat următoarele:   

-  o lipsă de corelare între obiectivele stabilite şi tipul activităţilor desfăşurate;  
-  nerespectarea de către cadrele didactice a planificării realizate la începutul anului şcolar; 
-  neadaptarea stategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor; 
-  lipsa de implicare a familiei în activităţile educative, 
-  motivarea scăzută a elevilor în organizarea şi  derularea acestei componente educative.  

 

Ȋn urma celor constatate, s-a întocmit Planul de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţilor 
educative care urmează să se deruleze în semetrul al II-lea. 

 

 

PLAN DE MÃSURI 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Termen 

1. Pregătirea 
elevilor la 
nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor şi îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare 

Cadre didactice Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor şi urmărirea 
modului de realizare. 

Responsabili de 
catedră 

 15 feb. 

2017 

Implicarea mai activă a familiei în viaţa 
şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice si al activităţilor extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

2. Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative privind 
prevenirea violenţei în şcoală 

Responsabil cu 
Activitatea 
educativă 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi 
cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
Protocol de 
colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 
familiei în prevenirea abaterilor 
disciplinare ale elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 
Consilier şcolar 

Permanent 
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Monitorizarea stării disciplinare şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 
Consilier şcolar 

Când este 
cazul 

3. Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării centrate 
pe elev. 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 
precum lecţii deschise, interasistenţe, etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conf.plan 
deactivitate 

4. Monitorizarea şi 
controlul activit. 
pentru creşterea 
calităţii 
procesului 
instruct-educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv- educative. 

Conducere Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
personalului în concordanţă cu rezultatele 
obţinute 

Conducere Permanent 

 
XVIII. ACTIVITATEA ÎN CADRUL STRUCTURILOR 

  
Raport de activitate al Comisiei metodice a educatoarelor Gradinita nr.4 -responsabil ed. 
Ciocârdaru Gabriela 

An scolar 2016 – 2017 Semestrul I 

 In anul scolar 2016 – 2017 in cadrul Comisiei metodice a educatoarelor activeaza un 
numar de 7 cadre didactice care isi desfasoara activitatea in 3 gradinite, structuri ale Scolii 
gimnaziale “Mihai Viteazul”. 

 Activitatea manageriala la grupa 

 In primul semestru toate doamnele educatoare si-au intocmit la timp documentele de 
proiectare prin respectarea programei scolare. Proiectarea activitatilor s-a facut in functie de 
particularitatile de varsta ale copiilor, de anotimp, de evenimentele sociale etc. 
 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, in conformitate cu ceea ce si-au 
planificat, aplicand metode si procedee active-participative, au realizat activitati integrate. 
 Evaluarile sumative s-au desfasurat la final de tema de proiect si la final de semestru.  
 Studiul individual a fost in concordanta cu planificarea activitatilor comisiei metodice, 
dar si necesitatilor de autoperfectionare.  
 Parteneriatul cu familia, activitatile de consiliere au tinut cont de problemele aducationale 
ale colectivului de copii: agresivitate, deprinderi de autonomie personala, probleme de sanatate 
fizica s.a. Periodic s-au desfasurat sedinte cu parintii.  
 Toate cadrele didactice au fost preocupate cu asigurarea materialelor didactice necesare 
unei bune desfasurari a procesului instructiv-educativ, au dotat centrele de interes cu materiale 
specifice temei abordate si au amenajat spatiul educational estetic, creand o ambianta placuta. 
 Resurse materiale 
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 Toate salile de grupa sunt dotate cu mobilier functional, adecvat copiilor de varsta 
prescolara. 
 La Gradinita nr. 4 s-au achizitionat mese pentru copii, la Gradinita nr. 1 sala de grupa a 
fost dotata cu tabla magnetica si panouri de pluta (pentru afisaj). 
 Resurse umane 

 La inceputul anului scolar la Gradinita P.N. nr. 4 au fost inscrisi in total 94 copii, 
impartiti in 4 grupe de varsta: la grupa mica 20 copii, la grupa mijlocie 30 copii, la grupa mare A 
23 copii si la grupa mare B 21 copii. 
 La Gradinita P.N. nr. 1 la grupa mica au fost inscrisi 18 copii din care 11 de etnie rroma, 
iar la grupa mare 26 copii din care 20 sunt de etnie rroma. 
 La Gradinita P.N. Seciu functioneaza o singura grupa combinata cu 20 copii inscrisi. 
 Toate cadrele didactice sunt titulare, mai putin unul, la Gradinita nr. 1. 

 

 

Activitati optionale 

 Fiecare educatoare desfasoara la grupa activitate optionala cu acordul parintilor, astfel: 

a. La Gradinita nr. 4 
- Grupa mica “In lumea povestilor” – ed. Dumitrescu Elena 
- Grupa mijlocie – Educatie rutiera “Hai la drum, mici pietoni!” – prof. inv. prescolar 

Ciocardaru Gabriela 
- Grupa mare A “Sanitarii priceputi” – ed. Brujban Valentina 
- Grupa mare B “Lumea povestilor” – ed. Ivascu Daniela 
b. La Gradinita Nr. 1 
- Grupa mica-mijlocie “In lumea povestilor” – prof. inv. prescolar Alecu Anca 
- Grupa mare “Lumea povestilor” si “Creionas in lumea grafismelor” - prof. inv. prescolar 

Petrescu Rozalia 
c. La Gradinita Seciu se desfasoara optionalul “Vreau sa fiu un copil sanatos!” - prof. inv. 

prescolar Marin Raluca 
 
Activitatea cu parintii 

 La fiecare grupa exista o buna colaborare cu parintii. Periodic se desfasoara sedinte cu 
parintii, consiliera se realizeaza saptamanal conform planificarii sau activitatilor ivite la grupa. 
 La Gradinita nr. 1, in cadrul Proiectului “Stop abandonului scolar – promoveaza 
educatia” se realizeaza activitati lunare de consiliereparentala “9 pasi in educatia copilului meu!” 
 Doamna Petrescu Rozalia a sustinut o activitate demonstrativa cu participarea unui grup 
de parinti. 
 
 Proiecte si parteneriate educationale 
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 In cadrul Gradinitei nr. 4 doamna prof. inv. prescolar Ciocardaru Gabriela deruleaza cu 
copiii grupei mijlocii Proiectul educational interjudetean “Noi suntem romani” prin care copiii 
cunosc traditiile si obiceiurile poporului nostru. 
 Doamnele educatoare Brujban Valentina si Ivascu Daniela deruleaza cu grupele mari pe 
care le conduc Proiectul educational judetean “Drepturile copilului prin joc si culoare”. 
 La Gradinita nr. 1 se deruleaza Proiectul educational “Stop abandonului scolar – 
promoveaza educatia” in parteneriat cu centrul de resurse al Comunitatii Boldesti-Scaeni si 
sponsorizat de OMV Petrom in cadrul “Gradinitei interculturale”. 
 De asemenea se deruleaza si Esential Proiect Educational “Tehnici moderne de predare” 
realizat de editura Esential Proiect Educational in parteneriat cu ziarul “Esential in Educatie” si 
Editura D’art, proiect ce vizeaza utilizarea softurilor educationale la grupele prescolare si la 
clasele primare. 
 Ambele doamne educatoare au participat la Proiectul educational international “TIMTIM 
– TIMY”. 
 In Gradinita nr. 4 doamnele Ciocardaru Gabriela si Brujban Valentina au parteneriat cu 
editura CD Press, iar doamnele Ivascu Daniela si Dumitrescu Elena cu Editura Kreativ. 

  

Activitatea de formare 

 Toate cadrele didactice au participat la sedintele Comisiei metodice si la Cercurile 
pedagogice. 
 In cadrul Comisiei metodice s-au derulat urmatoarele activitati: 

- Discutii pe marginea materialului prezentat la Consfatuirile cadrelor didactice 
- Prezentarea Scrisorii metodice pe anul scolar 2016 – 2017 
- Prezentarea Raportului de activitate pe anul scolar 2015 – 2016 
- Prezentarea si aprobarea activitatilor optionale desfasurate la grupe 
- Referat “Cunoasterea de sine ca preconditie, cale si scop in educatie” prezentat de prof. 

inv. prescolar Alecu Anca 
- Masa rotunda – Conceperea unor fise de evaluare sumativa ce urmeaza a fi aplicate la 

evaluarea semestriala. 
Doamnele Ciocardaru Gabriela si Petrescu Rozalia indeplinesc si rolul de responsabil de 

Cerc pedagogic Nr. 9, respectiv Nr. 10 in zona Ploiesti Rural Nord + Vest. 
Activitatea extracurriculara 

 Toate doamnele educatoare au fost preocupate sa desfasoare activitati extracurriculare cat 
mai variate si mai atractive. 
 La Gradinita nr. 4 prescolari din toate grupele au vizionat spectacole de teatru de papusi: 

- 13.10.2016  - “Iepurele si ariciul” – trupa Trilby 
- 17.11.2016 – “Greierele si furnica” – trupa “Ancuta” 
- 02.02.2017 – “Punguta cu doi bani” – Teatrul Trilby 

S-a realizat expozitie cu desene, picturi, lucrari practice realizate de copii de la toate 
grupele sub denumirea “Festivalul Toamnei”. 

Doamna Ciocardaru Gabriela a participat la Concursul din revista Pipo Lumea generatiei 
pre cu o macheta a gradinitei, lucrare ce a fost premiata. 
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De asemenea a desfasurat si activitatea impreuna cu copiii si parintii acestora “Coronita 
de Craciun” si “Ornamente pentru bradul de Craciun”. 

Doamna Ivascu Daniela a desfasurat o activitate cu copiii si parintii “Globul de Craciun” 
si sub denumirea “Micii colindatori” a interpretat cu copiii din grupa cateva colinde romanesti la 
unele institutii ale orasului: Scoala gimnaziala, Primarie si Spitalul social al localitatii. 

La Gradinita nr. 1 prescolarii din ambele grupe au vizionat spectacolele de teatru 
“Placinta fermecata” si “Fetita neascultatoare” si au participat la Concursul TIMTIM – TIMY 
pentru copii. 

Doamnele educatoare au mai realizat si o expozitie cu lucrari de pictura, desen si colaje 
cu tema “Frumusetea iernii”. 

La Gradinita Seciu, doamna educatoare a organizat expozitii cu lucrari ale copiilor pe 
temele “Toamna-frumusete, bogatie si culoare” si “Mos Nicolae si darurile sale”. 

Cu ocazia zilei Educatiei toate doamnele educatoare au desfasurat activitati variate, 
atractive, specifice varstei prescolare. 

In toate gradinitele doamnele educatoare au organizat serbari marcand sarbatoarea 
Craciunului. 
Activitatea desfășurată în semestrul I  2016/ 2017 Grădinița cu P.N. Nr: 1 Boldești/Scăeni- 
Coordonator Petrescu Rozalia 

          Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor de educaţie timpurie, 
programe ce se adreseaza nevoilor multiple ale copiilor. 
          Demersurile s-au axat pe competenţa predictivă, competenţa pragmatică (managementul 
grupei), competenţa evaluativă, activitati   extracurriculare, activitatea cu părinţii şi activitate 
metodică şi de formare continuă.  
            Proiectarea didactică s-a realizat pe trei niveluri: anual, pe unitati de timp mai mici şi 
pentru fiecare activitate în parte. 

1. Activitatea managerială la grupă 
a) Realizarea documentelor de proiectare managerială   
• Planificările anuale și săptămânale- au fost elaborate în spiritul prevederilor 

Curriculumului pentru învățământul preșcolar și a Scrisorilor metodice, ținând 
seama de specificul local și de specificul unității: grădiniță cu specific 
intercultural  (majoritatea copiilor provenind din familii de etnie romă, fără 
posibilități materiale cu nivel de trai și educațional foarte scăzut și aparținând 
unor culte religioase diferite) 

• Planificarea evaluărilor inițiale- a constituit suportul pentru planificările anuale 
și săptâmânale; 

• Planificarea proiectelor tematice - au fost îmbinate cu temele săptămânale; 
• Activitățile extracurriculare - au fost desfășurate în funcție de temele abordate 

săptămânal, dar și  de parteneriatele stabilite în acest an 
• Parteneriatul cu familia, activitățile de consiliere au ținut cont de problemele 

educaționale ale colectivului de copii: agresivitate accentuată, deprinderi de 
autonomie personală, probleme de sănătate fizică şi psihică . 

• Studiul îndividual a fost adecvat planificării activităților de comisie metodică, dar 
și necesităților de autoperfecționare 

b) Proiectarea și relizarea unor materiale specifice 
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Am fost preocupată de asigurarea materialelor didactice necesare activității 
didactice: 

• dotarea centrelor de interes cu materiale specifice temei abordate ; 
• confecționarea de materiale pentru centrul tematic,  
• completarea fișelor de evaluare, de observații asupra copiilor 
• amenajarea spaţiului educaţional estetic şi funcţional conform noilor reglementări 
• realizarea unor prezentări PPT  pentru ca activitățile să fie mai atractive, atât în 

predare , cât și consolidare sau evaluare 
• realizarea de material didactic distributiv și demonstrativ ,planșe pentru activități 

și   fișe de evaluare tehnoredactate 
2. Resurse materiale 

Am fost preocupată de îmbunătățirea aspectului estetic și funcțional al mobilierului, 
solicitând conducerii școlii achiziționarea unui corp de mobilier, tabla magnetica si 
panouri pluta. Deasemenea cu ajutorul CERC Boldesti-Scaeni, prin proiectul~Stop 
abandonului scolar-promoveaza educatia~ s-au achizitionat o parte din rechizite necesare 
desfasurarii activitatilor. 

3. Resurse umane. 
Au fost înscriși 26 de copii dintre care 20 copii sunt de etnie rromă. Dintre aceștia numai 
2  copii au avut o frecvență foarte slabă, nu au frecventat decât sporadic sau deloc. 
Din totalul de 26 de preșcolari, 8 copii  nu au frecventat anul trecut. 

4. Activităţi opţionale: 
Cu acordul părinților am desfășurta opționalul ”Lumea poveștilor” si ”Creionas in lumea 
grafismelor” 
5. Activitatea cu părinţii 

• Ședinte cu părinții- lunile septembrie  
• Consilierea săptămânală conform planificării sau situațiilor ivite la grupă 
• Implicarea părinților în actul didactic și în activitățile extracurriculare; 
• Sponsorizări pentru achiziționarea de auxiliare didactice  
• Lunar,  incepand cu luna noiembrie, in cadrul Proiectului ”Stop abandonului 

scolar-promoveaza educatia”-  activitati lunare de consiliere parentala ”9 pasi în 
educatia copilului meu! 

• Sustinerea unei activitati demostrative cu paticiparea unui grup de parinti 
6. Proiecte şi parteneriate educaţionale 

I. PROIECT EDUCAȚIONAL -”Stop abandonului scolar-promoveaza 
educatia” în parteneriat cu Centrul de Resurse al Comunitatii Boldesti-Scaeni 
și sponsorizat de Omv Petrom  - în cadrul ”Grădiniței interculturale”, formând 
echipă cu asistentă educațională de etnie rromă s-au desfășurat: 

• săptămânal câte o activitate despre tradițiile și istoria rromilor 
• lunar câte o întâlnire cu părinții 
• îndrumarea activității asistentei educaționale 
• întocmirea planificărilor și a raportului de activitate - lunar 
• realizarea de mijloace didactice necesare desfășurării activității 

II. „Proiectului educațional internațional ”TIMTIM-TIMY” 
• Achiziționarea la nivel de grupă a auxiliarelor ”Pachet domenii 

experiențiale ”TIMTIM-TIMY” 
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• Participarea la ”Concursul internaţional de activităţi integrate pentru 
antepreşcolari şi preşcolari ”TIMTIM–TIMY„ ” (concurs gratuit 
desfășurat în data de 7 decembrie 2016) cu un număr de 13 copii 
obținând  următoarele rezultate: premiul I – 11 preșcolari, premiul II- 1 
preșcolar și premiul III- 1 preșcolar 

III. Esenţial Proiect Educaţional ”Tehnici moderne de predare” realizat de Editura 
Esenţial Proiect Educațional în parteneriat cu ziarul Esențial în Educație și 
Editura D’art, proiect ce vizeaza utilizarea softurilor educaţionale la grupele 
preșcolare și la clasele primare 

7. Activitatea de formare- responsabilități/ voluntariat 
• Participarea activă la activitatea comisiei metodice 
• Participarea ca moderator/responsabil a activității Cercului Pedagogic Nr 10 

Învățământ Preșcolar-Zona Rural Nord /Vest -Nivel II 
• Implicarea în organizarea activităților extraccuriculare și de educație sanitară la 

nivelul grădiniței, ca membru în comisiile pe probleme 
• Implicarea în activitatea de inventariere la nivelul unitatii preșcolare 
• Activitate de voluntariat  
• Activitate de asistent coordonator de proiect în cadrul Proiectului ”Stop 

abandonului scolar-promoveaza educatia”, desfasurat la CERC Boldesti-Scaeni, 
proiect realizat cu sprijinul OMV Petrom în cadrul Fondului pentru Inovare civică 
administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

• Participarea în cadrul ONG-ului CERC Boldești-Scăeni,  membru fondator și 
membru în Consiliul Director, alături de alte cadre didactice și membrii ai 
comunității, la nivel de oraș, prin participarea la ședințele lunare și implicarea în 
scrierea/ aplicarea unor proiecte care să vizeze creșterea frecvenței copiilor 
preșcolari și a elevilor din școala noastră 

8. Activitatea extracurriculară 
• 05.10.2016 - ”Grădinița- primii pași în educație” Activități dedicate ”Zilei 

Educației”- jocuri de rol, prezentare film educațional , poster – lucrare colectivă 
• 13.10.2016 ora 10,30- ”Plăcinta fermecată” Teatru de păpuși- activitate în comun 

cu grupa mijlocie și clasa pregătitoare C 
• 27 Noiembrie 2016 Teatru de păpuși- ”Fetița neascultătoare”-activitate în comun 

cu grupa mijlocie și clasa pregătitoare C 
• 07.12.2016 -”CONCURSUL TIMTIM-TIMY PENTRU COPII” participarea la 

concurs 
• 15.12.2016 – ”Sărbătoarea Crăciunului- Nașterea Domnului Isus” – serbare cu 

participarea reprezentanți ai Petrom, reprezentanți Asociația CERC Boldești-
Scăeni, părinți 

25 ianuarie 2017- ” Frumusețea iernii” – expozitie lucrari de pictura, desen, colaje 
împreuna cu grupa mijlocie( Alecu Anca) 

 
Activitatea desfășurată în semestrul I  2016/ 2017 la Scoala Primară Seciu- coordonator- 
învăţător Dumitru Victor 
 
          Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor şcolare în vigoare. 
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Activităţi educative desfăsurate la nivelul scolii: 
1. Excursii în înprejurimi ( septembrie, octombrie 2016) 
2.Serbarea de Craciun (17.12.2016) organizata în cadrul scolii avand ca invitati elevii Scolii de 
Pompieri Pavel Zăgănescu Boldeşti- Scăeni şi TV Prahova 
3.”Colinde, colinde!”- (24.12.2016) elevii au mers la colindat prin localitate insotiti de d-l 
invatator 
4.”Dor de Eminescu”(15.01.2016)- recital de poezie  
 
 
                                                                      Director, 

                                                                  Prof. Ioana Petcu 

 

 


