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Raport Consilier Educativ 

An scolar 2014-2015 

 

1. Datele de contact  ale coordonatorului educativ (tel personal, email)  

CLINCIU NICOLETA TEL.0745354687, email:nicoleta_2503@yahoo.com 

 

    Unitatea de invatamant:SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAILESTI 

    Adresa, tel.:COM.MIHAILESTI  JUD. BUZAU TEL.0238584110 

     

    Director:PROF. BACIU MIRCEA 

 

    Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de invatamant: 

    ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR      

   an şcolar 2014-2015       

Unitatea    scolara numar grupe  numar copii         

GPN  Mihăileşti  2 40         

GPN  Mărgineanu  1 30          

               

               

Total 3 70         

           

2. Scurta prezentare a scolii :   

-  zona in care este amplasata scoala 

Comuna are un teritoriu în suprafaţă totală de 2845 hectare, format în majoritate din 

câmpie. Terenul agricol  este de o calitate foarte bună, pânza de apa freatică fiind la adâncimi 

care variaza între 6 şi 10 metri, cu potential productiv mare. Teritoriul comunei este stabatut de 

canale de desecare fapt care duce la evitarea baltirii apei în cazul precipitatiilor în exces.  

Populaţia comunei este de 2134 locuitori, având în componenţă următoarele localităţi 

(sate): 

 Mihăileşti - 660 locuitori, din care 79 rromi (9,09%) 
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 Colţăneni - 257 locuitori, din care 33 rromi (9,72%) 

 Satul Nou - 484 locuitori, din care 24 rromi (4.95%) 

 Mărgineanu – 760 locuitori, din care 550 rromi (72.3%) 

La Şcoala cu clasele I-VIII Mihăileşti, sunt arondaţi copii ce provin din Mihăileşti, Satu Nou 

şi Colţăneni. Populaţia acestor sate însumează 1401 locuitori din care 136 sunt rromi (9.80%). 

Populaţia acestor 3 sate  este organizată în  605 de gospodarii, respectiv locuinţe. Din totalul 

populaţiei apte de muncă din aceste sate – 350 persoane - majoritatea, respectiv 90% munceste 

fie pe lânga gospodăria proprie sau gospodăriile altor familii mai înstărite din comuna Mihăileşti 

sau comunele învecinate, fie ca zilieri sau sezonieri în diferite locuri. O altă parte a populaţiei – 

1051  locuitori este fară o ocupaţie care să aducă un venit cuantificabil  familiei , restul de 45 

locuitori este salariat. Nivelul scăzut de trai al multor familii din sat ca, urmare a imposibilităţii 

obţinerii unor venituri suficiente  pentru traiul de zi cu zi a făcut ca un numar de 51 de familii să 

solicite şi să beneficieze de prevederile Legii 416/2001   privind  acordarea venitului minim 

garantat si un numar de 71  de familii să solicite şi să beneficieze de alocaţia familială 

complementară. De asemenea , din analiza situaţiei familiilor beneficiare ale Legii 416/2001 si 

ale OUG 105/2003 s-a putut constata că familiile cu cele mai mari greutăţi sunt  tocmai familiile 

care au doi - trei copii cu vârsta şcolară şi la care varsta părinţilor este cuprinsa intre 40-45 ani. 

Caracteristică  a mediului rural şi este aceea că  agravarea situaţiilor de  dificultate cu care 

se confruntă familiile, creşterea numărului persoanelor fară un loc de muncă , scăderea continua 

a nivelului de trai al acestora, lipsa veniturilor membrilor adulti al familiilor, se  rasfrânge in mod 

negativ asupra copiilor. 

Mai mult, satele fiind la distanţă mare de municipiul Buzau,  face dificilă acordarea de 

servicii sociale specializate si monitorizarea familiilor în dificultate, în special a celor cu copii de 

vârsta şcolară în situaţie de risc de abandon scolar. 

Locuinţele din această zonă  sunt racordate toate la reţeaua electrică însă reţeaua de apă 

curentă şi reţeaua de canalizare lipsesc. 

 Aproximativ 50% din populaţia acestei zone locuieşte în case  construite din materiale 

rudimentare (chirpici), cu 2-3 camere, cu suprafeţe locuibile care nu depăşesc 45 m2, în condiţia în 

care familiile sunt constituite din 3 persoane în medie. Mulţi sunt şomeri, persoane fără ocupaţie, 

trăind numai din venitul minim garantat. Doar aproximativ 15% din totalul populaţiei are un grad 
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de instruire şcolară care depăşeşte învăţământul obligatoriu, întâlnindu-se multe cazuri de adulţi 

analfabeţi. Nivelul scăzut de educaţie al părinţilor se răsfrânge negativ asupra motivării şcolare a 

copiilor proveniţi din aceste familii.  

Preocupaţi în permanenţă de ziua de mâine, confruntaţi cu probleme ca lipsa  mijloacelor 

de a asigura traiul de zi cu zi, părinţii sunt nevoiţi să  muncească la distanţe  mari de locuinta ( 

acolo unde ca ziler/sezonier au găsit un loc de muncă sau chiar plecaţi în străinătate), neglijeaza 

copiii si ignora nevoile specifice vârstei lor, în specal nevoia  de educaţie/instruire. Copiii proveniţi 

din familii cu situaţie economica precară sunt prost îmbrăcaţi,  nesupravegheaţi pe parcursul zilei, 

de cele mai multe ori fraţii mai mari îngrijesc de fraţii mai mici în timpul în care parinţii muncesc  

la câmp sau în gospodariile altor persoane. 

Nu există societăţi sau investitori care să ofere locuri de muncă pentru localnici; cei care 

sunt angajaţi sunt nevoiţi să facă naveta în Buzău.  

În perimetrul comunei există 10 bălţi, cu o suprafaţă totală de 305 hectare,câteva  dintre 

acestea fiind amenajate pentru pentru pescuitul sportiv, intrate în circuitul de specialitate. 

 

- analiza SWOT a starii educatiei din scoala  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

 cadre didactice calificate (100%) 

 majoritatea cadrelor didactice adoptă un stil democratic, care permite 

implicarea elevilor 

 ambianţa din şcoala este placută, neexistând stări conflictuale între cadrele 

didactice 

 cadre didactice dispuse la continuarea studiilor, formare profesională şi la 

dezvoltarea carierei profesionale  

 deschiderea  elevilor către cerinţele societăţii actuale: operarea  pe 

calculator 

 colaborare bună între copii români şi romi 

 cadrele didactice au un comportament adecvat în relaţia cu copiii de etnie 

romă 

 curriculum la decizia şcolii 

 cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă 
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 existenţa unui laborator de informatică 

 mobilier nou, de actualitate 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

 

 

 materiale didactice uzate moral şi fizic la unele discipline 

 insuficienţa echipamentelor şi a unui spaţiu adecvat pentru desfaşurarea 

orelor de educaţie fizică 

 spaţiul şcolar insuficient ceea ce determină funcţionarea în două schimburi  

 laboratorul de informatică funcţionează într-un spaţiu impropriu de 14 m2, 

nu există mobilier adecvat şi nici aparatură suficientă pentru buna 

desfăşurare a unor activităţi  

 terenul de sport deteriorat 

 lipsa de transparenţă a unor cadre didactice în evaluare, faţă de elevi şi 

părinţi 

 un număr mic de cadre didactice ce cunosc o limbă straină de largă 

circulaţie 

 lipsa unui site-web al şcolii 

 lipsa unei săli de festivităţi 

 lipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală – motivarea redusă 

 starea de degradare accentuată a magaziei de materiale 

 lipsa unui spaţiu destinat organizării şi desfăşurării timpului liber al 

elevilor, părinţilor, celorlalţi membrii ai comunităţii 

 rezultate slabe la învăţătură a copiilor ce provin din familii rome 

 lipsa de motivaţie a cadrelor didactice de a folosi metode noi, active în 

procesul instructiv-educativ 
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 lipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 sprijinul din partea Consiliului Local Mihăileşti 

 sprijinul din partea unor părinţi 

 asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD 

 perceperea pozitivă a şcolii de către autorităţile locale 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii în rândul părinţilor  

 o parte a părinţilor manifestă un interes sporit pentru şcoală 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

 

 

 

 îmbătrînirea populaţiei  

 scăderea ratei natalităţii 

 eterogenitatea populaţiei  

 amplasarea localităţii într-o zonă slab industrializată 

 situaţia economico-financiară precară 

 indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor 

 conservatorismul unor părinţi 

 îndepărtarea membrilor comunităţii de la valorile şi normele sociale 

 imposibilitatea Primăriei de a finanţa din buget propriu lucrările de 

extindere a spaţiului existent în şcoală  

 sărăcia – starea materială proastă a majorităţii familiilor rrome 

 migrarea familiilor rrome în alte zone ale ţării sau în străinătate 

 cadre didactice navetiste (71,42%) 

 fluctuaţia cadrelor didactice în şcoală (14,28%) 

 

3. Informatii privind starea disciplinara, pe scoala : 

 nr. absente/ scoala/ nivel de clase: 

      -  motivate 

inv.primar Mihailesti- 

inv.gimnazial - 

inv.primar Margineanu- 

      -  nemotivate 

       inv.primar Mihailesti- 
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       inv.gimnazial Mihailesti- 

       inv.primar Margineanu- 

 nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase 

-SO8 Mihailesti,inv.primar     ,inv.gimnazial   

-SO4 Margineanu,inv.primar    . 

 nr. abandon scolar/scoala/ nivel de clase 

Numărul elevilor 

înscriși în anul 

școlar 2014-2015, 

de gen: 

Numărul elevilor 

care au abandonat 

școala în anul școlar 

2014-2015, de gen 

Numărul elevilor care au abandonat școala 

în anul școlar 2014-2015, de etnie: 

Feminin Masculin Feminin Masculin Română Maghiară Rromă Altă etnie 

                

 

Numărul elevilor care au abandonat școala în anul școlar 2011-2012, în cursul sau după: 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

        

 

 nr. elevi exmatriculati - 0 

 elevi aflati in situatii de risc:-0 

 - elevi  proveniti din grupuri dezavantajate:-0 

 - elevi cu un comportament predelincvent:-0 

      

 nr. elevi cu burse sociale 0/ nr. solicitari de burse sociale 5/ nr. total de elevi 

  

4. Activitati extrascolare 

 nr. evenimente extrascolare organizate la nivelul scolii ( serbari, excursii, ziua portilor 

deschise, revista scolii, intalniri cu personalitati, expozitii, seminarii, simpozioane etc.) 
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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; 

 

1. Lista cu baza de date a scolii privind profesorii diriginti 

 

Numele şi prenumele funcţia Clasa/grupa Structura Grad didactic Vechimea  

Grosu Alina educatoare combi Mărgineanu Definitiv 11 

Sandu Laurentia învăţător  Mărgineanu Grad II 7 

Marin Florentina învăţător I Mărgineanu Grad I 15 

Nica Maria învăţător  Mărgineanu Grad II 20 

I educatoare 3/5 Mihăileşti Fara grad 2 

Cristinescu Ana-Maria educatoare 5/6 Mihăileşti Fara grad 1 

Clinciu Nicoleta învăţător a IV-a Mihăileşti Grad I 15 

Luca Cornelia învăţător III Mihăileşti Grad II 7 

Nicolaie Georgeta învăţător I,a II-a Mihăileşti Grad II 14 

Pirlogea Cristina învăţător C.P. Mihăileşti Grad I 15 

Giuclea Filofteia diriginte V Mihăileşti Grad I 39 

Bratu Nicoleta diriginte VI Mihăileşti Definitiv 9 

Radu Maria diriginte VIII Mihăileşti Definitiv 4 

Stana Petruţ diriginte VII Mihăileşti Grad II 12 

 

2. Lista cu nr copii/clasa care au parintii plecati in strainatate pe o perioada mai indelungata si, 

in situatiile in care acestia nu sunt incredintati rudelor, lista nominala-nu avem cazuri. 
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Director,    

prof. Baciu Mircea                                                 

Prof. Coordonator educativ, 

inst. Clinciu Nicoleta 
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