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ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

 

REALIZAREA DOCUMENTELOR DE PROIECTARE MANAGERIALĂ: BAZA CONCEPTUALĂ,  

ACŢIUNI PRIORITARE PROPUSE, MOTIVAREA ACESTORA PRIN DIAGNOZA 

ACTIVITĂŢII ANTERIOARE. 

-la nivelul unităţii şcoalare au fost realizate toate documentele de proiectare managerială: planul 

de dezvoltare instituţională (pentru perioada 2012-2016, cu un plan al activităţilor pentru anul 

şcolar 2015-2016), planul managerial anual şi semestrial. 

-dintre acţiunile prioritare ale şcolii noastre amintim:  

 Asigurarea accesului la informaţie al tuturor elevilor, profesorilor, a întregii comunităţi 

 Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare 

(folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, videoproiecţia, etc.), urmărind 

creşterea calităţii actului educaţional; 

 Cresterea ofertei de activităţi extraşcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu 

implicarea părinţilor în derularea acestor activităţi;  

 Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare – programe de remediere şcolară; 

 Valorificarea optimă a spaţiului din curtea şcolii, prin construirea unor anexe şi a unui 

teren/sală de sport. 
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ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CONDUCEREA UNITĂŢII  

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR, CONSILIILOR, COMISIILOR 

-principalele responsabilităţi la nivelul unităţii noastre sunt sintetizte în tabelul următor: 

 
Comisii Numele şi prenumele responsabili, membrii 

1. Comisii cu caracter permanent  

Consiliul/comisia pentru curriculum Baciu Mircea - preşedinte 

Mihail Laura– coordonator educativ 

Stroie –  coordonator  CM educatoarelor 

Marin Florentina–  coordonator  CM învăţătorilor 

Tăbîrcă Otilia –  coordonator CM profesorilor 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ Baciu Mircea - preşedinte 

Bratu Nicoleta - coordonator 

Marin Cristiean– reprezentantul comunităţii 

Lazăr Mariana – mediator şcolar 

Dragomir Daniela– reprezentant al părinţilor 

David Mariana - reprezentant al romilor 

Consiliul de Administrație Baciu Mircea - preşedinte 

Nedelcu Lucian – reprezentant primar 

Marin Florentina – c.d., reprezentant  Şc Mărgineanu 

Tăbârcă Otilia – c.d. 

Moraru Florinel – reprezentant al Consiliului Local 

Măciucă Larisa– părinte Şcoala Mărgineanu 

Stanciu Georgeta– părinte Şcoala Mihăileşti 

Luca Cornelia– lider sindicat 

Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenței în 
mediul şcolar  

Luca Cornelia - responsabil; 

profesori de serviciu; diriginţi,; cadre didactice 

Comisia pentru combaterea absenteismului și abandon Cristică Nina - responsabil; 

Diriginţi, cadre didactice 

Comisia pentru orientare şcolară şi profesională Stana Petruț - responsabil 

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă Blidaru Raluca, responsabil  

Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de 
învăţământ 

Cristinescu Ana Maria, responsabil 
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Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Tudor Florentina – responsabil 

Comisia pentru situaţii de urgenţă  Stana Petruţ –  responsabil 

Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoală Profesorii de serviciu, conform graficului 

Comisia pentru întocmirea orarului Baciu Mircea – responsabil 

Marin Florentina - membru 

Comisia pentru ritmicitatea notării Chiriță Loredana- responsabil 

Comisia de gestionare BDNE/SIII Damian Mădălina  - responsabil 

Comisia pentru frecvență Clinciu Nicoleta – responsabil 

Diriginții, învățătorii  

Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare Mihail Laura – coordonator educativ, responsabil 

Comisia munca cu părinții  Vasilescu Alexandra 

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare Chiriță Loredana - responsabil 

Comisia pentru salarizare  Calotă Elena – contabil 

Damian Mădălina - secretar 

Comisia pentru promovarea diversității, nondiscriminării 
și a interculturalității 

Lazăr Mariana – mediator școlar, responsabil 

Cadrele didactice 

Comisia pentru control managerial intern Baciu Mircea - preşedinte 

Mihail Laura– coordonator educativ 

Vasilescu Alexandra   –  coordonator  CM educatoarelor 

Marin Florentina–  coordonator  CM învăţătorilor 

Tăbîrcă Otilia –  coordonator CM profesorilor, responsabil 

Comisia împotriva discriminării Nica Maria, responsabil 

Cadrele didactice 

Coordonator de structură Marin Florentina 

Responsabil program lapte-corn Lazăr Mariana, Şcoala Mihăileşti 

Ghițescu Alina, GPN Mihăileşti 

Sandu Laura, Scoala Mărgineanu 

Grosu Alina GPN Mărgineanu 

Educaţie rutieră Giuclea Tanța, responsabil 

2. Comisii cu caracter ocazional  

Comisia de inventariere Baciu Mircea, responsabil 

Marin Florentina, membru 

Lazăr Mariana, membru 
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REPARTIZAREA RESPONSABILITĂŢILOR  

-la cele prezentate mai sus, adăugăm învăţătorii şi diriginţii pentru fiecare clasă: 

Numele şi prenumele Calitatea Clasa/grupa Structura 

Grosu Alina educatoare Combinată Mărgineanu 

Comisia de recepţie bunuri Lazăr Mariana, membru 

Lazăr Valerică, mebru 

Comisiile pentru organizarea examenelor Baciu Mircea – președinte 

Damian Mădălina – secretar 

Stana Petruț – Persoană de contact 

Calotă Elena – contabil 

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a 
actelor de studii 

Baciu Mircea - preşedinte 

Damian Mădălina - secretar 

Lazăr Mariana  - membru 

Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă Baciu Mircea - preşedinte 

Marin Florentina – responsabil structură,  membru 

Clinciu Nicoleta – coordonator educativ,  membru 

Comitia pentru recensământul populației școlare Cristinescu Ana Maria – membru 

Grosu Alina – responsabil 

Comisia Manuale școlare Damian Mădălina, responsabil 

Lazăr Mariana, membru 

Diriginți, învățători 

Comisia de acordare a rechizitelor şcolare Damian Mădălina, responsabil 

Lazăr Mariana, membru 

Diriginți, învățători 

Stinigerea incendiilor - instinctor Moraru Cornelia, SG Mihăilești 

Anichitoaie Nicoleta, SP Mărgineanu 

Pucheanu Rădița, GPN Mihăilești 

Evacuarea elevilor, lucratorilor Stana Petruț, coordonator 

Cadrele didactice 
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Nica Maria învăţător III/IV Mărgineanu 

Sandu Laurenţia învăţător Cp/I Mărgineanu 

Marin Florentina învăţător II Mărgineanu 

Vasilescu Alexandra educatoare Mică Mihăileşti 

Cristinescu Ana-Maria educatoare Mare Mihăileşti 

Panait Maria învăţător I Mihăileşti 

Chirita Loredana învăţător II/III Mihăileşti 

Luca Cornelia învăţător IV Mihăileşti 

Clinciu Nicoleta învăţător CP Mihăileşti 

Tăbîrcă Otilia diriginte V  Mihăileşti 

Giuclea Tanța  diriginte VI  Mihăileşti 

Bratu Nicoleta  diriginte VII Mihăileşti 

Stana Petruţ  diriginte VIII  Mihăileşti 

 

ORGANIZAREA TIMPULUI 

-realizată prin schemele orare din fiecare unitate şcolară în parte, fiind afişate la loc vizibil pentru 

elevi şi cadrele didactice 

-Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat într-un singur schimb  

-Programul de lucru al compartimentelor s-a stabilit de comun acord cu angajaţii funcţie de 

nevoile şcolii. 

 

MONITORIZAREA ÎNTREGII ACTIVITĂŢI: MODALITĂŢI, EFICIENŢĂ, IDENTIFICAREA  

DISFUNCŢIILOR ANTERIOARE 

 Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin: 

 graficului de asistenţe la ore al directorului _____________ asistenţe (au şi fost asistaţi 

profesorii care au susţinut inspecţii pentru gradele didactice) 
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 procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice ale  ariilor curriculare 

 rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a 

absenteismului şi fenomenului de violenţă 

 fişa de observaţie a echipei profesorilor de serviciu 

 condicile de prezenţă pe arii curriculare, condica pentru activităţi suplimentare şi condica 

de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

 portofolii ale elevilor şi cadrelor didactice 

 colaborarea cu membrii CEAC şi reglarea aspectelor sesizate de aceştia prin documentele 

specifice (rapoarte, plan de îmbunătăţire, chestionare, etc.) 

 fişele de proiect ale activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

 fişe de bibliotecă şi caiete de evidenţă a activităţilor de predare cu utilizarea unor tehnicii 

moderne 

 fişa de evaluare a profesorului în vederea acordării calificativului anual 

 registrul de evidenţă al învoirilor cf. Regulamentului intern 

 prezenţa directorului pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală, cu sprijinul cadrelor 

didactice din Consiliul de administraţie 

 colaborarea permanentă cu poliţistul de proximitate 

 

 Eficienţă  

 Faţă de anul şcolar trecut, serviciul pe şcoală, reorganizat cf.RI, a fost mult mai eficient 

 A crescut numărul cadrelor didactice implicate în activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

 A crescut numărul cadrelor didactice care utilizează în predare tehnici moderne (soft 

educaţional, lecţii AEL, laptop, videoproiector, alte materiale didactice) 

 

 Disfuncţii  
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 Insuficienta responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor  

în spaţiile de curs 

 Aspecte ale RI care nu se respectă în totalitate 

 Absenteism îngrijorător încurajat şi de ROFUÎP,  

 inexistenţa camerelor de supraveghere în toate unitățile școlare 

 

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE. IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI ŞI 

A PUNCTELOR SLABE ÎN  ACTIVITATEA DE CONDUCERE. ASIGURAREA 

TRANSPARENŢEI ŞI A PARTICIPĂRII CADRELOR  ŞI PĂRINŢILOR LA ACTUL 

DECIZIONAL. 

 

Stilul de conducere este unul bazat pe colaborare şi încredere. Echipa de conducere: 

directori şi Consiliul de administraţie au desfăşurat activităţile printr-o foarte bună colaborare.  

Acţiunile desfăşurate au fost conforme legilor specifice, cunoscute de 

angajaţi/elevi/părinţi şi transparente. Multe dintre documentele manageriale au fost supuse 

dezbaterii înainte de a fi aprobate astfel încât asumarea lor să fie deplină la nivelul întregii şcoli.  

 Credem că activitatea managerială a fost una de calitate. În sprijinul afirmaţiei venim doar 

cu câteva precizări: 

- calificativul „foarte bine” acordat directorului de către compartimentul management al ISJ, 

anul trecut  

- obiectivele stabilite prin planul managerial şi programul de activitate semestrial au fost 

atinse, în proporţie de peste 90%. 

- s-a desfăşurat o inspecţie a comartimentului audit al ISJ privind compartimentele secretariat 

şi contabilitate şi nu s-au constatat nereguli. 

- toate documentele solicitate au fost predate la timp 

- a fost sprijinită activitatea de perfecţionare a angajaţilor prin fonduri POSDRU 

- parteneriatele sunt bine valorizate pe toate planurile 
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- s-au reorganizat unele spaţii 

- au crescut fondurile extrabugetare 

 

 

ACTIVITATE DE (AUTO)FORMARE MANAGERIALĂ  

- Absolvent al programului de formare continuă intitulat , Dezvoltarea capacitatii 

administrative a MEN prin implementarea managementului strategic si imbunatatirea 

leadership-ului institutiei, sept 2015, 40 credite 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  

 

BAZA MATERIALĂ: PENTRU FIECARE DIN URMĂTOARELE CAPITOLE, DUPĂ CAZ, SE 

VA TRECE SITUAŢIA STATISTICĂ, NUMERIC SAU PROCENTUAL, STARE, 

FUNCŢIONALITATE, EFORTURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI / STĂRII, 

DISFUNCŢII, CAUZE.  

SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 

-4 clădiri în care funcţionează fiecare structură în parte. Şcoala Mihăileşti funcţionează într-un 

spaţiu reabilitat în 2004, având mobilier modular, modern. Şcoala Mărgineanu funcţionează în 

spaţiu construit în 1978, ce urmează a fi modernizat anul acesta. Grădiniţa Mihăileşti funcţionează 

într-o clădire veche, ce necesită consolidare; activitatea se desfăşoară în bune condiţii deoarece în 

urmă cu 2 an au fost făcute investiţii importante aici atât în logistică cât şi în material didactic. 

Grădiniţa mărgineanua afost finalizată în anul 2008, fiind cea mai modernă bază şcolară din 

comuna noastr, fiind dotată la standarde normale pentru o grădiniţă.  

BIBLIOTECA (INCLUSIV ASIGURAREA MANUALELOR ŞCOLARE PENTRU ELEVI) 

-există în şcoala Mihăileşti, numărând 4800 volume, din care aproximativ 500 volume fiind aduse 

în urma unei sponsorizări făcute de fundaţia „Romani CRISS” în 2010.  

-manuale nu sunt sufieciente pentru toţi elevii şcolii, problemele cele mai mari fiind la clasele de 

gimaziu.  

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
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ALTE SPAŢII  

- avem dotat un laborator de informatică cu 20 laptopuri noi de ultimă generație și două rețele 

wirless conectate la internet de mare viteza (20 mb respectiv 100mb) 

RESURSE FINANCIARE 

IDENTIFICAREA NECESARULUI, PE CAPITOLE, CONFORM PROIECTĂRII BUGETULUI 

ANUAL 

-Bugetul anual arată după cum urmează: 

       
MII LEI 

COD IND. DENUMIRE  INDICATOR 
a
n AN 2016 

Trimestru
l I 

Trimestrul 
II 

Trimestrul 
III 

Trimestrul 
IV 

0 TOTAL CHELTUIELI   905,00 239,50 290,00 173,00 202,50 

10 CHELTUIELI DE PERSONAL   785,00 219,40 251,20 155,40 159,00 

10.01 Cheltuieli salariale in bani   621,80 172,60 189,90 123,50 135,80 

10.01.01 Salarii de baza   556,80 155,10 151,90 116,50 133,30 

10.01.02 Salarii de merit   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.03 Indemnizatie de conducere   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.04 Spor de vechime   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.06 Alte sporuri   18,00 6,00 7,00 3,00 2,00 

10.01.07 Ore suplimentare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.08 Fond de premii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.01.11 Fond aferent platii cu ora   47,00 11,50 31,00 4,00 0,50 

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.03 Contributii   163,20 46,80 61,30 31,90 23,20 

10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat   100,00 29,00 32,00 23,00 16,00 

10.03.02 Contributii de asigurari de somaj   3,20 1,00 1,00 0,80 0,40 

10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate   34,00 9,50 10,00 7,80 6,70 

10.03.04 Contrib.asigurari pt accid. de mca si boli prof   1,00 0,30 0,30 0,30 0,10 

10.03.06 Fd.concedii medicale   25,00 7,00 18,00 0,00 0,00 

20 BUNURI SI SERVICII   120,00 20,10 38,80 17,60 43,50 

20.01 Bunuri si servicii   92,90 17,10 29,10 15,60 31,10 

20.01.01 Furnituri de birou   4,50 1,50 1,00 1,00 1,00 

20.01.02 Materiale pentru curatenie   10,00 1,00 3,00 4,50 1,50 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica   33,00 4,00 10,00 1,00 18,00 

20.01.04 Apa,canal,salubritate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.01.05 Carburanti,lubrifianti   5,90 1,50 1,40 0,00 3,00 

20.01.06 Piese de schimb   5,10 0,50 3,60 1,00 0,00 

20.01.07 Transport   25,00 6,50 6,00 6,00 6,50 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet   4,50 1,00 2,00 1,00 0,50 
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20.01.09 
Materiale si prestari servicii cu caracter 
functional 

  0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 

20.01.30 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

  4,50 1,00 2,00 1,00 0,50 

20.02 Reparatii curente   5,00 1,00 0,00 0,00 4,00 

20.04 Medicamente si materiale sanitare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.04.01 Medicamente   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.04.02 Materiale sanitare             

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar   8,00 0,50 5,00 0,00 2,50 

20.05.30 Alte obiecte de inventar   8,00 0,50 5,00 0,00 2,50 

20.06 Deplasari, detasari, transferari             

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari             

20.11 Carti, publicatii si materiale documentare             

20.13 Pregatire profesionala   1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

20.14 Protectia muncii   2,50 0,50 0,50 1,00 0,50 

20.30 Alte cheltuieli   10,60 1,00 3,20 1,00 5,40 

20,30,04 Chirii             

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   10,60 1,00 3,20 1,00 5,40 

71+ 72 CHELTUIELI DE CAPITAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 ACTIVE NEFINANCIARE ( 71,01 LA 71,03)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71,01 Active fixe( cod 71,01,01 la 71,01,03)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71,01,01 Constructii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71,01,03 
Mobilier , aparatura birotica si alte active 
corporale 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71,01,30 Alte active fixe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

IDENTIFICAREA RESURSELOR, INCLUSIV EXTRABUGETARE 

-surse exrabugetare au fost atrase prin proiectele cu finanţare europeană în care şcoala noastră 

este partener:  

 Centrul educațional multifuncțional ÎMPREUNĂ, promotor Primăria Mihăilești, 

http://proiect.comunamihailesti.ro/prezentare-proiect/  

 ONG-ul Educăm Așa! Mihăilești, Buzău,  

 

RESURSE UMANE 
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PERSONAL DIDACTIC 

Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul 

şcolar trecut. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare 

-personalul didactic din unităţile noastre sunt calificate 100%. Din acestea, titulare pe post sutn 

aproximativ 80%. Restul de 20% din posturi nu pot fi constituite în catedre, neexistând număr 

suficient de ore. Statirsic, inclusiv în indicatori de normare, situaţia se prezintă astfel: 

 

 

CENTRALIZATOR 
NORME 

              Nr
. DISCIPLINA DE  

TOTA
L 

DIN 
CARE:                         

crt INVATAMANT PERS. 
TITULAR

I         
SUPLINITORI 
CALIFICATI         

SUPLINITORI 
NEC.     

  (POSTURI)   TOTAL 
STAG

. 
DEF

. 
GR.I

I GR.I TOTAL 
STAG

. 
DEF

. 
GR.I

I GR.I TOTAL 

Studi
i 
medi
i 

Studi
i sup. 

1 EDUCATOARE 3 2 0,00 2,00 0,00 0,00 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0     

2 INVATATORI 8 6 0,00 2,00 1,00 3,00 2 1,00 0,00 0,00 1,00 0     

3 MATEMATICA 1 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

4 INFORMATICA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

5 FIZICA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

6 CHIMIE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

7 BIOLOGIE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

8 GEOGRAFIE 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0     

9 LIMBA ROMANA 1 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

10 LIMBA LATINA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

11 LB.ENGLEZA 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1,00 0,00 0     

12 LB.FRANCEZA 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0     

13 ISTORIE  1 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

14 FILOZOFIE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

15 RELIGIE 1 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

16 PEDAGOGIE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

17 MUZICA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

18 DESEN 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

19 ED.FIZICA 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

20 CULTURA CIVICA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

21 PSIHOLOGIE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0     

22 BIBLIOTECONOMIE 0 0         0         0     

23 ED.TEHNOLOGICA 0 0         0         0     

24 PERFECTIONARE 0 0         0         0     

25 TOTAL PROFESORI 8 5 0 2 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 

26 TOTAL GENERAL 19 13,00 0,00 
6,0
0 2,00 

5,0
0 6,00 3,00 

1,0
0 1,00 

1,0
0 ### ### ### 
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ACTIVITATEA DE (AUTO)PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

-2 cadre didactice înscrise la gradul didactic II, 2cadre didactice înscrise la gradul I, 1 la definitiv 

ELEVI 

IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA TENDINŢELOR DEMOGRAFICE DIN CIRCUMSCRIPŢIA 

ŞCOLARĂ / ZONĂ  

-în uşoară creştere 

ŞCOLARIZAREA ŞI FRECVENŢA. STATISTIC, PE NIVELURI / CLASE, COMPARATIV 

CU ANUL ŞCOLAR TRECUT / SEMESTRUL TRECUT /ACELAŞI SEMESTRU DIN ANUL 

ŞCOLAR TRECUT  

-frecvența 98%, 8025 absențe 

 

 

 

CAUZE ALE ABSENTEISMULUI. STATISTIC, PE NIVELURI / CLASE, COMPARATIV CU 

ANUL ŞCOLAR TRECUT / SEMESTRUL TRECUT /ACELAŞI SEMESTRU DIN ANUL 

ŞCOLAR TRECUT  

 

- dintre cauzele absenteismului menţionăm: 

 lipsa de motivaţie (dezinteres) pentru disciplina respectivă; 

 probleme familiale (conflicte, situaţie materială precară etc.) 
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 neîncrederea în perspectivele socio-profesionale oferite de diploma de absolvire; 

 teama de corigenţă; 

 stilul permisiv al profesorului (neconsemnarea absenţelor în catalog, acordarea cu uşurinţă 

a mediilor de trecere); 

 probleme de sănătate; 

 anturajul  

 colegii de clasă; 

 atitudinea profesorului (relaţia profesor-elev, stilul de predare, personalitatea 

profesorului) 

 dezorganizarea unor familii;  

 stãrile conflictuale dintre pãrinti, care genereazã o atmosferã nefavorabilã pentru copii; 

 indiferenta unor pãrinti fatã de situatia scolarã a copiilor ; 

 absenta unui regim rational de viatã si de muncã în familie;  

 lipsa de supraveghere din partea pãrintilor;  

 starea materialã precară;  

 conditii de trai nefavorabile;  

 lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru scoalã;  

 lipsa influentelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor)  

 

 

ABANDONUL ŞCOLAR. STATISTIC, PE NIVELURI / CLASE, COMPARATIV CU ANUL 

ŞCOLAR TRECUT / SEMESTRUL TRECUT /ACELAŞI SEMESTRU DIN ANUL ŞCOLAR 

TRECUT. CAUZE. MODALITĂŢI DE ÎNLĂTURARE  
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-12 din 210 adica 5,71% fata de 6 DIN 205 adică 2,92% in 2014/2015 Anul 2013/2014 12 DIN 173 

ADICA 6.93%, 2012/2013 19 DIN 201 – adica 9,45%, 2011-2012 9 din 183 – 4,91 %, 9.67% în 

2010/2011, 7,65% în 2009/2010 şi 11,22% în 2008/2009. Nominal situaţia este următoare: 

Nr. 
Crt 

Nume și prenume elev  Școala de proveniență  

1 FOGOR CONSTANTIN VALENTIN SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

2 PETRARU DOINITA GEORGIANA SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

3 BURLACU ANDREI ROBERTO SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

4 COTAIA ANA MARIA SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

5 CRACIUN MARIAN CATALIN SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

6 DUMITRACHE MIREL FLORENTIN SCOALA GIMNAZIALA MIHAILESTI 

7 LETICA MARIAN ALEXANDRU SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

8 MOLDOVEANU MARIO ELIO SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

9 MOLDOVEANU RELU IONUT SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

10 DUMITRACHE ROMINA VALENTINA SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

11 DUMITRACHE ADRIAN MARIAN SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

12 VINATORU FLORIN SCOALA PRIMARA MARGINEANU 

 

-cauze identificate: 

 Dificultăţile materiale. Modelul educaţional oferit de părinţi 

 Modelul educaţional oferit de fraţi  

 Dezorganizarea familiei divorţul, alcoolismul, violenţa în familie sunt semne ce preced 

adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii 

 Intrarea pe piaţa muncii 

 Încrederea scăzută în educaţie  

 Migraţia circulatorie 

 Apariţia unui copil  

 non-continuarea educaţiei după clasa a VIII-a.  

 repetenţiile repetate şi frecvente,  

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 

 Județul Buzău 

CIF: 28068979 

tel. 0238.584.110  

fax 0238.584.141 

e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 

https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

 integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi  

 calitatea relaţiilor cu profesorii şi cu colegii. 

 

-modalităţi de înlăturare 

 Integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi integrarea lor în sistemul şcolar  

 Creşterea responsabilizării cadrelor didactice  

 Reintegrarea elevilor care deja au abandonat şcoala  

 Monitorizarea stării sistemului, pentru a preveni de timpuriu apariţia de crize şi pentru a 

identifica periodic modificări în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar  

 Creşterea atractivităţii şcolii - prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală; 

 Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie; 

 

REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ. STATISTIC, PE NIVELURI / CLASE, COMPARATIV CU 

ANUL ŞCOLAR TRECUT /  SEMESTRUL TRECUT /ACELAŞI SEMESTRU DIN ANUL 

ŞCOLAR TRECUT  

 

CORIGENŢE. STATISTIC, PE NIVELURI / CLASE, COMPARATIV CU ANUL ŞCOLAR 

TRECUT / SEMESTRUL TRECUT /ACELAŞI SEMESTRU DIN ANUL ŞCOLAR TRECUT. 

ANALIZĂ, CAUZE, MĂSURI DE ELIMINARE 

Nominal, situaţia este următoarea: 

Nr 
crt 

Numele şi prenumele elevului Clasa  Obiectul  

1. FRIGEA M.ROBERTO CONSTANTIN aIIa Comunicare în limba română 

2. STOICA C. FLORIN ANDREI aIIa Comunicare în limba română 

3. BOERAM I. LUMINITA aIVa Comunicare în limba română 

Matematică şi explorarea mediului 
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4. CLOŞCĂ P. DUMITRU MARIAN aIVa Comunicare în limba română 

Matematică şi explorarea mediului 

5. FRIGEA M. VASILE FLORIAN aIVa Comunicare în limba română 

6. ALEXANDRU I. EMIL aVa Limba şi literatura română 

 

7. MATEI D. MUGUREL aVa Limba şi literatura română 
 

8. MATEI I. SEBASTIAN ANDREI aVa Limba şi literatura română 
 

9. RADU C. IULIA ŞTEFANIA aVa Limba şi literatura română 

Geografie 

10. CRĂCIUN F. CRISTIAN MĂDĂLIN aVIa Fizică 
Biologie 

11. DOBRE V. ROXANA ANDREEA aVIa Limba şi literatura română 
Fizică 

12. DREZALIU M. ALEXANDRU aVIa Limba şi literatura română 

Biologie 

13. GOGOŞ F. ANDREEA aVIa Fizică 
Geografie 

14. STAN R. MĂDĂLIN IULIAN aVIa Limba şi literatura română 

 

15. BUNEA D. MIRUNA aVIIa Limba franceză 

Fizică 

16. CARABIŢEANU I. NICOLA ROXANA aVIIa Limba franceză 
Biologie 

17. TOADER I. AURA IONELA aVIIa Chimie 

18. TUDOR I. ROBERTO IONUŢ aVIIa Limba şi literatura română 

Biologie 

19. CARAGEA C. ALEXANDRU aVIIIa Limba şi literatura română 

 

20. CRISTEA GH ANA MARIA aVIIIa Limba şi literatura română 
 

21. DUMITRACHE D. ANDREEA MARINELA aVIIIa Limba şi literatura română 
 

22. RADU C. SEBASTIAN VALENTIN aVIIIa Limba şi literatura română 

 

 

 

 Deci din totalul de 210 elevi înscriși la începutul anului cei 22 corigenți înseamnă 10.47%.  
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Concluzionând, harta eşecului şcolar din unităţile noastre arată astfel:  

 corigenţi 22– 10.47%, din care au promovat  22 

 repetenţi  

 situaţie neîncheiată,  abandon – 12 -5.71% 

 

 

 

 

 

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURI  ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE  

 

 

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA TESTELE NAŢIONALE. STATISTIC ŞI 

COMPARATIV CU ANUL ŞCOLAR TRECUT 

-rezultatele înregistrate au fost următoarele: 

 

- Astfel, la disciplina lb. română au promovat  elevi 50%,  iar la matematică 3 – adică 21,42 %, 

media naţională) 

 

-în ceea ce priveşte media claselor V-VIII şi media de admitere în liceu, situația arată astfel: 

Nr. 

Crt. 

Numele, iniţiala tatălui, prenumele 

candidatului 

DISCIPLINELE DE EXAMEN 

Media general   Limba şi Limba şi Matematică 
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  literatura 

română 

literatura 

maternă 

  Nota scris 
Disciplina 

Nota scris 
MG1 MG2 

  N1 N2 N1 N2 

1 COSTACHE V ANDREEA ELENA 6,30 - - 4,75 - 5,52 - 

2 CRĂCIUN I CATALIN FLORIAN 3,00 - - 3,00 - 3,00 - 

3 CRISTEA F MARIA GABRIELA 7,35 - - 3,90 - 5,62 - 

4 CRISTIAN F GEORGIAN VALEN 5,25 - - 4,50 - 4,87 - 

5 FRIGEA M ELVIS NARCIS 5,30 - - 5,05 - 5,17 - 

6 IOANA G IONUT SORIN Absent - - Absent - Absent - 

7 IONESCU R MADALINA ELENA 5,90 - - 4,65 - 5,27 - 

8 IVAŞCU C MARIA 7,45 - - 6,25 - 6,85 - 

9 LAZĂR D GABRIEL 3,20 - - 2,50 - 2,85 - 

10 LAZĂR L SORIN MARIAN 2,65 - - 3,40 - 3,02 - 

11 MARCU I GEORGIAN SEBASTIAN 4,55 - - 4,60 - 4,57 - 

12 OANCEA M IONUŢ CIPRIAN 3,80 - - 3,50 - 3,65 - 

13 PANDELE I AURELIANA MARIA 5,30 - - 5,00 - 5,15 - 

14 STOIAN C TONI 3,00 - - 2,50 - 2,75 - 

15 TUDORACHE I REMUS GABRIEL 3,40 - - 2,50 - 2,95 - 

 

 

 

  

INSERŢIA ŞCOLARĂ / SOCIALĂ A ELEVILOR DUPĂ ABSOLVIRE. STATISTIC 

 

-din cei 14 absolvenţi din anul şcolar 2015-2016, au fost înscrişi 10 la repartizarea computerizată 

aşa cu rezultă din tabelul următor: 
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In
de
x 

Numele 
candidatului 

Judeţul 
în care 
a 
candida
t 

Liceul în care 
a fost repartizat 

Specializarea 
la care 
a fost 
repartizat 

1 IVAŞCU C. MARIA BUZAU 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA 
BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU  

Filologie  

2 
CRISTEA F. MARIA 
GABRIELA 

PRAHO
VA  

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI 

Ştiinţe Sociale 

3 
IONESCU R. 
MADALINA ELENA 

BUZAU 

COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU  

Industrie 
alimentară 

4 
CRISTIAN F. 
GEORGIAN 
VALENTIN 

BUZAU COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU  

Electronică 
automatizări 

5 
MARCU I. 
GEORGIAN 
SEBASTIAN 

BUZAU 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI 
SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU  

Turism şi 
alimentaţie 

6 
OANCEA M. IONUŢ 
CIPRIAN 

BUZAU COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU  Mecanică 

7 
TUDORACHE I. 
REMUS GABRIEL 

BUZAU 

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU  

Protecţia 
mediului  

8 
LAZĂR L. SORIN 
MARIAN 

BUZAU 

COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU  

Mecanică 

9 
CRĂCIUN I. 
CATALIN FLORIAN 

BUZAU 

COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU  

Mecanică 

10 STOIAN C. TONI BUZAU 

COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU  

Mecanică 

 

Restul elevilor (4) au fost admiși la școlile profesionale din municipiul Buzău, astfel că inserția 

școlară este de 100%. 

După susținerea corigențelor de către cei 4 elevi unii s-au înscris la școli profesionale – 3, iar unul 

la liceu. 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11173180
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11173180
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11173180&Spec=8352&Pro=1&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=32&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=32&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177357
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177357
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=32&Lic=11177357&Spec=8510&Pro=1&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176229&Spec=8185&Pro=5&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176229&Spec=8185&Pro=5&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176234
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176234&Spec=8349&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176234&Spec=8349&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176231
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176231
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176231&Spec=8389&Pro=4&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176231&Spec=8389&Pro=4&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176234
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176234&Spec=8350&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176254
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176254
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176254&Spec=8371&Pro=5&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176254&Spec=8371&Pro=5&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176229&Spec=8186&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176229&Spec=8186&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmInJud.aspx?Jud=11&Alfa=1
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=11&Lic=11176229
http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerSpec.aspx?Jud=11&Lic=11176229&Spec=8186&Pro=3&Niv=5&Lp=6&Fi=4&Bi=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 

 Județul Buzău 

CIF: 28068979 

tel. 0238.584.110  

fax 0238.584.141 

e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 

https://scoalamihailesti.wordpress.com  

 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

-în unitatea noastră este angajată o secretară cu ½ normă, având în completare ½ normă 

bibliotecar, pe perioadă nedeterminată 

--există angajată, pe perioadă nedeterminată, din 1 decembrie 2008, un mediator şcolar 

-din 20 octombrie 2011 este angajată cu 0,25 normă un contabil şef, expert contabil. 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL NEDIDACTIC 

-sunt încadrate 3 persoane cu 2,25 normă, pe perioada nedeterminată 

 

DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

CALITATEA PROIECTĂRII DIDACTICE. ANALIZĂ PE DISCIPLINE  

-Proiectarea didactică s-a realizat în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi cel local. Obiectivele 

concretizate în activităţile propuse la nivelul ariilor curriculare  au fost realizate în mare parte. 

Activitatea metodică la nivelul ariilor curriculare a fost foarte bogată şi s-a eficientizat faţă 

de anul şcolar trecut. Pornind de la premisa cuprinsă în planului managerial „Elevul va sta în 

centrul atenţiei noastre ...”.  menţionăm doar căteva aspecte:  

A. COMISIA EDUCATOARELOR 

A. Managementul ariei curriculare 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

         Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus 

următoarele obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; 

• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 
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• susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

• organizarea de activităţi extracurriculare; 

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

• colaborarea şcoală-familie. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MECT, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

            Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe  s-a 

realizat 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 conform nivelului de vârstă.  

  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul 

copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, 

analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi 

adaptare. 

            Pentru mobilizarea preşcolarilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului  în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, 

modelatoare, problematice. 

  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare 

individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la 
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participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi 

de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de 

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

          Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a 

constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de 

receptivitate. 

ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea 

pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a 

atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe 

asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

   Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 

Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea 

Principatelor Române, fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. De asemenea s-au 

organizat excursii cu preşcolarii atât în interiorul comunei, cât şi în afara acesteia.  

             Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Să stii mai multe, să fii mai bun”au constituit o 

nouă experienţă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi copiii şcolari. 

         Toate grupele au organizat serbare de 8 martie intitulată ,,E ziua ta mămico!” 

         Am organizat serbare de 1 iunie intitualtă  ,,E ziua ta copile!” 

S-a organizat excursie la Buzau- Slanic Prahova în data de 14.Iunie 2016 cu scopul de a vizita 

Grădina Zoologică Bucov şi Salina Slanic Prahova. 

      Am  organizat  serbare la sfârşit de an şcolar intitulată ,,La revedere, grădi! 

      În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

  S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul 

formării şi autoformării membrilor comisiei: 
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  Februarie 2016 „Activitatea integrată” referat Prezentarea raportului de activitate 

pe semestrul I G.P.N. FLORICA,  toate educatoarele Lalu Liliana  

  Martie 2016 Program artistic dedicat zilelelor de 1-8 martie desfășurat în fiecare 

gradiniță G.P.N Mihăilești G.P.N Mărgineanu G.P.N Florica,toate educatoarele. 

   Aprilie 2016 Intensificarea trenseferului de experiențe și circulație a informațiilor 

didactice între educatoare referat G.P.N Mihăilești Toate educatoarele Vasile Alexandra  

  Mai 2016 A.D.P. Întâlnirea de dimineață Adaptarea muncii educatoarei la noile 

cerințe referat G.P.N Mărgineanu Toate educatoarele Grosu Alina  

  Iunie 2016 Program artistic dedicat sfârșitului de an școlar G.P.N Mihăilești G.P.N 

Mărgineanu G.P.N Florica toate educatoarele. 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-

educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din cadrul 

catedrei). 

Relaţiile cadru didactic- preşcolar: 

  -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi 

înţelegere,afectivitate 

  -preşcolarii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de 

activitate. 

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi educatoare. 

  În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă, 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. 

  A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

  S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună 

cu care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 
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  S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii 

la resursele de joc şi învăţare. 

  Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost 

utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale  pe domenii de activitate. Au fost elaborate o 

multitudine de fişe de lucru de evaluare. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

B. Eficacitatea educaţională 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare) 

  În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că 

materia 

planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de opţionalele 

derulate pe parcursul întregului an şcolar. 

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect 

obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor. 

  S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

  Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.  

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu 

progresul realizat. 

C. Managementul calităţii 
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1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor 

didactice, întâlniri de lucru) 

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie 

eficientă, este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată 

misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi 

curriculum. 

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii 

centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi 

social. 

  Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii 

activităţilor didactice. 

  -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat 

un climat favorabil învăţării; 

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor 

în sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă; 

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 

de învăţământ; 

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt; 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari; 

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; 

S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că 

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale 

grupelor, demersul didactic fiind bine conceput. 

 

B. COMISIA ÎNVĂŢĂTOARELOR  

A. Managementul ariei curriculare 
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1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

   

 Pe semestrul II al anului şcolar 2015/2016, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

următoarele obiective: 

• Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup); 

• Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

• Organizarea de activităţi extracurriculare; 

• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

• Participarea la activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

• Colaborarea şcoală-familie. 

 

 Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MEC,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat 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 

autoinstruire să fie centrată pe elev.  
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 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite 

de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  

deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce 

priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, 

s-au dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au 

organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale 

necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea 

procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru 

fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi 

standard, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în format 

electronic. 

 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, interasistenţe, relaţia 

învăţător-profesor, relaţia învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din 

cadrul catedrei) 
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  Relaţiile cadru didactic-elev: 

• Relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, 

afectivitate; 

• Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală; 

• Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire; 

 

 Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, 

cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile 

sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi 

selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru a condus la 

menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, 

familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., 

nivel ridicat de profesionalism şi de cerinţe: realizarea unor portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat  construirea unei 

comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de 

pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în 

situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 

performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. 

 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. 

Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, consultaţii 

în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.  

  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.  

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 
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 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care 

au fost organizate activitati extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţare şi auxiliarelor curriculare 

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 

învăţare. 

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele clase a existat 

în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe  fiind folosite cu 

eficienţă la clasă. Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au 

fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  implicati în 

alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educaţională 

 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDŞ ( disc. opţionale, proiectare şi promovare) 

 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 

planificată pentru semestrul II la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-

se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de 

opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar. 

 

2. Sistemul de evaluare 

         a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 
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 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

 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 relizărilor lor. Criteriile evaluării  au 

fost raportate la standardele de performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost 

utilizate: setul elevului (mostre scrise : ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, 

fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a 

unor probleme, portofolii tematice, desene, compuneri,etc); setul de evaluare învăţător-elev (  

lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de 

opinie, etc);  teste scrise; întâlniri învăţător-elev.  

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură 

cu progresul realizat.  

 

C. Managementul calităţii  

        Plan de îmbunătăţire a calităţii activităţii  didactice 

  

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a 

cadrelor didactice, intalniri de lucru) 

 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 

• s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 
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• s-a creat un climat favorabil învăţării       

• elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi       

• s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală.  

• s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor 

• părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ  

• sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi        

• s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor  

• s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

• s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din 

şcoală 

 

 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 

• s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi 

• s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor 

la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de 

specificul fiecărui colectiv şcolar) 

• s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare 

 

Au fost susţinute lecţii demonstrative, asistate de cadre didactice din  şcoală şi domnul director . 
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C. COMISIA PROFESORILOR 

   Activitatea didactică a membrilor comisiei metodice, în anul scolar 2015-2016,  a fost concepută 

şi s-a desfăşurat pe baza prevederilor cuprinse în documentele şi instrucţiunile elaborate la nivelul 

MEN și al ISJ BUZĂU, precum şi  a planului managerial al Școlii Gimnaziale Florica .  

I   La nivel conceptual managerial s-au asigurat: 

o Organizarea activității comisiei metodice prin care s- a urmărit stabilirea tematicii pentru 

semestrul I, întocmirea documentelor specifice, o bună planificare/proiectare a materiilor, anual, 

semestrial şi pe unităţi de invăţare şi s-au parcurs ritmic şi integral conţinuturile prevăzute de 

programele şcolare. 

o Planificarea activitaţii de formare continuuă ce a urmărit obiective centrate pe 

perfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative și expunere-dezbateri pe probleme de 

metodică.  

o Evaluarea și ameliorarea actului didactic prin organizarea de activități de tipul participării 

cadrelor la consfătuirile organizate de I.S.J. în vederea popularizării noutăților legislativ-

decizionale din programele școlare;  prezentării și studierii Curriculumului național, a planului 

cadru, a programelor și a manualelor școlare, a softurilor educaționale specifice fiecărei discipline; 

întocmirea planificărilor calendaristice anuale și a unităților de învățare corespunzătoare. 

 

II  La nivel acţional pragmatic s-au urmărit: 

o Valorificarea potenţialului existent atât  la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre didactice, 

cât şi la nivelul conţinuturilor disciplinelor. Colectivul școlii este format din profesori specializați, 

cu grad didactictice si debutanti. Instrumentarul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor 

activitaţi didactice atractive, dinamice, de cooperare și colaborare, eficiente în planul 

competenţelor specifice disciplinelor de studiu. 

o În vederea atingerii performanţei,au fost identificaţi elevi cu nevoi speciale cu  aptitudini şi 

interesaţi de obţinerea unor rezultate deosebite  sau elevi cu lacune în învățarea conținuturilor 

.Pregătirea suplimentară a elevilor, planificarea și respectarea a unui program de pregătire 

suplimentară pe discipline s-a făcut, în special, la clasa a VIII-a la Limba română și Matematică.  În 

special la clasa terminală procesul de predare-învăţare a fost dirijat spre activităţi pragmatice, 

după modelul şi structura cerinţelor impuse de evaluările naţionale. 

 

III.   Activitatea de formare continuă  a profesorilor comisiei s-a desfaşurat conform graficului 

stabilit în consiliul profesoral din deschiderea anului școlar și al cercurilor pedagogice.   

      Ele au constat în: 
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• participarea la programe de perfecționare și  la desfasurarea pregatirii pentru sustinerea 

gradului didactic II de catre : Blidaru Raluca, gradul I de catre:Luca Cornelia si definitivat de catre 

Chirita Loredana. 

• susținerea unor referate si lecții demontrative de către prof. Stana Petrut, Tabirca Otilia, 

Moraru Margareta, Baciu Mircea 

IV. Activitatea extracurriculară a înregistrat o importantă contribuţie la realizarea procesului 

instructiv-educativ al școlii. 

      In anul scolar  menționat,  în cadrul comisiei metodice a profesorilor s-au desfăşurat activităţi 

diverse care au antrenat eficient un număr mare de elevi: 

• Competiții Sportive – prof.Stana Petrut  

• Mihai Eminescu, luceafarul poeziei romanesti- prof. Bratu Nicoleta 

• Serbare de Crăciun – prof.diriginţi  

• Ziua Nationala – 1 decembrie,- prof. Baciu Mircea 

• Mica Unire – 24 ianuarie, prof. Baciu Mircea 

• Ziua Europei – 9 mai, prof. Baciu Mircea 

 

V. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului didactic și s-a concretizat 

în : 

o Testări inițiale , pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunoștințe și deprinderi  

o Testări periodice (scris/ oral/ metode alternative) 

o Teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele naționale 

o Simulari la limba si literatura romana si matematica 

 

VI .  Puncte tari în activitatea comisiei 

o Oportunități pentru dezvoltarea / afirmarea aptitudinilor individuale ale elevilor prin 

concursuri, opționale, cercuri,  utilizare a bazei materiale . 

o Experiența profesională solidă a cadrelor didactice , buna lor pregătire de specialitate.  

 

VII. Puncte slabe în activitatea comisiei 

      Lucrul  grupuri de elevi heterogene formate din  elevi cu deprinderi aflate în stadii de formare 

diferite, cu interese și bagaj  de cunoștințe diferit. 

    

 

Limba si literatura romana 

Dintre aspectele pozitive remarcate la nivelul disciplinei limba şi literatura 
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română menţionăm: 

 preocuparea pentru utilizarea unor metode moderne, antrenate, eficiente, stimulatoare 

pentru elevi. 

 Motivaţia cadrului didactic de a se perfecţiona 

 Rezultatele obţinute de elevi în anii anteriori la EN/TSU 

Elevii din invatamantul primar si gimnazial au participat la concursurile scolare, unii 

obtinand rezultate foarte bune. 

 

Limbi moderne 

Profesorii au pus accent pe demersul didactic personalizat care exprimă dreptul de a lua 

decizii asupra modalităţilor pe care le consideră optime în creşterea calităţii procesului de 

învăţământ şi pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi 

cerinţe concrete. 

Notarea s-a facut ritmic, modalităţile de evaluare au fost variate, cu rol formativ, contribuind la 

dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisa si orala. Mijloacele de învăţământ, precum şi 

auxiliarele didactice sunt folosite în mod frecvent. 

 

Matematica 

Profesorul de matematica cunoaste bine materia pe care o preda, intelege rolul acesteia in 

sistemul de invatamant si este constienti de beneficiile invatarii ei de catre elevi. Cunoaste 

programele de matematica pentru clasele la care preda si se informeaza asupra continuturilor 

programelor de la clasele anterioare si cele urmatoare. Este de asemenea la curent  cu programele 

examenelor nationale si a concursurilor scolare de matematica.  

Matematica creeaza o disciplina a muncii, dezvolta logica si flexibilitatea in gandire, 

indruma  elevul sa aiba asteptari realiste de la viata. De aceea, profesorul de matematica trebuie sa 

plece de la ideea ca toti elevii pot invata, dar nu intotdeauna invatarea este un lucru usor sau pe 

care elevul il face cu placere. Rolul profesorului este acela de a construi punti intre ceea ce stiu 

elevii, ceea ce pot face si ceea ce sunt in stare sa invete. Sa fie intotdeauna alaturi de elev intarindu-

i increderea in el insusi si ajutandu-l sa progreseze, sa se autodepaseasca permanent. Sa ofere 
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sanse egale de invatare elevilor, ceea ce nu inseamna uniformizarea demersului educativ, ci 

diferentierea, individualizarea acestuia in accord cu atitudinile, interesele si nivelul de aspiratie al 

acestora. La clasa, sa creeze un mediu de invatare stimulativ si placut care sa promoveze invatarea 

activa. 

Recomandari 

 Tratarea diferentiata a elevilor eventual prin exercitii diferentiate si prin alternarea 

activitatii frontale cu activitatea pe grupe independente. 

 Pentru cresterea randamentului scolar sa se activeze in permanenta elevii slabi, sa se 

corecteze ritmic caietele de teme si notite 

 completarea corect şi la timp a documentelor scolare (catalog) 

 ritmicitatea notării elevilor – minimum o notă/lună 

 notatea absenţelor în catalog în fiecare oră 

 

Istorie 

S-a realizat o parcurgere ritmică a materiei în conformitate cu planificarea calendaristică, 

insa unii elevi nu dovedesc că şi-au însuşit cunoştinţele cerute de programă. 

Geografia   

Activitatea profesorului de geografie a fost orientata in spre atingerea performantelor in 

procesul educational. Prin urmare, calitatea si eficienta procesului de pregatire a elevilor, a 

presupus o prestatie continua si ascendenta, care a condus la amplificarea motivatiei invatarii, la 

cresterea interesului elevilor pentru performanta si la solutionarea exigentelor intr-un mod 

profesionist. 

 

Biologie 

Proiectarea didactică a fost realizată corespunzător, respectând reperele metodologice comunicate 

la începutul anului şcolar. Repartizarea materiei de-a lungul anului şcolar s-a realizat în mod 

echitabil,iar in ceea ce priveşte desfăşurarea orelor, se constată preocuparea pentru  

sistematizarea şi accesibilizarea cunoştinţelor, utilizându-se mijloace de învăţământ adecvate, 
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metode de lucru interactive care să uşureze înţelegerea fenomenelor şi structurilor biologice, fiind 

completate de aspecte legate de educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mediu sănătos, formare 

şi dezvoltare personală. 

 

Chimie 

Profesorii sunt preocupati permanent de comunicarea eficienta cu elevii, sunt apropiati de acestia, 

manifestand intelegere si tact. Nivelul de pregatire al elevilor este in corelatie directa cu motivatia 

invatarii chimiei, cu resursele intelectuale generale ale acestora si cu sprijinul acordat de familie. 

Dotarea cu sticlarie de laborator si cu reactivi chimici este insuficienta, in aceste conditii se 

recomanda sa se efectueze, prioritar, experimente cu substante pe care elevii le intalnesc in viata 

de zi cu zi. 

 

Fizica 

Planificările calendaristice regizează secvenţe educaţionale concrete, fiind concepute 

conform standardelor, urmărind parcurgerea ritmica a materiei. Demersurile didactice s-au axat 

pe  comunicarea elev – profesor si formarea deprinderilor de lucru intelectual si aptitudinal la 

elevi. 

Educaţie fizică 

Educaţia fizică şi sportul acţionează cel mai direct asupra personalităţii elevului, iar 

perfecţionarea organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport, se înscrie în 

măsurile de optimizare a întregului ansamblu social şi al învăţământului pe toate componentele 

educaţiei. 

Proiectarea demersului didactic, activitate prin care fiecare profesor încearcă o anticipare a 

etapelor şi acţiunilor concrete de realizare a predării se realizează într-un mod personalizat, 

deoarece cerinţele programei şi alocarea de resurse sunt diferite de la o şcoală la alta. 

Realizarea proiectării şi conducerii procesului s-a  facut în raport de vârstă şi particularităţile 

individuale ale elevilor şi cu experienţa lor de învăţare. Eficienţa unei lecţii de educaţie fizică este 

dată de calitatea şi cantitatea de material didactic pe care profesorul o foloseşte, de aceea  s-a 

incercat amenajarea unui spatiu pentru activitatile sportive. Recomandam antrenarea elevilor 

scolii in activitatile sportive /competitii chiar daca scoala un dispune de baza sportiva, pentru ca 

elevii demonstreaza că sunt interesaţi şi au dragoste de mişcare 
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D. Consilier educativ 

În anul 2015-2016, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi 
implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, 
proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii 
şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, etc.). 
 
 OBIECTIVE URMĂRITE 
-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; 
 Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au 
vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 
Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, 
Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile 
democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive 
(valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc. 
 Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor 
educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative 
activităţi desfăşurate menţionez: 
 
 
 

Luna Activitatea propusă Profesori 
coordonatori 
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septem
brie 
2015 

 Bun venit la gradinita! 

 Haideti la plimbare! 

 Sa ne cunoastem scoala! 

 Suna clopotelul! 

 Ziua Mondiala a Curateniei 

 Haideti la plimbare! 

 Excursie in natura! 

 S-au aurit a toamna padurile! 

 
 

Dirigintii 
 
 

octombr
ie 2015 

 5 octombrie – Ziua Mondiala  a Educatiei 

 Ziua Internationala de reducere a riscului 

dezastrelor naturale 

 Ziua Internationala a Marii Negre 

 Culorile Toamnei 

 Petrecere de Halloween 

 Toamna,toamna harnica si de roade darnica! 

 16 octombrie – Ziua Internationala a 

Alimentatiei 

 
 Culorile Toamnei 

 
 

Diriginti, 
profesori 
Tabirca Otilia 
Stana Petrut 
Bratu Nicoleta 
Giuclea Tanta 
Grosu Alina 
Mihail 
Laurentia 
Lazar Maria 
 
Marin 
Florentina 
Nica Maria 

noiembr
ie 2015 

 Ziua Internationala a Tolerantei Dirigintii 
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 Ziua Mondiala a Animalelor 

 
 
 

 Ziua Mondiala a Tolerantei 

 Planeta pe care traim si univers 

 
 Planeta povestilor 

 Poluarea, o problema ce ne intereseaza pe toti 

 Sa mancam sanatos! 

 
 

decembr
ie 2015 

 1 Decembrie: Ziua Naţională a României 

 Tradiţii de Crăciun: serbări, 

 

Dirigintii 

ianuarie 
2016 
 

- 15 ianuarie: In memoriam Mihai Eminescu 
- 24 ianuarie: Unirea Principatelor Române 

 
Dirigintii 
 

februari
e 2016 

 Cel mai frumos om de zapada 

 Cum e corect sa traversam? 

 Minte sanatoasa in corp sanatos 

 
 
 

 Muzica si filmul in viata de zi cu zi 

 Dragobetele 

 Bucuriile Iernii 

Dirigintii 
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 Cum ne ferim de pericole: cutremure si 

incendii? 

 Catastrofe naturale 

 
 Bucuriile iernii 

 
martie 
2016 

 1 Martie – Martisorul – simbolul primaverii 

 8 Martie: Pentru tine, mama mea 

 
 

Dirigintii 

aprilie 
2016 

 Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 
 Ziua Sanatatii 

 Plimbare in satul natal 

 Sunt prietenul padurii 

 
 
 

 Se apropie Pastele 

 Festivalul Muzicii Clasice 

 
 Un copil, un pom, o floare 

 Ingrijim si iubim natura 

 Sfintele Pasti 

 Pamantul e in mainile noastre 

 

Toate cadrele 
 
Dirigintii 
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mai 
2016 

- 9 mai -Ziua Europei 
 
 
Ziua internationala a Diversitatii 
 
Sa cunoastem frumusetile judetului 
 
 

Dirigintii 
 
 
Tabirca Otilia 
Stana Petrut 
 
Bratu Nicoleta 
Giuclea Tanta 

iunie 
2016 

- 1 Iunie: Ziua Internaţională a Copilului 
- Serbări la sfârşit de an şcolar 

Dirigintii 

 
Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2015-2016 cu un 
efectiv de 15 cadre didactice. 
 

NR. 
CRT. 

NUMELE SI 
PRENUMELE 
DIRIGINTELUI 

FUNCTIA/ 
SPECIALITATE
A 

SCOALA CLASA 

1. 
CRISTINESCU 
ANA- MARIA 

EDUCATOARE 
GPN 
MIHAILESTI 

GRUPA 
MARE 

2. 
VASILE 
ALEXANDRA-IOANA 

EDUCATOARE 
GPN 
MIHAILESTI 

GRUPA 
MICA 

3. 
CLINCIU 
NICOLETA-
LOREDANA 

PROF. INV. 
PRIMAR 

SC.GIMN. 
MIHAILESTI 

C.P. 

4. 
MANZALEANU 
FLORICA 

INVATATOARE 
SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

I 

5. 
CHIRITA 
LOREDANA 

PROF. INV. 
PRIMAR 

SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

II-III 

6. 
LUCA 
CORNELIA-MIHAELA 

PROF.INV. 
PRIMAR 

SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

IV 

7. TABIRCA OTILIA 
PROF. 
CHIMIE 

SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

V 

8. GIUCLEA TANTA 
PROF. 
MATE-FIZICA 

SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

VI 
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9 BRATU NICOLETA PROFESOR 
SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

VII 

10 STANA PETRUT 
PROF. 
ED. FIZICA 

SC. GIMN. 
MIHAILESTI 

VIII 

11 GROSU ALINA EDUCATOARE 
GPN 
MARGINEANU 

GR. 
COMBINAT
A 

12 LAZAR MARIA INVATATOARE 
SC.PRIMARA 
MARGINEANU 

C.P. 

13 
MIHAIL 
LAURENTIA EUGENIA 

PROF. INV. 
PRIMAR 

SC.PRIMARA 
MARGINEANU 

I 

14 MARIN FLORENTINA 
PROF. INV. 
PRIMAR 

SC.PRIMARA 
MARGINEANU 

II 

15 NICA MARIA INSTITUTOR 
SC.PRIMARA 
MARGINEANU 

III-IV 

 
  În anul şcolar 2015-2016, profesorii diriginţi din Şcoala gimnaziala Mihailesti au 
urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 
şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 
elevul relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii. 
 Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de 
către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în 
Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 
Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut loc 
şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală. În urma acestor şedinţe, părinţii au luat 
cunoştinţă despre regulamentul de ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de 
amenajare şi dotare al şcolii, cât şi despre activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal 
activităţi de suport educaţional pentru părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului 
şcoală-familie. Fiecare diriginte a planificat riguros activităţile extraşcolare desfăşurate 
împreună cu colectivul de elevi manageriat. 
                  În cadrul  comisiei s-au susţinut  lecţii demostrative de către domnii profesori Stana 
Petrut si Tabirca Otilia. Activităţile metodice au constat în: prezentarea de referate, dezbateri, 
mese rotunde pe teme educaţionale şi activităţi metodice cu scop informativ. 
 
  ACTIVITATEA CONSILIULUI   ELEVILOR 
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          În anul şcolar 2015-2016, Consiliul elevilor s-a întrunit lunar. În general au fost 
prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. În cadrul  CONSILIULUI ELEVILOR, am desfăşurat 
împreună cu elevii  dezbateri, mese rotunde, activităţi cu scop informativ, vizând formarea 
personalităţii elevilor pe multiple planuri. 
 
 
     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 
 -certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; 
 -colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ; 
 -disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; 
 
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 unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extraşcolare 

OPORTUNITĂŢI: 
- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) 

de a se implica în viaţa şcolii ; 

- posibilitatea imbunătăţirii 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 pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 
AMENINŢĂRI: 
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- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 

- impactul nefast al mass-mediei ; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

- scăderea numărului de elevi 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice 

 
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 pt. “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. 

 

PREZENTAREA OPŢIONALELOR / PACHETELOR DE OPŢIONALE. STATISTIC, 

NOMINAL PE ANI DE STUDIU. MOTIVAŢIE, EFICIENŢĂ. MODALITĂŢI DE 

PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE.  

-disciplinele opţionale au fost alese de elevi şi de părinţii acestora, în urma consultării lor prin 

intermediul chestionarelor; acestea sunt: 

 

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ. CALITATE, DESFĂŞURARE, EFICIENŢĂ  

-S-a făcut pregătire suplimentară la disciplinele de Evaluare Naţională, în fiecare zi de joi la 

disciplina lb. romînă, începând din luna octombrie 2014 iar la disciplina matematică sporadic 

miercurea. 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ. MOTIVAŢIE, CALITATE, EFICIENŢĂ  
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-fiecare diriginte/invatator a sustinut la clasa serbari inchinate Craciunului,zilei femeii,activitati 

extracurriculare de ziua educatiei-,,Scoala-a doua familie”,ziua M.Eminescu-,,Luceafarul poeziei 

romanesti’,ziua Unirii-,,Hai sa dam mana cu mana” 

- s-a organizat o excursie la ciclul gimnazial in Muntii Bucegi si o tabara la ciclul primar la Maliuc-

Tulcea; 

-s-a organizat ,,ziua portilor deschise”intre clasele pregatitoare si gradinitele Scolilor Mihailesti si 

Margineanu; 

-participant cu Ansablul Folcloric „Spic de grâu” la activităţile desfăşurate de Palatul Copiilor 

Buzău, în anul şcolar 2014-2015 la serbările comunelor: Glodeanu Sarat,Pietroasele; 

 

 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

-cu politia Mihailesti, Biserica Mihailesti, Primăria Mihăilesti, CCD Buzau 

COLABORAREA CU PĂRINŢII. IMPLICAREA ÎN VIAŢA ŞCOLII. MODALITĂŢI, 

EFICIENŢĂ  

-Colaborarea cu părinţii s-a realizat la nivelul fiecărei clase, prin intermediul diriginţilor (şedinţe 

cu părinţii, activităţi individuale de consiliere) şi la nivelul şcolii prin lectorate cu părinţii. A fost 

organizat un lectorat cu părinţii cu tema „ Rolul şcolii incluzive” şi s-au desfăşurat cel puţin două 

şedinţe cu părinţii la nivelul claselor. 

-La începutul semestrului a avut loc şedinţa de analiză la nivelul anului şcolar trecut şi alegerea 

noului Consiliu Reprezentativ al Părinţilor.  

-Reprezentanţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi-a desemnat reprezentantul în Consiliul de 

administraţie şi în CEAC. Colaborarea este de excepţie.  

-A fost încheiat acordul de parteneriat în educaţie la clasele I, actualizat faţă de anul trecut şcolar. 

 

COLABORAREA CU CONSILIUL LOCAL. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR –  CADRU DE 

COLABORARE. PREDARE PATRIMONIULUI. 
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-Colaborarea cu CL s-a realizat prin reprezentantul acestuia în Consiliul de Administraţie, d-na  

Hornea Elena şi prin reprezentantul în CEAC. Conducerea şcolii a făcut toate demersurile privind 

repararea acoperişului la Şcoala Mărginenu, montarea tâmplăriei cu geam termopan la Şcoala 

Mihăileşti.  

COLABORAREA CU ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT  

COLABORAREA CU ORGANIZAŢII, FUNAŢII  

-colaborări foarte bune cu: ISJ Buză, Palatul Copiilor,  

-colaborarea cu organizaţii, fundaţii :  Educam așa! Mihăilești Buzau 

COLABORAREA CU SINDICATELE 

-reprezentantul sindical FSLI în şcoală, d-na Luca Cornelia, a participat la şedinţele Consiliului de 

Administraţie din şcoală 

PROGRAME / PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ. PREZENTARE, EFICIENŢĂ 

Proiectul ,,Centrul Educațional Multifuncțional IMPREUNĂ” vizează inființarea unor servicii 

specifice de suport comunității din Mărgineanu şi implementarea de măsuri integrate pentru 

îmbunătăţirea accesului la educaţia formala şi nonformala, reducerea inegalităţilor existente, 

excluziunea economico-socială şi combaterea discriminării.  

Proiectul urmează a se realiza in Comuna Mihaileşti  judeţul Buzău, comună cu o populaţie totală 

de 2.084 de locuitori, din care 561 de etnie romă conform recensamantului 2011. Din 

recensămăntul efectuat de alţi lideri ai comunităţii rezultă că în comună trăiesc 920 de romi. O 

pondere de 84,78 % din romi trăisc în comunitatea Mărgineanu,respectiv un număr de 780 de 

locuitori conform heteroidentificării. Scopul proiectului va fi atins prin infiinţarea unui Centru 

Educaţional Multifuncţional, centru de tip ,,școală după școală’’, in Comuna Mihăileşti pentru 

grupurile vulnerabile ale comunităţii de romi Mărgineanu; copii si tinerii aflati in situaţie de risc 

care se confruntă în proporţii ridicate cu o multitudine de probleme educative grave, complexe  

(95% din copiii comunităţii au rezultate şcolare slabe, iar rata abandon şcolar şi a absenteismului 

este ridicată),  care vor primi suport prin adoptarea unor măsuri coerente adaptate nevoilor 

pentru atingerea rezultatelor aşteptate. Toate aceste activităţi vor duce la atingerea obiectivelor de 

intărirea coeziunii economice şi sociale la nivel local şi implementarea de măsuri integrate, 

efective şi eficiente adresate grupurilor de copii, tineri şi parinţi aflaţi in situaţie de risc  în cadrul 

apelului ,,Local’’. 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ  

SECRETARIAT  

- Activitatea de secretariat a fost asigurată de o secretară, cu ½ normă. S-a desfăşurat la parametrii 

normal. A fost reorganizată arhiva şcolii. 

BIBLIOTECĂ  

-activitatea desfăşurată de doamn Bratu, cu ½ normă.  

LABORANT –  

INFORMATICIAN -  

PEDAGOG ŞCOLAR / INSTRUCTOR ANIMATOR / COREPETITOR -  

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ  

 

CONTABILITATE – ACTIVITATEA DE CONTABILITATE  

-unitatea are 0.25 norma contabil, anul financiar fiind incheiat conform bugetului aprobat, atat la 

cheltuieli materiale cat si la cheltuieli cu salariile 

PERSONAL ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE  

-sunt încadrate 3 persoane cu 2,25 normă, pe perioada nedeterminată 

CONCLUZII 

-nivelul tuturor departamentelor din unităţile şcolare de pe teritoriul comunei noastre este unul 

bun. 

 PROPUNERI CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZAU 

- 

Director, 

Prof. Baciu Mircea 
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