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ŞCOALA GIMNAZIALA „LEONARDO DA VINCI” 

STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 55, SECTOR 3, BUCURESTI 

TEL/FAX 021 324 86 76  

e-mail: scoala75@yahoo.com 

 

  

 
                            NR.761 /27.01.2020 

 

 

RAPORT FINAL  

SEMESTRUL I 

ANUL SCOLAR 2019-2020 

 
Acest raport îşi propune să realizeze o evaluare obiectivă a procesului instructiv educativ 

desfăşurat în primul semestru al anului şcolar 2019-2020. La întocmirea lui s-a ţinut cont de  

rapoartele de activitate ale responsabililor ariilor curriculare şi a comisiilor din şcoala, a 

inspecţiilor  de specialitate cât şi concluziilor rezultate în urma monitorizării de către conducerea 

şcolii a intregii activităţi. 

 
SITUAŢIA CLASELOR DIN UNITATE 

 

49de clase din care: 

- 32 clase la primar (7 clase pregătitoare) 

- 17 clase la gimnaziu (din care 2 clase intensiv engleză, clasele a VII-aB, a VIII-aC) 

Şcoala a funcţionează în doua schimburi, în schimbul doi învatand 22 clase (toate clasele a 

IV-a, aV-a, a VI-a, aVII-a şi a VIII-a). 

În şcoală se studiaza 3 limbi străine: engleza, franceza, italiana 

 

SPAŢIUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 27 săli de clasa 

 2 laboratoare (laboratorul de chimie şi cel de biologie sunt transformate în săli de clasă) 

 1 sală de sport 

 1 cancelarie  

 2 cabinete de informatică  

 1 cabinet medical 

 1 cabinet stomatologic 

 1 cabinet asistenţă psihopedagogică 

 1 bibliotecă 

 

Transformarea unor laboratoare/ cabinete în săli de clasă a apărut ca urmare a creşterii 

numărului populaţiei şcolare din unitatea noastra şcolară. 

Clasele a VIII-a îşi desfăşoară activitatea în intervalul orar 12-19. 

Toate sălile în care se desfăşoară activitatea didactică au fost dotate cu mobilier adecvat, 

videoproiectoare, unele având computere cu acces la internet. Acestea au fost utilizate în 
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activitatea cu elevii. Există săli de clasă dotate cu imprimante sau copiatoare, sisteme audio-video, 

care vin în sprijinul activităţii  cadrului didactic în procesul de predare-evaluare. 

 În laboratorul de informatica  există o tabla interactivă  utilizata în procesul instructiv-

educativ.  

. 

În vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale, sălile de clasă sunt dotate cu  camere 

video (iar în 9 dintre acestea şi audio) performante. Holurile şi perimetrul şcolii de asemenea sunt 

supravegheate permanent cu camere de luat vederi. 

În şcoală se desfăşoară Programul Şcoala după şcoală.De acest program se bucură 170 de 

elevi de la ciclul primar. Programul de desfăşurare în intervalul orar 11.30-16, în 7 săli de clasă, 

sunt 12 grupe de elevi. Programul se bucură de aprecierea părinţilor.  

Pentru anul şcolar următor se impune creşterea numărului de locuri din acest program dar şi al 

numărul de cadre didactice implicate. 

 

POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

Situaţia  şcolară la învăţătură şi purtare pe semestrul I 
 

   

Situaţie neîncheiată/ amânaţi:  2 elevi (cls. pregătitoare F şi cls. aV-a D) 

Corigenţi la:        o materie-8 elevi 

       2 materii -1 elev                      

                               la mai multe obiecte -1 elev  

Note scăzute la purtare: 3 elevi (o notă de 9 pentru un elev de la  cls. a VI-a C, o notă de 7 

pentru 1 elev de la  cls. a VII-a B  şi o notă de 8 pentru un elev de la cls. a VIII-a B)   

Sancţiuni acordate: 30 din care  - 23 observaţii individuale  - 7 la învăţământul primar şi 

                                     -16 la gimnaziu   

                                  - 7 mustrări scrise  - 6 la învăţământul primar şi 

Învăţă-

mânt 

Înscrişi 

la 

inceput 

de an 

şcolar 

Veniţi în 

şcoală în 

timpul 

semestru-

lui 

Ve-

niţi 

de la 

altă 

clasă 

Ple-

caţi 

din 

şcoa-

lă 

Plecaţi 

la altă 

clasă 

Ră-

maşi  

Promo-vaţi Cori-

genţi 

Elevi cu 

situatia 

neînche-

iată/ 

amânaţi 

Note/calific

a-tive 

scăzute la 

purtare sub 

7 

Primar 933 4 - 2 - 935 932 2 1 - 

Gimnazi

al 

502 - - 1 - 501 492 8 1 - 

Total 

final 

1435 4 - 3 - 1436 1424 10 2 - 
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                        - 1 la gimnaziu 

Procentul de promovabilitate este de 99,16%, apropiat de cel înregistrat la sfârsitul 

semestrului I din anul trecut scolar (2018-2019) de 99,51%. 

Se observă o creştere substanţială a numărului de elevi din şcoală, de la 1333 elevi la finele 

anului şcolar 2018-2019, la 1436 elevi, la sârşitul semestrului I din acest an şcolar. Acest lucru 

demonstrează faptul că activităţile desfăşurate şi rezultatele elevilor şcolii sunt cunoscute şi 

apreciate de părinţi si autorităţi. 

Numărul sancţiunilor pentru abaterile comportamentale a crescut faţă de acelaşi moment din 

anul precedent, fapt ce atestă seriozitatea şi corectitudinea  cu care se desfăşoară întregul proces 

instructiv-educativ. 

Faptul că nu există elevi cu note la purtare sub 7, ne arată faptul că nu au existat violenţe 

majore în şcoală şi că elevii vizaţi si-au corectat comportamentul faţă de colegi şi angajaţii şcolii.  

Toate aceste rezultate demonstrează seriozitatea, perseverenţa şi calitatea muncii depuse de 

întreg corpul profesoral precum şi efortul susţinut al elevilor noştri.  

 

 

Cursuri opţionale  desfaşurate 

Nr. 

crt. 

Clasa Profesor Denumire  

1.  2A  Je parle français  

2.  2B  Je parle français 

3.  2C  Je parle français 

4.  2D  Je parle français 

5.  2E  Je parle français 

6.  2F  Je parle français 

7.  2G  Je parle français 

8.  3A  Blip Blop's Adventures 

9.  3B  Blip Blop's Adventures 

10.  3C  Blip Blop's Adventures 

11.  3D  Blip Blop's Adventures 

12.  3E  Blip Blop's Adventures 

13.  3F  Blip Blop's Adventures 



4 
 

14.  3G  Blip Blop's Adventures 

15.  4A  Blip Blop's Adventures Continue 

16.  4B  Blip Blop's Adventures Continue 

17.  4C  Blip Blop's Adventures Continue 

18.  4D  Blip Blop's Adventures Continue 

19.  4E  Blip Blop's Adventures Continue 

20.  5A  Reading Is Fun 

21.  5B  Reading Is Fun 

22.  5C  Reading Is Fun 

23.  5D  Reading Is Fun 

24.  5E  Reading Is Fun 

25.  6A  Means of Communication 

26.  6B  Means of Communication 

27.  6C  Means of Communication  

28.  6D  Means of Communication 

29.  7A  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

30.  7B  Extindere (clasă intensiv engleză) 

31.  7C  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

32.  7D  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

33.  8A  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

34.  8B  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

35.  8C  Our Wonderful World 

36.  8D  Matematică și științe în societatea cunoașterii 

 

 

Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului şcolar a monitorizat lunar 

situaţia absentelor din cataloage. S-au făcut toate demersurile necesare de către cadrele didactice şi 
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conducerea şcolii, în vederea conştientizării părinţilor cu privire la riscurile părăsirii timpurii a 

şcolii de către elevi . 

La finele semestrului I, an şcolar 2019-2020 s-au înregistrat 9562 absențe din care 2005     

nemotivate atât pentru gimnaziu cât si pentru primar. Cel mai mare număr de absenţe s-a 

înregistrat în luna decembrie 2019 (3460 din care nemotivate 438), multe dintre acestea 

datorându-se îmbolnăvirilor şi a unor elevi plecati în străinatate care au facut mai târziu 

formalităţile de transfer catre şcolile unde învata în prezent. 

S-a observat o preocupare permanenta din partea tuturor cadrelor didactice pentru o 

colaborare permanenta cu familiile elevilor, consilierea părinţilor şi a elevilor, mai ales a celor cu 

risc de abandon şcolar, colaborarea unităţii noastre şcolare cu DGASPC, sector 3, Bucureşti, în 

vederea reducerii absenteismului şi prevenirii abandonului şcolar. 

 

 

Doamna  psihopedagog a şcolii s-a aflat într-o permanentă legătură cu cadrele didactice şi 

conducerea unităţii. Activităţi desfăşurate: 

Consilierea individuală a elevilor: 15 beneficiari 

Consilierea individuală a părinților elevilor: 34 beneficiari 

Consilierea individuală a cadrelor didactice: 17 beneficiari 

Consilierea de grup a elevilor: 5 clase 

Consilierea de grup a părinților: 4 clase 

Alte activități:  

- Realizarea analizei de nevoi a beneficiarilor (elevi, părinți, cadre didactice). 

- Participarea la studiul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor claselor a VIII-a 

(CMBRAE, AMN, ISMB – noiembrie, 2019): aplicarea de chestionare elevilor de clasa a VIII-a, 

prelucrarea datelor rezultate 

- Luarea în evidență a copiilor cu CES și certificat OSP din unitatea școlară (în unitatea școlară 

există 15 elevi cu CES și certificat OSP, iar în  proces de consiliere – 2 elevi);  

- Colaborarea cu profesorul de sprijin. 

 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si dicriminarii 

in mediul scolar si promovarea interculturalitatii a colaborat cu toate cadrele didactice şi 

conducerea şcolii în vederea diminuarii în intensitate şi frecvenţă a actelor de violenţă şi de 

promovare a încrederii şi dialogului. 

 

În incinta şcolii nu s-au înregistrat acte de violenţă majore în  semestrul I.  

Cadrele didactice au reacţionat prompt în vederea monitorizării şi sancţionarii verbale sau 

scrise a elevilor implicaţi în acte de violenţă. 23 elevi au fost sancţionaţi cu observaţie individuală 

şi 7 elevi cu mustrare scrisă. 

Familiile elevilor implicati în altercaţii au fost înştiinţate şi consiliate în vederea stingerii 

conflictelor. În cadrul şcolii, la orele de dirigenţie şi consiliere elevi şi păriţi, s-au desfăşurat 

activităţi în vedera identificării cauzelor ce declanşează actele de violeţă din mediul şcolar, 

modalităţi de evitare a conflictelor şi informare asupra consecinţelor acestor agresiuni.  
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 De asemenea, s-au desfăşurat ore de educaţie în vederea prevenirii situaţiilor conflictuale, de 

stimulare a dialogului şi încurajare a ajutorului colegial în vederea eliminării violenţei în randul 

elevilor. Printr-o mai bună comunicare cu familiile elevilor, o supraveghere mai atentă a elevilor 

la intrarea şi ieşirea din şcoală şi în cadrul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, numărul 

actelor de violenţă a scăzut ca intensitate. 

Elevilor implicaţi în acte de violenţă verbală sau fizică li s-a întocmit o  Fişă de inregistrare 

a actului de violenţă, au fost purtate discuţii cu părintii acestora, au fost sfătuiţi să se consulte cu 

psihopedagogul şcolii. Înştiinţările scrise din partea şcolii (cu calificativele/notele scazute la 

purtare, respectiv mustrarea scrisă) au fost înmânate părinţilor care au semnat de luare la 

cunoştinţă. 

 

Puncte tari ale activităţii desfăşurate: 

 O mai bună monitorizare a actelor de violenţă de către toţi angajaţii şcolii; 

 Activităţi de pregătire antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea respectării 

normelor de convieţuire în şcoala a elevilor, realizate în colaborare cu poliţistul de 

proximitate; 

 Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii şi solutionarea lor în mod constructiv; 

 Prezentarea, în timpul orelor de dirigenţie şi a şedintelor cu părinţii, a unor teme cu 

caracter educativ referitoare la siguranţa personală; 

 Acordarea de sprijin de specialitate elevilor şi părinţilor care solicită ajutor psihologic; 

 Înregistrarea actelor de violenţă, în fişa specială, pentru elevii implicaţi în astfel de 

evenimente; 

 Popularizarea sistemului de intervenţie 112 in situţtii de urgenţă; 

 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare (artistice, sportive, culturale ) 

care să stimuleze comunicarea şi spiritul de echipă; 

 O mai bună supraveghere a elevilor pe timpul pauzelor, la intrarea şi ieşirea din şcoală prin 

agenţii de pază şi a profesorilor de serviciu; 

 Permanenta informare a părinţilor atât prin poşta electronică, telefonic şi în cadrul 

programului de  consiliere, cu privire la actele de violenţă şi riscul de abandon şcolar; 

 Activităţi comune cu poliţistul de proximitate în vederea întăririi colaborării între cele 

două instituţii. 

 

Minusuri: 

 Slaba implicare a  Comitetului de părinţi în asigurarea unui climat de siguranţă mai eficient 

în şcoală; 

 Greutăţi în cooptarea institutiilor guvernamentale şi neguvernamentale care pot acorda 

sprijin elevilor cu situaţii materiale precare şi celor supusi la abuzuri; 

 Lipsa interesului unor familii faţă de problemele comportamentale ale propiilor copii în 

şcoală şi în afara ei. 

 

Comisia de proiecte și programe a înregistrat un număr important de proiecte şi activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare care au avut un ecou deosebit atât pentru elevii nostri cât si pentru 

părinţii lor,  după cum urmează:  
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Nr. 

crt. 

Denumire 

parteneriat  

Denumire proiect/activitate  Perioada Parteneri  

1 Acord de 

parteneriat 

Proiect: ”Suntem diferiți, 

dar suntem la fel dacă suntem 

uniți” 

An școlar 

2019- 2020 

Scoala Gimnazială Nr 

86 

2 Acord de 

parteneriat 

Proiect: ”Vorbesc acum, 

deschid un drum” 

An școlar 

2019- 2020 

Scoala Gimnazială Nr 

86 

3 Pateneriat 

educational  

Invatarea interactiva   2019 - 2020 Editura Edu 

Asociatia Educrates 

4 Acord de 

parteneriat  

Zambetul din cutie  Oct-dec Asociatia Sansa Ta 

5 Protocol de 

colaborare   

Scoala si Biserica – 

fundamente ale educatiei  

 2019- 2020 Arhiepiscopia Buc. 

Parohia Sf. Ioan Iacob 

Hozevitul  

6 Contract  de 

colaborare  

Mai bine, mai frumos 2019-2020 SC Image Photo 

Production 

Asociatia de Parinti 

7 Acord de 

parteneriat 

Campanie naționala de 

promovare a sănătății – Cum 

ne spalam corect pe maini  

0ct-nov 2019 ASSMB Administrația 

Spitalelor  și Serviciilor 

Medicale București  

8 Acord de 

parteneriat  

Expoziție – concurs 

”Corabia Visurilor” 

Noiembrie 

2019- august 

2020 

Colegiul Național 

”George Coșbuc” – Motru  

9 Acord de 

Parteneriat  

Marea Voluntariada 

Naționala de mediu a școlarilor 

Martie- iunie 

2019 

Asociația Semper 

Musica Filiala Tecuci 

10  Contract de 

parteneriat  

Initierea copiilor in spiritul 

valorilor democratice  

 2019-2020 Scoala Gimnaziala Nr 

2 Peris 

11  Contract de 

parteneriat  

Bucuria lecturii  2019-2020 Scoala Gimnaziala Nr 

2 Peris 

12 Acord de 

parteneriat  

Mananc corect si sunt mega 

sanatos 

nov 2019 Predeteanu&Partners 

Mega Image 

13 Acord de 

parteneriat   

Natura carte deschisa 

pentru minte si suflet 

 2019-2020 Sc Gimnaziala Gh. 

Vernescu- Ramnicu Sarat- 

Buzau 

14 Acord de 

parteneriat  

Proiect „ Ziua Pamantului- 

Sa pastram natura vie” 

2019-2020 Sc Gimnaziala Nr 1 

Arghires 

15 Protocol de 

parteneriat 

Tinere talente 2019-2020 Scoala Gimnaziala de 

Arte Nr 5 

16 Acord de 

parteneriat 

Povesti urbane in sectorul 3  Nov- dec 

2019 

Asociatia Montage 

17 Acord de 

parteneriat cultural-

artistic 

Concurs  2019-2020 Scoala Gimnaziala 

Alexandru Costescu 

18 Protocol de 

colaborare  

Coderdojo Tech School  2019 Asociatia Scoala de 

Valori  

 

 



8 
 

 

RESURSA UMANA 

 

Din cele 79 cadre didactice din şcoală  

- 38% au gradul didactic I; 

- 24 % au gradul II;  

- 20% au definitivatul în învătământ;  

- 18% sunt debutanţi. 

Prin analiza acestor date rezultă permanenta preocupare a cadrelor didactice din şcoala 

pentru perfectionare prin obţinerea gradelor didactice. 

Alături de profesorii şi învăţătorii şcolii, au contribuit la bunul mers al întregii activitati 6 

angajaţi reprezentând personalul didactic auxiliar şi 8 angajati reprezentând personalul nedidactic.  

 
  

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, în COMISIILE METODICE s-au desfășurat 

următoarele activități comune tuturor cadrelor didactice: 

 

 Participare la Consfătuirile cadrelor didactice ; 

 Participare la ședințele si activitățile metodice organizate pe sector; 

 Studierea programelor școlare si întocmirea planificărilor calendaristice semestriale si 

anuale; 

 Pregătirea pentru lecții (elaborarea planului unității de învățare pentru anumite lecții, a 

mijloacelor de evaluare, a fiselor de lucru, a caietului prof.); 

 Folosirea TIC in cadrul orelor de curs; 

 Elaborarea si administrarea testelor inițiale; 

 Stabilirea de către fiecare profesor in parte a măsurilor remediale pentru fiecare clasa; 

 Selecționarea elevilor pentru participarea la concursurile si olimpiadele din sem II. 

Pregătirea lor prin lucrul diferențiat la clasa si prin îndrumări speciale; 

 

PROFESOR/INVATATOR DISCIPLINA OLIMPIADA SI FAZA DATA CALIFICATI 

 

Educatie 

civica 

Olimpiada de Stiinte Socio-

Umane, faza pe scoala 14.12.2019 7 echipaje 

 

Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada de Lingvistică-

etapa pe școală 14.dec.19 2 

 

Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada de Limba română- 

Secțiunea A și B 17.12.2019 5 

 

Educație 

civică 

Olimpiada de Științe Socio-

Umane, faza pe școală 14.12.2019 5 echipaje 

 

Ed. fizica si 

sport - Sah 

Olimpiada Nationala a 

Sportului Scolar, faza pe 

scoala 03.12.2019 2 

 

Ed. fizica si 

sport - Sah 

Olimpiada Nationala a 

Sportului Scolar, faza pe 

sector 13.12.2019 - 
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Ed fizica si 

sport - Tenis 

de masa 

Olimpiada Nationala a 

Sportului Scolar, faza pe 

scoala 18.12.2019 1 

 

Educație 

civică 

Olimpiada de Științe Socio-

Umane, faza pe școală 14.12.2019 5 echipaje 

 

Evaluator-

Educație 

civică       

 

Educatie 

civica 

Olimpiada de Stiinte Socio-

Umane, faza pe scoala 14.12.2019 3 echipaje 

 

Limba şi 

literatura 

română 

Olimpiada de Limba română, 

secţiunile A şi B 17.12.2019 2 

 

Matematica faza pe scoala 12.12.2019 

calificati 3 elevi, V-

VI 

 

Matematica faza pe sector 02.02.2020 

calificati 2 elevi, V-

VI 

 

Limba 

Franceza 

Olimpiada de Limba 

Franceza,faza pe scoala 13.12.2019 calificat 1 elev 

 

Istorie 

Olimpiada de Istorie,faza pe 

scoala 11.12.2019 calificați 3 elevi 

 

 Informări curente cu privire la comunicările transmise de doamnele metodist sector    

si/sau inspector; 

 Asistente la ore pentru toate cadrele didactice. 

 

Formarea elevilor 

 

           Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard. S-

a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

     S-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora 

dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de 

învăţare. 

     S-a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, 

aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, 

a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare,s-au 

consolidat deprinderile de citit-scris, socotit, explorare/investigare, interpretare pe baza 

observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală . 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de 

învăţare: învăţarea reciprocă, metoda chestionarului, observaţiei directe, explicarea unei noţiuni pe 

baza studiului individual, etc. 

   În acest fel, elevii au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea 

competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

 

Evaluarea elevilor 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 



10 
 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă 

pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de 

performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a 

concluziilor  în urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea 

evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului 

de învăţare.  

 

Organizarea activităților extraşcolare şi extracurriculare 

 

         La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activități extracurriculare judicious 

selectate și proiectate, prin ele învățătorii/diriginții continuând de fapt actul de predare învățare 

început la clasă.   

 

CLASA 

NUME SI PRENUME 

INVATATOR/DIRIGINTE DATA ACTIVITATEA 

LOCUL 

DESFASURARII 

  

decembrie Campania "Zambetul din cutie"- voluntariat 
 

  

17,21,24 

noiembrie Povestiri urbane în sectorul 3 Școala de Arte Nr. 5 

dir. adj. 

 

decembrie Zâmbetul din cutie-voluntariat şcoală 

dir. adj. 

 

noiembrie Patrula de reciclare, educaţie ecologică şcoală 

dir. adj. 

 

nov-dec Crucea roşie-voluntariat şcoală 

dir. adj. 

 

octombrie Mănânc corect si sunt MegaSanatos 

şcoală-Predeţeanu& 

Partners 

dir. adj. 

 

noiembrie Pe urmele sfinţilor, expozitie de desene şi colaje 

şcoală-Parohia Iancu 

Vechi-Mătăsari 

dir. adj. 

 

noiembrie Poveşti urbane în sectorul 3 şcoală-Primăria sector3 

P E 

 

18 decembrie 

2019 Serbare Craciun Sala de Clasa 

Preg B 

 

- septembrie 

"Scoala, noua mea familie"-jocuri de cunoastere si 

socializare Sala de clasa 

Preg B 

 

octombrie 

"Toamna- frumusete, bogatie si culoare"- activitati 

practice cu materiale din natura, expozitie Sala de clasa 

Preg B 

 

noiembrie "La olarit"- activitate practica cu roata olarului Sala de clasa 

Preg B 

 

decembrie 
1 Decembrie -"Ziua Nationala a Romaniei"-decembrie-

activitate artistica,parada costumelor nationale Sala de clasa 

Preg B 

 

decembrie "Serbare de Craciun"- program artistic 

 

Preg C 

 

octombrie 

"Toamna- frumusete, bogatie si culoare"- activitati 
practice cu materiale din natura, expozitie sala de clasa 

Preg C 

 

noiembrie "La olarit"- activitate practica cu roata olarului Sala de clasa 

Preg C 

 

decembrie 

1 Decembrie- "Ziua Nationala a Romaniei"- activitate 

artistica, parada costumelor nationale Sala de clasa 

Preg C 

 

decembrie "Serbare de Craciun"- program artistic Scoala de Arte 

preg D 

 

septembrie 

"Scoala, noua mea familie"-jocuri de cunoastere si 

socializare Sala de clasa 

preg D 

 

octombrie 

"Toamna- frumusete, bogatie si culoare"- activitati 

practice cu materiale din natura, expozitie Sala de clasa 

preg D 

 

noiembrie 

"Minunata lume a globuletelor lui Mos Craciun” - 

excursie 

Fabrica de 

globulete,Curtea de 

Arges 

preg D 

 

decembrie 

"Iarna, anotimpul bucuriilor” - activitate artistico-

plastica Sala de clasa 

preg D 

 

ianuarie Zâmbetul din cutie-voluntariat Scoala 

 

Preg. C 

  

"Scoala, noua mea familie"-jocuri de cunoastere si 
socializare- septembrie sala de clasa 

P-VIII 

 

27.09.2019 Ziua Europeana a Sportului Scolar 

Sala de Ed. fizica si 

sport 

I F 

 

18 oct.2019 Campania "Patrula de reciclare" Unitate școlară 

I F 

 

29 noiembrie 

2019 La multi ani, România! Sala de clasă 

I F 

 

dec. 2019 Campania "Zâmbetul din cutie" - voluntariat Unitate școlară 

I F 

 

dec. 2019 ,,Bucuriile iernii"- concurs interjudetean sala de clasă 

I F 

 

dec. 2019 „Secret Santa” sala de clasă 

IA 

 

26.09.2019 „Traversez strada corect”? sala de clasă 

IA 

 

24.10.2019 Campania „Zâmbetul din cutie” școală 

IA 

 

29.11.2019 1 Decembrie - ZIUA ROMÂNIEI sala de clasă 

IA 

 

19.12.2019 „Anul nou, sosește în pădure!”- Serbare de Crăciun sala de clasă 
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IB 

 

29.11.2019 1 Decembrie- Ziua Romaniei sala de clasa 

IB 

 

noiembrie Zambetul din cutie scoala 

IB 

 

12.12.2019 Atelier de Craciun sala de clasa 

IB 

 

octombrie Patrula de reciclare scoala 

IB 

 

17,21,24 oct Povesti urbane in sectorul 3 Scoala de Arte Nr5 

IB 

 

octombrie Mananc corect si sunt MegaSanatos Scoala 

IC 

 

4 octombrie Ziua educatiei-5 noiembrie Sala de clasă 

IC 

 

decembrie 2019 Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat Sala de clasă 

IC 

 

18.12.2019 Serbare de Crăciun Sala de clasă 

ID 

 

4.10.2019 Ziua educatiei-5 noiembrie sala de clasă 

ID 

 

30 nov. 2019 1 DECEMBRIE – ziua nationala a României sala de clasă 

ID 

 

decembrie 2019 Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat unitate școlară 

ID 

 

18.12.2019 Serbare de Crăciun Scoala de Arte nr. 5 

ID 

 

octombrie 2019 Patrula de reciclare unitate școlară 

a II - a C 

 

12.12.2019 Povești de Crăciun sala de clasă 

a II - a C 

 

23-27.11.2019 La multi ani, România! sala de clasă 

a II - a C 

 

02.12.2019 Zâmbetul din cutie școală 

a II - a C 

 

octombrie Patrula de reciclare școală 

a II - a C 

 

octombrie Mănânc corect si sunt MegaSanatos școală 

a II - a C 

 

septembrie 2019 vizită la Fabrica de ciocolată 

Fabrica de ciocolata 

Heidi Pantelimon 

a II - a C 

 

12.09.2019 Regulile clasei sala de clasă 

a II-a D 

 

16.oct. Toamna in clasa si in scoala noastra sala de clasa 

a II-a D 

 

29.noe 1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei sala de clasa 

a II-a D 
 

12 dec. Crestini Craciunul a sosit sala de clasa 

a II-a F 

 

octombrie 2019 Toamna - frumuseţe, bucurie şi culoare Sala de clasa 

a II-a F 

 

noiembrie 2019 Magia cuvintelor Sala de clasa 

a II-a F 

 

decembrie 2019 Magia Crăciunului Sala de clasa 

II A 

 

septembrie Regulile clasei Sala de clasa 

II A 

 

octombrie Mănânc corect si sunt MegaSanatos Sala de clasa 

II A 

 

noiembrie Patrula de reciclare Sala de clasa 

II A 

 

noiembrie-

decembrie La multi ani, România! Sala de clasa 

II A 

 

decembrie Zâmbetul din cutie Sala de clasa 

II A 

 

decembrie Povești de Crăciun Sala de clasa 

II G 

 

16 octombrie Toamna rodnica Sala de clasă 

II G 

 

29 noiembrie 1 Decembrie - ZIUA ROMÂNIEI Sala de clasă 

II G 

 

18 decembrie Atelier confecționare ornamente Crăciun Sala de clasă 

II G 

 

decembrie Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat scoala 

3C 

 

Decembrie Lettre pour Père Noël Sala de clasa 

a III-a E 

 

decembrie Campania "Zâmbetul din cutie" Școală 

a III-a E 

 

18 decembrie Atelier de Crăciun Sala de clasă 

a III-a E 

 

29 noiembrie 1 Decembrie-Ziua României Sala de clasă 

a III-a E 

 

sem I Campania " Patrula de reciclare" Școală 

III A 

 

dec. 2019 Campania "Zambetul din cutie" - voluntariat Unitate școlară 

III A 

 

dec. 2019 Serbare de Crăciun Sala de clasă 

III A 

 

Sem. I Campania "Patrula de reciclare" Unitate școlară 

III B 

 

29.11.2019 Romania,te iubesc! sala de clasa 

III B 

 

19.12.2019 Colaj artistic De Craciun sala de clasa 

III C 

 

decembrie Zâmbetul din cutie Sala de clasa 

III C 

 

decembrie Ziua Românilor - proiect Sala de clasa 

III D 

 

29 decembrie Proiect 1Decembrie- Marea Unire. Alcatuire planse sala de clasa 

III D 

 

6 decembrie Atelier de Craciun- Pictura pe sticla sala de clasa 

III D 

 

noiembrie 2019 Campania ”Zâmbetul din cutie” sala de clasa 

III F 

 

1 decembrie proiect - Ziua Romaniei Sala de clasa 

III F 

 

noiembrie 2019 Zâmbetul din cutie Sala de clasa 

III G 

 

19/10/2019 Expeditie la Campina (De-a arhitectura in orasul meu) Campina-Prahova 

III G 

 

23/10/2019 

Proiect CARTI TATUATE/EDUCATIE CU 

DRAGOSTE sala clasa/FB debasm 

III G 

 

oct. - dec./2019 De-a arhitectura in orasul meu - opt. extracurricular sala clasa 

III G 

 

14.12.2019 CarpaticClimbingGym scoala 

IIIB 

 

noiembrie Campania ,, Zambetul din cutie" -voluntariat scoala 

IIIG 

 

dec. 2019 Campania Zambetul din cutie - voluntariat scoala 

4B 

 

Decembrie Qu'est-ce que tu aimes en France? -projet Sala de clasa 

a IV-a A 

 

05.10.2019 Ziua educatiei sala de clasa 

a IV-a A 

 

29.11.2019 1 Decembrie - ziua tuturor romanilor sala de clasa 

a IV-a A 

 

19.12.2019 Traditii si obiceiuri de Craciun sala de clasa 

a IV-a C 
 

20 nov. 

Ziua Internationala a Drepturilor Copiilor ( Lectie 

UNICEF) sala de clasa 

a IV-a C 
 

18 dec. Atelier de Craciun sala de clasa 

a IV-a C 

 

29 nov. Ziua Nationala a Romaniei sala de clasa 
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a IV-a C 

 

04 oct. Ziua Mondiala a Educatiei sala de clasa 

IV C 

 

dec. 2019 Crucea Roșie - voluntariat Sala de clasă 

IV C 

 

dec. 2019 Campania "Zâmbetul din cutie" - voluntariat Unitate școlară 

IV C 

 

Sem. I Campania "Patrula de reciclare" Unitate școlară 

IV D 

 

20.11.2019 

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (lecție 

UNICEF) sala de clasă 

IV D 

 

dec.2019 Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat unitate școlară 

IV D 

 

18.12.2019 Atelier de Crăciun lab.informatică 

IV D 

 

29.11.2019 Ziua Națională a României sala de clasă 

IV D 

 

4.10.2019 Ziua Internațională a Educației sala de clasă 

IV D 

 

dec.2019 Crucea Roșie-voluntariat 

 IV D 

 

Sem. I Campania "Patrula de reciclare" Unitate școlară 

IV E 

 

Octombrie Ziua mondială a educației Sala de clasă 

IV E 

 

Noiembrie „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” - proiect Sala de clasă 

IV E 

 

Decembrie Ziua națională a României - expoziție de lucrări Sala de clasă 

IV E 

 

Noiembrie-

Decembrie Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat Școală 

IV E 

 

Noiembrie Patrula de reciclare - voluntariat Școală 

IV E 

 

Decembrie Atelier de Crăciun - creații originale Sala de clasă 

IV E 

 

Noiembrie Ziua internațională a drepturilor copiilor - Unicef Școală 

a V-a A 

 

27.11.2019 La multi ani, Romania! sala de clasa 

a V-a E 

 

octombrie Halloween sala de clasă 

a V-a E 

 

decembrie Campania „Zâmbetul din cutie” - voluntariat școală 

a V-a E 

 

decembrie „Secret Santa” sala de clasă 

aV-a A 

 

09.09.2019 "Suna clopotelul!" Sala de clasa 

aV-a A 

 

18.12.2019 "Secret Santa" sala de clasa 

Cls. V-

VIII 

 

noiembrie 2019 

Expoziția „Pe urmele Sfinților Români” (Proiect 

CAEM) 

Biserica Iancu Vechi; 

Sala de clasa 

V C 

 

17.12.2019 Secret Santa Sala de clasă 

V C 

 

decembrie 2019 Campania "Zâmbetul din cutie" - voluntariat Şcoală 

V C 

 

decembrie 2019 

Concursul de decorare a clasei în spiritul sărbătorilor de 

iarnă - Locul I Sala de clasă 

V C 

 

nov. - dec. 2019 Crucea roșie - voluntariat Şcoală 

V D 

 

dec.2019 Campania Zâmbetul din cutie-voluntariat 

 V D 

 

nov.2019 Crucea roșie- voluntariat 
 VB 

 

decembrie 2019 Campania ”Zâmbetul din cutie”- voluntariat Sala de clasa 

VB 

 

decembrie 2019 Spovedit si impartasit Biserica Sf Alexandru 

VB 

 

noiembrie 2019 Pe urmele Sfintilor Romani Biserica Iancu Vechi; 

VB 

 

DECEMBRIE Vizionare Documentar Betleemul Sala de clasa 

VC, VA 

 

decembrie 2019 1 Decembrie - Ziua României Sala de clasă 

VD 

 

31 octombrie 

2019 Hallowen 

 

V-VII 

 

16 noiembrie 

2019 

Premiul al II-lea la Concursul de muzică folk Gutuia din 

Fereastră 

Școala gim. Alexandru 

Costescu 

V-VII 

 

14 decembrie 

2019 Festivalul de colinde Astăzi s-a născut Hristos! 

Colegiul tehnic Anghel 

Saligny 

V-VIII 

 

12 decembrie Olimpiada de matematica 

 6A 

 

decembrie Craciunul in Franta si in Anglia sala de clasă 

6A 

 

noiembrie Campania "Zambetul din cutie"- voluntariat scoala 

6C 

 

Decembrie Le docteur africain -film Sala de clasa 

a VI-a D 

 

31 oct. Halloween sala de clasa 

a VI-a D 
 

20 dec. Crăciunul în Franța și Anglia sala de clasa 

Cls. VI-

VIII  

 

17,21,24 

Noiembrie Povestiri Urbane in Sect 3 Scoala de Arte nr 5 

VI B 

 

18 oct. 2019 

Les Journées franco-roumaines de l'Audiovisuel et du 

Cinéma Sala de clasă 

VIC 

 

decembrie Campania "Zâmbetul din cutie" - voluntariat 
 a VII-a B 

 
25 sept. Ziua Limbilor Europene sala de clasa 

a VII-a B 

 

17 dec. "A Christmas Carol"- concurs pe grupe sala de clasa 

a VII-a C 

 

8 noiembrie 

Vizionare documentar -România în Primul Război 

Mondial sala de clasa 

a VII-a C 

 

13 dec. 

Sesiune de referate - Politica europeană în per. 

Interbelică. sala de clasa 

VII A 

 

decembrie Zâmbetul din cutie sala de clasă 

VII D 

 

dec. 2019 Campania "Zâmbetul din cutie" - voluntariat școală 

VII D 

 

Sem. I Campania "Patrula de reciclare" școală 

VII D 

 

dec. 2019 Christmas around the world școală 

VIIC, 

  
Povestiri Urbane in Sect 3 sala de clasă 

8A,C,D 

 

26 septembrie Ziua Limbilor Europene școală 

8C 

 

Noiembrie 

,,Amintiri din comunism,, Activitate în colaborare cu 

studenții Fac.Istorie- Univ. București Sala de clasa 
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8D 

 

noiembrie Expoziție pe urmele Sfinților români școală 

8D 

 

decembrie Campania ,,Zâmbetul din cutie" -voluntariat școală 

8D 

 

decembrie Secret Santa sala de clasă 

8D 

 

octombrie sesiune de proiecte ,,Ecosisteme" sala de clasă 

8D 

 

noiembrie Patrula de reciclare școală 

8D 

 

Decembrie 

,,Figuri marcante ale istoriei naționale medievale,, 

Sesiune proiecte Sala de clasa 

a VIII a B 

 

12 dec. 

Sesiune de proiecte- Figurile geometrice in viata de zi 

cu zi Sala de clasa 

a VIII a B 

 

17 dec. 

Atelier de Craciun: semnificatia Sărbătorilor de Craciun 

pentru adolescenți Sala de clasa 

VIIID 

  

Povestiri Urbane in Sect 3 sala de clasă 

 

 

Ridicarea nivelului de pregătire și de perfecționare profesională 

 

         Cadrele didactice și-au manifestat interesul si deschiderea către perfecționarea 

profesională, prin participarea la cursuri de formare și simpozioane judetene si naționale, cu 

tematici atractive prin actualitatea problemelor pe care le-au dezvoltat în seminarii, dezbateri, 

prelegeri și ateliere de lucru. 

 

Nr. 
Crt NUME SI PRENUME DENUMIREA CURSULUI DATA/PERIOADA FURNIZOR 

CREDITE 

TRANSFERABIL
E/ORE 

1 

 

Profesor in mileniul III 27.09.2019-20.10.2019 

Asociatia ECO-World 

2010 22 cpt 

2 
 

Curs profesor metodist 18.10.2019-02.11.2019 CCD Bucuresti 
 

3 

 

Echivalarea titlului știintific de 

doctor cu 90 de credite 

 

octombrie 2019 

90 credite 
profesionale 

transferabile 

4 

 

Participare Conferință 
Internațională 4-7 iulie 2019 4-7 iulie 2019 Univ. din București - 

5 

 

Înscriere colocviu grad I 2020-2022 

Universitatea Petrol-

Gaze, Ploiești 

 6 
 

curs CRED 12.10-07.12.2019 CCd, București 
 7 

 
Echivalare Gradul Didactic II septembrie 2019 Univ.Bucuresti 90 credite 

8 

 

Echivalare Gradul Didactic II septembrie 2019 Univ.Bucuresti 90 credite 

9 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

10 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

11 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

12 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

13 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

14 

 

Curs CREED sem 1 CCD Bucuresti 30 credite 

15 

 

Curs CREED oct 2019-ian 2020 CCD Bucuresti 30 credite 

16 

 

Finalizare gradul didactic I (IS) 28 noiembrie 2019 Univ. București - 

17 

 

Curs CRED 12.10-07.12.2019 CCD - Bucureşti 30 de credite 

18 

 

colocviu grad I 07/02/2020 Univ Buc 

 19 

 

Curs CRED oct 2019-ian 2020 CCD București 30 credite 

20 

 

Modul psihopedagogic nivel II Nov2019-apr2029 Spiru Haret 30 credite 

21 

 

Definitivat Sept2019-iulie2020 Inspectorat școlar 
  

INSCRIEREA LA PERFECTIONAREA PRIN GRADE 

    -AN SCOLAR 2019-2020- 

 
NR. 

CRT

. 

CADRU DIDACTIC PREINSCRIERE/ 

GRADUL/ MASTER/ 

DOCTORAT 

SPECIALIZARE TIPUL 

INSPECTIEI DIN 

ANUL CURENT 

PERIOADA DE 

DESFASURARE 

(anul in care se 

finalizeaza) 

1.  Gr. I Învăţământ Primar Curentă I 
IC1 

2023 

2.  Gr. I Învăţământ Primar Curentă I 

IC1 

2023 

3.   Gr. 1 Învăţământ Primar Curenta 1 
IC1 

2023 
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4.  Gr.1 Învăţământ Primar Curenta 1 

IC1 

2023 

5.  Gr.1 Învăţământ Primar Colocviu 2022 

6.  Gr. 2 Învăţământ Primar Curenta 1 

IC1 

2023 

  7.  Preînscriere Gradul 

Didactic II 

Invățământ primar IC1 2019-2022 

8.  Gr. I Lb. Engleza IC1 2020-2022 

9.  Gr I Lb. Franceza 
 

IS 2016-2019 

10.  Lb. și Lit. Română Def 

IC1, IC2 

2020 

11.  Religie Gr. II IC2 2017-2020 

12.  Religie Gr. II IC1 2019-2022 

13.  Istorie (Re)Conversie - 2021 

 

14.  Matematica Definitivat noiembrie – iulie Inspectorat  

sector 1 

15.  Ed. Fizica Gr. II PREINSPECTIE 2018-2021 

16.  Istorie Doctorat  2021 

17.  Ed. Fizica Gr. II IC 1 2019-2022 

18.  Ed. Fizica Gr I - 2016-2021 

19,  Ed. Fizica Gr I IC2 2017-2020 

 

 

Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi promovarea imaginii acesteia 

Fiecare cadru didactic are o mapă 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 obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.  

Cadrele didactice au încheiat parteneriate cu diverse instituții. 

 

             Puncte tari: 

- şcoala dispune de întregul material curricular pentru fiecare an de studiu; 

 - învățătorii şi profesorii și-au eleborat documentele de planificare, proiectare și evaluare 

didactică în conformitate cu Programele școlare în vigoare; 

- activităţile instructive-educative se desfăşoară în săli de clasă dotate cu mobilier, materiale 

didactice moderne care corespund cerinţelor actuale ( planşe didactice, laptop-uri, videoproiector, 

truse geometrice, etc.)    

- marea majoritate a cadrelor didactactice şi-au realizat obiectivele propuse 

- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

- interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă prin participarea la cursuri de 

perfecţionare; 

- majoritatea cadrelor didactice au respectat termenele date pentru îndeplinirea sarcinilor date de 

conducerea şcolii; 

- toate cadrele didactice și-au îndeplinit serviciul pe şcoală, precum şi responsabilităţile stabilite 

prin fişa postului; 

- au fost completate corect toate documentele şcolare, catalogul şi actele care au fost solicitate 

pentru secretariatul şcolii, pe tot parcursul semestrului I. 

- cadrele didactice au participat la şedinţele Consiliului Profesoral. 

- cadrele didactice au dat dovadă de  punctualitate la cursuri . 

- cadrele didactice au prelucrat elevilor normele de securitate a muncii şi PSI, iar părinţii elevilor 

au semnat în tabelul nominal care, apoi, s-a predat la conducerea şcolii. 

- cadrele didactice au colaborat foarte bine cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală. 

 

Puncte slabe 
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- implicarea mai slabă în desfăşurarea de proiecte şi parteneriate a unor cadre didactice 

-lipsa unui spaţiu care să faciliteze desfăşurarea diferitelor activităţi cultural- artistice. 

 

Semestrul I al anului şcolar 2019-2020 se remarcă printr-o bună conlucrare între profesori, 

elevi şi părinţi, printr-un număr mare de activităţi organizate în şcoală de prevenire a violentei 

fizice şi verbale, o varietate de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, o foarte bună informare a 

părinţilor,  o permanenta consiliere a elevilor în încercarea de a se soluţiona situaţiile apărute de-a 

lungul întregului semestru, astfel încât actul instructiv-educativ să dea rezultatele scontate. 

 
Puncte tari ale activităţii desfăşurate de comisia diriginților  

 

1.Toate cadrele didactice şi-au planificat activităţile de consiliere şi orientare, si-au stabilit 

programul şedinţelor şi consultaţiilor cu părinţii, a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare; 

 2.Numărul mare de activităţi de prevenire a violenţei în şcoală şi o supraveghere mult mai 

atentă a elevilor în ore și în pauzele şcolare; 

3. În cadrul întâlnirilor cu părinţii s-au prelucrat: R.O.I., măsurile de prevenire a 

îmbolnăvirilor, s-au stabilit auxiliarele şcolare,  frecvenţa şcolara şi sancţiunile disciplinare ce se 

pot aplica etc; 

4. Se constată un număr corespunzător de participanţi din rândul părinţilor la şedinţele 

organizate la nivelul claselor din ciclul primar si gimnazial; 

5. Informarea părinţilor cu privire la situaţia şcolara si disciplinară a elevilor s-a realizat 

permanent, în timpul şedinţelor cu părinţii, consultaţiilor, poşta electronică şi telefonic. S-au 

folosit tipizate pentru înştiinţarea familiilor acestora asupra sancţiunilor disciplinare sau 

corigenţelor; 

6. Toţi angajaţii şcolii noastre, în colaborare cu părinţii şi autorităţile locale, au făcut 

eforturi în vederea soluţionării situaţiilor specifice activităţii şcolare, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii actului instructiv-educativ şi asigurării securităţii elevilor; 

7. Foarte mulţi profesori diriginţi şi învăţători au fost implicaţi in educaţia moral-civica şi 

socială a elevilor; 

8.Varietatea mare de activităţi extraşcolare si extracurriculare organizate; 

9.Tematica orelor de dirigenţie  a fost în concordanţă cu particularităţile de vârsta, 

personalitate şi preocupările elevilor; 

10. Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul sa se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

11. Conjugarea eforturile materiale şi umane, ale întregului colectiv, prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor propuse. 

 
PUNCTE SLABE:     

- comportamente deviante ale unor elevi datorat nesupravegherii copiilor la domiciliu; 

- dezinteresul câtorva părinţi faţa de problemele şcolii şi ale copiilor personali; 

- asociaţia de părinţi (cu personalitate juridică) „Părinţii, parteneri ai educaţiei” înfiinţată in 

anul 2010, a avut o implicare slabă in viaţa şcolii. 

- lipsa unui spaţiu care să faciliteze desfăşurarea diferitelor activităţi cultural- artistice. 

 

 
OPORTUNITATI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, film cu caracter educativ; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa; 

- consilierea elevilor cu greutăţi în adaptarea la mediul şcolar şi a părinţilor acestora; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care conduc la realizarea unor legături interumane strânse; 
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- întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri formare şi perfecţionare; 

 
AMENINTARI: 

- existenta unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- influenta „grupului” de elevi;  

- violenta promovata in audio-vizual. 

 

 

 ACTIVITATEA DIRECTORILOR 

 

Echipa manageriala, formata din prof. Stan Virginia Marilena si prof. Musulin Daniela 

au conlucrat pentru asigurarea spaţiilor şi mijloacelor de învăţamânt necesare desfăşurării 

activităţii educative, la realizarea documentelor proiective ( Proiectul de dezvoltare şi Planul de 

implementare), s-au implicat in organizarea interna a unităţii şi a calităţii activităţii corpului 

profesoral, a personalului nedidactic şi didactic auxiliar, au asigurat resursa umană, formarea şi 

perfectionarea ei, au facilitat accesul la oferta educaţională a şcolii,  au actionat în vederea 

asigurării  securitătii în muncă, pentru construirea bazei de date a unităţii de învăţamânt şi a 

structurilor responsabile, pentru implicarea şcolii în proiecte si parteneriate, etc. 

În timpul semestrului s-au efectuat inspecţii la clasa, atât la clasele primare cât şi la cele 

gimnaziale, astfel: 

 Nr. asistenţe sem.I Calificativ 

FB 

Calificativ 

B 

Director 10 8 2 

Director adjunct 11 9 2 

Responsabili arii 

curriculare 

53 50 3 

     

. 

Directorii au urmărit: 

- respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 

- eficienţă în atragerea şi folosirea resurselor; 

- dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii; 

- înbunătăţirea activităţii personalului didactic; 

 - ridicarea nivelului performanţelor realizate de elevi; 

- motivarea elevilor de a respecta principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse; 

 - creşterea calităţii activităţilor extracurriculare realizate; 

 - asigurarea unui climat educaţional deschis, stimulativ, de siguranţă; 

- înbunătăţirea relaţiilor unităţii de învăţământ cu părinţii şi comunitatea locală;  

- buna comunicare şi colaborare cu toţi partenerii direcţi şi indirecţi, etc.  

 



17 
 

 CONCLUZII FINALE 

 
ASPECTE FAVORABILE: 

 

  Planificarea judicioasă a materiei la toate disciplinele; 

  Parcurgerea integrală şi ritmică a materiei  

  Existenţa portofoliilor profesorilor şi diriginţilor; 

  Consilierea elevilor şi părinţilor realizată în timp util, de toate cadrele didactice; 

 Teze unice, la clasele a VII-a şi a VIII-a, pentru cele doua materii de examen, în vederea  

familiarizării elevilor cu tipul de subiecte, bareme, şi pentru folosirea judicioasă a timpului 

de examen; 

  Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare/perfecţionare care au condus la 

creşterea calităţii în educaţie; 

  Desfăşurarea unei palete largi de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care au fost 

apreciate  atât de elevi cât şi de părinţii acestora; 

  Înfiinţarea a şapte clase pregătitoare şi respectarea prevederilor legale privind cuprinderea 

copiilor în această clasă; 

 Creşterea interesului faţă de şcoala noastră datorat rezultatelor bune la învăţătură şi la 

Evaluarea Naţională; 

 Folosirea mijloacelor moderne, interactive, în procesul de predare-evaluare al elevilor;  

  Utilizarea tehnologiei IT in lecţii şi în activităţile desfăşurate cu elevii în scopul creşterii 

impactului informatic în educarea tinerei generaţii; 

 Procent de promovabilitate foarte bun la finele semestrului; 

  Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea obţinerii de rezultate bune la olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

 Informarea permanentă apărinţilor (cu privire la situaţia şcolară şi disciplinară a elevilor);  

 Paza instituţiei şi supravegherea elevilor în pauze  realizată in condiţii foarte bune; 

 Practicarea unui schimb informațional și metodic prin acțiunile de interasistență, asistență, 

simpozioane și concursuri. Numeroase asistenţe la ore efectuate de directorii şcolii dar şi 

de şefii catedrelor; 

 O colaborare bună cu psihopedagogul şcolii în vederea asigurării integrării în mediul 

şcolar a elevilor ce întâmpină  dificultăţi; 

 Numeroase activităţi de educaţie cetăţenească, combatere a violenţei şi încurajare a 

potenţialului creativ al elevilor noştri; 

  Activităţi în parteneriat cu diverse instituțiii; 

  Crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

  Încurajarea competiţiei, performantei, progresului şcolar; 

 Demararea construirii sălii de sport; 

 Derularea cu succes a Programului Şcoala după şcoală. 
 

 
ASPECTE NEFAVORABILE: 

 

 Semnarea condicii cu întarziere în cazul câtorva profesori şi învăţători; 

 Implicarea slabă a Asociaţiei de părinţi în rezolvarea problemelor apărute în activitatea 

şcolară; 

 Lipsa unei săli de sport mai încăpătoare care să permită desfăsurarea în condiţii optime a 

orelor de educaţie fizică; 

 Lipsa de toleranţă, confidenţialitate şi conduită corectă în relaţiile de serviciu dintre 

îngrijitoarele şcolii; 



18 
 

 Implicarea mai slabă a cadrelor didactice în derularea de proiecte şi programe. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 

 Construirea, în curtea şcolii, a unei clădiri ce va cuprinde mai multe săli de sport; 

 Număr mare de cadre didactice titulare care au obtinut gradele didactice I şi II; 

 Existenţa mai multor cadre medicale care  acoperă întregul program şcolar; 

 Vecinatatea Şcolii de Arte nr.5; 

 Existenţa mijloacelor de învăţământ moderne în sălile de clasă (proiector, ecran, 

internet,etc.) ; 

 Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare atractive. 
 

AMENINŢĂRI 

 

 Supraîncarcarea  claselor cu elevi atât la gimnaziu cât şi la învăţământul primar; 

 Lipsa spaţiului de învăţământ care a determinat programul de după-amiază pentru elevii 

claselor aVIII-a şi aIV-a; 

 Spaţiul şcolar devenit insuficient pentru ca elevii din învăţământul primar să-şi desfăşoare 

activitatea în programul de dimineaţă; 

 Tensiuni apărute între şcoală şi părinţii care si-au adus copiii cu întârziere la ore, 

încălcându-se ROI;   

 Micşorarea curţii şcolii din cauza lucrărilor din şantier; 

 Risc crescut de accidente pentru copii, părinţi şi cadre didactice datorită unei circulaţii 

intense  în zonă (lipsă semafor în intersecţia Câmpia Libertăţii şi Gh. Petraşcu);  

 Risc major în caz de incendiu şi cutremur datorită blocării unor ieşiri din şcoala şi curte 

datorită zonei de şantier; 

 Imposibilitatea deschiderii festive a anului şcolar  în careu. 

 

 
 


