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Nr. /3.03.2018 

 

 

 

Raport asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 

2017-2018, semestrul I, în 

Şcoala Gimnazială Mihăilești 

 

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-

economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul 

educaţiei 

  

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar 

românesc este reglementat prin următoarele documente: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar - proiect elaborat în 

temeiul în temeiul art. 10 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul 

preuniversitar 

- Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen 

scurt şi mediu pentru formarea profesionala continua, 2005-2010 nr. 

875/28.07.2005; 

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

- Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin 

OMEN nr. 4895/2014 
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- Nota nr. 29415/12.02.2014 cu privire la: Lista olimpiadelor și concursurilor 

naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă 

bursele de performanță și Lista olimpiadelor și concursurilor naționale 

precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter 

sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de 

merit 

- NOTA privind Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat; 

- O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014 cu privire la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

- O.M.E.N. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ 

preuniversitar; 

- O.M.Ed.C. nr. 4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

- OMECS nr. 5231/14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea 

reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de 

învățământ preuniversitar din România 

- OMECŞ nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea 

examenului de bacalaureat național – 2016, și Ordinul ministerului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4799/2010 privind 

organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2011, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63/25.01.2011;  

- OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018 şi 

Ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 657/23.09.2010  

- OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

- OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare a Programului „Şcoală după şcoală”; 

- OMECTS nr. 5561/07.10.2011 cu privire la Metodologia privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2011;  

- OMEN nr. 4619 de aprobare a metodologiei de functionare a CA al 

unitatilor de invatamant preuniversitar 
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- OMEN 5138/15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului 

contractual 

- OMENCS nr. 3069/14.01.2016 privind organizarea și desfășurarea simulării 

Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise 

ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2017-2018 

- ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar 

- Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului 

educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului 

școlar 2017-2018 

- Ordin nr. 3470/7.03.2012 pentru modificarea și completarea Anexei la 

Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 

5.576/2011 

- ORDIN nr. 3470/7.03.2012 pentru modificarea și completarea Anexei la 

Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 

5.576/2011 

- ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de 

performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar  

- Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 

- Ordin nr. 5547 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de 

inspecție a unităților de învățământ preuniversitar 

- Ordin nr. 5576/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordarea a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

- Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei 

M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenţă în   unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

- Ordonanţa de urgenta privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 

75/12.07.2005; 

- Ordonanța Guvernului 27/2002 privind activitatea de soluționare a 

petițiilor cu modificările ulterioare si completarile ulterioare 

- OUG 83/2014 – Salarizarea personalului bugetar în 2015 şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice 

- Programul de Guvernare – 2013-2016, capitolul Educaţie 



 
5 
 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis/13.01.2015;  

- Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în 

învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 3502/3.03.2005; 

- Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare 

gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS 

nr. 5565/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

767/31.10.2011;  

- Strategie de descentralizare a învăţământului preuniversitar aprobata prin 

Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 martie 2005; 

 

În primul semestru al anului şcolar 2017–2018, procesul instructiv-

educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost organizat şi 

desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate; activitatea de 

conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite 

să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din gradiniţă şi 

din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul 

conţinutului, cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al 

învăţătoarilorşi profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a 

încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, 

în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de 

copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 

 

CONTEXTUL POLITIC 

La nivel politic, la baza activităţii instructiv-educative a stat Planul 

Managerial al şcolii, Planul de Dezvoltare Instituţională, precum şi Programul de 

Guvernare, care şi-au propus formarea unei resurse umane competitive în 

conformitate cu cerinţele societăţii cunoaşterii, a globalizării, a educaţiei pentru o 

societate durabilă. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei 

economice, creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu 

preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de 

locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 
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Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la 

nivelul unitaţilor de învăţământ, intresul agenţilor economici în acordarea de 

sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza 

interesului scăzut faţă  de şcoală al elevilor. 

Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educatie, 

absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie 

rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale este mare (supliment de 

hrană, manuale, rechizite gratuite, burse). 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-

educativ este o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei 

copiilor. O mare parte din elevii şcolii locuiesc împreună cu familia într-o cameră 

şi acest fapt are consecinţe asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative 

asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al 

materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru 

parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de 

asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, 

de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până 

la abandonul şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă 

aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă 

eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor 

acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflecta în mod negativ asupra 

opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare cele mai 

căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic, chiar 

daca cererea de locuri de munca în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuala. 

Remarcam faptul ca mulţi elevi, care optează pentru licee, solicită specializarea 

matematica-informatică, cu toate că putini copii sunt dotaţi pentru a face faţă cu 

bine cerinţelor acestei secţii. 

Populaţia şcolară a scăzut, în medie, cu aproximativ 0,5-1% în fiecare an 

şcolar. Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al 

populaţiei stabile va continua şi în perioada următoare. Obiectivul strategic îl 

reprezintă creşterea calităţii educaţiei, crearea egalităţii de şansă pentru populaţia 

şcolară aflată în dificultate, multiplicarea politicilor incluzive. 
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Situaţia materiala precara a părinţilor multor elevi are consecinţe negative 

asupra interesului acestora faţă de şcoala. Preţul de multe ori ridicat al 

materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru 

parcurgerea anilor de şcoala (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta de 

asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, 

de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până 

la abandonul şcolar. 

Rata de abandon este de 6,93%. Un număr mai mare (3,96%) se 

înregistrează la învăţământul primar, faţă de cel gimnazial (2,97%), semnalând 

situaţii în care unii dintre aceştia îşi reiau studiile la fără frecventa. Din păcate 

mulţi îşi schimba domiciliul sau pleacă din ţară, şcoala nemaiputând sa menţină 

legătura cu familia pentru a o consilia. 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un 

accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. Dotarea cu echipamente 

informatice a şcolii permite o circulare a informaţiei în şcoala şi de la şcoala către 

toate nivelele foarte rapidă şi eficientă. 

Dispunem de un laborator media dotat cu 20 laptopuri, conectat la Internet, 

cadrele didactice, contabilitatea și secretariatul dispun de 6 calculatoare, având 

acces la Internet, biblioteca dispune de 1 calculator conectat la Internet, iar 

cabinetul directorului are 1 laptop cu acces la Internet.  

 

 

 

II. Analiza instituţionala a Şcolii Gimnaziale Mihăilești 
 

Unitatea noastră şi-a proiectat, fundamentat şi aplicat politica educaţionala 

a în concordanta cu cea a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, privind 

învăţământul preuniversitar. 

Priorităţile şcolii noastre au fost: 

* Calitate 

* Performanţă 

* Eficienţă 

* Standarde europene 

* Accesibilitatea la educaţie 

* Învăţare continuă 

* Reducerea abandonului şcolar şi a violenţei 
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* Oferte educaţionale 

* Resurse umane 

* Responsabilitate 

 

 

II.1. Analiza SWOT a Şcolii Gimnaziale Mihăileștila sfârşitul 

semestrului I, an şcolar 2017-2018 
 

II.1.1. PUNCTE TARI 

- Implicarea cadrelor didactice în proiecte de prevenire şi de reducere a 

abandonului şcolar 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în sistemul de credite 

transferabile 

- Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, 

normarea, mişcările de personal, examenele naţionale, documente şi situaţii 

contabile etc.; 

- Colaborarea eficienta şi prompta cu instituţiile administraţiei publice locale; 

- Dotarea şcolii cu echipamente moderne şi mobilier nou; 

- Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare pe diferite discipline; 

- Soluţionarea în şcoală a unor reclamaţii ale părinţilor; 

- Asigurarea cu tipizate: pentru actele de studii, pentru concursurile şcolare; 

- Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere; 

- concordanţa CDŞ cu dorinţele şi aspiraţiile elevilor şi părinţilor; 

- pregătire suplimentara şi metode de lucru diferenţiate pentru pregătirea 

examenelor naţionale; 

- existenţa uniformei specifice şcolii  

- organizarea în şcoală de evenimente educaţionale; 

- existenţa unor cadre didactice care au competenţe de mentori; 

- foarte buna întreţinere a şcolii; 

- Dotarea secretariatului, cabinetului directorilor, bibliotecii şi cancelariei cu 

câte un copiator de birou; 

- centrala termica proprie; 

- existenta unei biblioteci; 

- Relaţia cu partenerii sociali – salariaţii şcolii sunt afiliaţi la FSLI. 

- Existența unei săli de sport moderne 
 

II.1.2. PUNCTE SLABE  

- Dotarea învechită, improprie a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie 

- număr mic de părinţi implicaţi în viata şcolii; 
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- automotivare slabă a unor cadre didactice; 

- majoritatea elevilor provin din familii monoparentale, familii dezorganizate, 

familii în care există şomeri, familii care beneficiază de VMG; 

- existenţa unor elevi care nu au frecventat învăţământul preşcolar; 

- existenţa elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- slaba implicare a cadrelor didactice în perfecţionare şi formare, în cazul 

cursurilor plătite. 

 

II.1.3. OPORTUNITĂŢI  

- Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare 

profesionala, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare 

profesionala, deschiderea sistemelor de educaţie şi formare profesionala către 

societate; 

- Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continua 

a cadrelor didactice; 

- Colaborarea cu Politia, Direcţia Generala de Sănătate Publica, Crucea Roşie, 

societăţi comerciale -Poliția, Biserica etc. 

- Poziţionarea şcolii într-o zona accesibilă; 

- Multitudinea ofertelor pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 

 

II.1.4. AMENINŢĂRI  

- Unele disfuncţionalităţi de comunicare cu MEN; 

- Existenţa unor disfuncţionalităţi ale fluxului informaţional cauzat de 

defecţiuni ale reţelei de Internet şi a ilizibilităţii unor faxuri; 

- Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către 

beneficiarii procesului de educaţie (elevi, părinţi); 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţionala, privind asigurarea calităţii în educaţie 

şi a descentralizării sistemului educaţional: 

- Inexistenţa unui buget planificat acordat formarii la nivelul şcolii; 

- Dificultatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare / 

perfecţionare; 

- Inerţia, rutina susţinuta de slaba motivare a unor cadre didactice pentru 

atingerea standardului profesional; 

- Interesul şi implicarea scăzuta a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii; 

- Existenţa abandonului şcolar şi a absenteismului în rândul elevilor; 
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- Lipsa de interes a cadrelor didactice în cunoaşterea aspectelor noi legate de 

calitatea actului educaţional, a descentralizării învăţământului; 

- slaba instruire a părinţilor atrage şi dificultăţi în sprijinul pregătirii copiilor 

acasă, număr mare de şomeri şi asistaţi social în rândul familiilor 

monoparentale, ce poate conduce chiar şi la abandon şcolar sau 

infracţionalitate; 

- scăderea natalităţii, deci a numărului de elevi; 

- creşterea numărului de familii care emigrează; 

- proximitatea unor zone cu grad ridicat de delincvenţă, nivel scăzut de trai, 

migraţia unor elevi spre zone centrale, pentru evitarea contactului cu zona 

defavorizată; 

- insuficienta motivare a cadrelor didactice; 

- tendinţe de abandon şcolar în rândul elevilor de etnie romă.  

- Supraîncărcarea fişei postului a personalului de conducere, îndrumare şi 

control, precum şi a unor cadre didactice etc.; 

 

II.2. Relaţii comunitare  
 

Şcoala întreţine relaţii optime de colaborare cu Secția de Poliție,  Direcţia de 

Sănătate Publică Buzău, Primăria, Biserică, Crucea Roşie, societăţi comerciale 

concretizate prin derularea a diverse programe în parteneriat, implicarea în 

organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de amploare -„Şi eu mănânc sănătos”, 

concursuri de desene de sărbătorile religioase, informarea şi sensibilizarea 

cetăţenilor cu privire la întreţinerea spaţiului comunitar, educaţia moral-

religioasă şi civică, precum şi menţinerea contactului permanent între 

reprezentanţii instituţiilor, fiind aplicate toate prevederile legislaţiei în vigoare.  

Şcoala are relaţii de colaborare şi cu alte instituţii de învăţământ. 

 

 

 

III. Analiza populaţiei şcolare 
 La începutul anului şcolar 2017-2018 au fost cuprinşi în Școala Gimnazială 

Mihăilești un număr de 263 elevi. La sfârşitul semestrului I, în urma transferurilor 

efectuate, au rămas 266 elevi. 
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III.2. Situaţia demografică, conform recensământului oficial, a 

copiilor/tinerilor de vârsta 3 ani şi peste, şcolarizaţi/cuprinşi sau 

nu în forme de învăţământ  
 
Tabelul 1- Rezultatele recensământului copiilor în anul 2018 

Născuţi în anul Număr de copii identificaţi în circa şcolară 

2012 23 

2013 17 

2014 24 

2015 22 

2016 16 

 

 

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare, personal nedidactic)  
 

În Școala Gimanzială Mihăilești funcționează un  număr de 21, din care 9 

învăţătoare și 3 educatoare. 

 

Grad didactic I – 6 cadre diadctice 
Grad didactic II – 5 cadre didactice  
Definitiv  - 4 cadre didactice 
Debutanți – 6  cadre didactice 
 

Personal didactic auxiliar: 

- un secretar (0.50 N) 

- un contabil șef (0.50 N) 

- secretar (0.50 N) 

- bibliotecar (0,5 N)   

       Personal nedidactic: 

- 3 îngrijitori  

- 1 șofer /fochist 

 

 

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, 

imagine, comunicare 
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Conducerea şcolii noastre este asigurată de un director – prof. Baciu Mircea. 

Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie, din care mai fac parte, 

trei cadre didactice, doi reprezentanţi ai părinţilor şi doi reprezentanţi ai 

Consiliului Local al Primăriei Mihăilești. Liderul de sindicat participă cu statut de 

observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de Administraţie. 

  Fiecare membru al acestuia are atribuţii specifice, trecute în fişa postului, 

iar hotărârile sunt luate prin vot deschis. Ele sunt comunicate Consiliului 

Profesoral şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

Membrii Consiliului de Administraţie asigură rotaţia la conducere în timpul 

vacanţelor şcolare. 

Pe perioada absenţei directorilor (deplasări în interesul şcolii) atribuţiile 

sunt preluate prin decizie de către membri ai Consiliului de Administraţie. 

Eventualele probleme de comunicare sunt rezolvate amiabil prin discuţii 

interpersonale sau în cadrul Consiliului Profesoral. 

Echipa managerială a rezolvat în şcoală orice nemulţumire apărută în rândul 

părinţilor, elevilor şi personalului şcolii. Între conducerea şi restul personalului 

şcolii nu au existat probleme de comunicare care să nu poată fi rezolvate amiabil. 

Şcoala noastră dispune de un site: https://scoalamihailesti.wordpress.com 

, o pagină de facebook https://www.facebook.com/baciu.mircea.12   i sunt 

actualizat frecvent, în funcţie de evenimentele şi calendarul şcolii. Dea semenea 

școala are următoarea adresă de e-mail scoalamihailesti@yahoo.com , 

scoalamihailesti@gmail.com . 

Secretariatul, şi biblioteca funcţionează zilnic între orele 8.00-12 şi 13-17.00 

şi oferă informaţiile specifice publicului. Informaţiile referitoare la metodologii de 

examene naţionale şi admitere la liceu sunt afişate la avizierul şcolii și pe site. . 

 

V. 1. Evaluarea unităţilor de învăţământ prin inspecţiile şcolare şi 

statistica inspecţiilor efectuate de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Buzău în anul şcolar 2017-2018– semestrul I 
 

 

V. 1.1. Inspecţia de specialitate 
Inspecție de specialitate 

V.1.1.1. – Inspecția curentă 1 pentru acordarea gradului didactic II pentru 

Gomoescu Ana Maria, în data de 11.12.2017; 

V.1.1.2. Inspecția curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II pentru 

Bira (Bratu Nicoleta), în data de 12.12.2017; 

 

https://scoalamihailesti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/baciu.mircea.12
mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
mailto:scoalamihailesti@gmail.com
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V. 1.2 Inspecţia tematică 
 

V.1.2.1.  Inspecţia a fost efectuată pe data de25-29.2017, şi a avut ca tematică:  
1. Constituirea Consiliilor de administrație și a comisiilor la nivel de unitate de învățământ. 

2. Aplicarea corectă a prevederilor legale pe probleme de încadrare a resurselor umane și 

respectarea normativelor privind constituirea grupelor/claselor de copii/elevi, în 

învățământul de stat și particular; 

3. Existența autorizației sanitare și de securitate la incendiu la nivelul unității de 

învățământ; 

4. Prelucrarea normelor SSM, ISU; semnarea fișelor individuale, examenele medicale; 

5. Identificarea nevoilor de formare ale personalului didactic/didactic auxiliar/de 

conducere; 

6. Monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se 

vacantează pe parcursul anului școlar 2017-2018 în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat; 

7. Verificarea stabilirii perioadei pentru desfășurarea programului ”Școala altfel”; 

8. Monitorizarea programului Lapte și corn; 

9. Verificarea respectării Adresei nr.9879/17.08.2017 privind casarea sigiliilor unităților 

de învățământ. 

 

V.1.2.2. Inspecția tematică – 13.12.2017 

1. Calitatea managementului școlar 

2. Modul de aplicare al curricurumunui școlar 

3. Programul activităților de consiliere al părinților 

4. Calitatea activităților extracurriculare 

5. Ritmicitatea notării 

6. Integrarea elevilor cu CES 

V.1.2.3. Inspecția tematică – 30.01.2018 

 Tematică: 

1.Modul de reglementare a accesului autovehiculelor în incinta unităţilor de 

învăţământ (Se va verifica existenţa unei proceduri elaborate la nivelul şcolii în 

acest sens.) 
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2. Amenajarea spaţiilor şcolii, precum şi a celor adiacente, conform prevederilor 

legale, pentru parcarea autovehiculelor care deservesc unitatea de învăţământ, 

precum şi a celor ale personalului şcolii. 

3.Prelucrarea prevederilor ROFUIP aprobate prin OMEN nr. 3027/08.01.2018 la 

nivelul unităţii de învăţământ (Se vor avea în vedere măsurile identificate de 

şcoală pentru aplicarea noilor prevederi, precum şi actualizarea Regulamentului 

intern.) 

4. Existenţa şi respectarea procedurii privind transportul şcolar al elevilor 

5.Măsuri identificate la nivelul unităţii de învăţământ privind prevenirea şi 

reducerea fenomenului de violenţă juvenilă în mediul şcolar (Se vor avea în 

vedere proiectele şi parteneriatele educative, activităţile extracurriculare, cele de 

consiliere şi asistenţă psihopedagogică, precum şi a orelor cu tematică din cadrul 

ariei curriculare Consiliere şi orientare şcolară, derulate la nivelul şcolii). 

 

V.2 Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar din şcoală 
 

V.2.1 Obiectivele referitoare la formarea şi dezvoltarea resurselor umane 

stabilite prin planul managerial  

  

1) Asigurarea cunoaşterii, legilor, ordinelor, metodologiei şi a celorlalte acte 

normative privind perfecţionarea / formarea cadrelor didactice. 

2) Creşterea calităţii resursei umane angajate în vederea îndeplinirii scopurilor 

educative propuse. 

3) Asigurarea unui sistem modern de formare a cadrelor didactice din 

perspectiva managementului educativ. 

4) Asigurarea unei noi dimensiuni a practicii pedagogice şi a activităţii de 

tutoriat. 

5) Aprofundarea dimensiunii europene prin proiecte internaţionale. 

Aproape toate cadrele didactice au participat la activităţi metodice în şcoală, 

pe județ, au participat la sesiuni de comunicare ştiinţifică şi la simpozioane, au 

participat la concursuri şcolare, în calitate de organizatori, supraveghetori şi 

evaluatori.  

 

V.2.2 Perfecţionarea prin grade didactice: 
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În anul şcolar 2017-2018, a avut inspecţia la clasă pentru inscrierea la 

gradul II Bira Nicoleta care a primit nota 10 și Gomoescu Ana Maria care a obținut 

calificativul FB.  

 

 

V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală 
 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locala sunt de natura sa asigure 

performante şcolare crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, 

dezvoltarea personala atât a copiilor cât şi a adulţilor implicaţi. 

Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale 

şcolii noastre a constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu 

comunitatea locala, prin cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea accesului 

acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţa a părinţilor, 

elevilor, membrilor comunităţii a problemelor cu care se confrunta şcoala azi, 

inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora. 

Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţii s-a realizat prin folosirea 

unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

- afişarea tuturor informaţiilor cu caracter public pe la avizierul şcolii şi 

popularizarea acestuia în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor 

comunităţii; 

- dezvoltarea şi actualizarea permanenta a avizierului cu informaţii de interes, 

referitoare la Evaluarea Naţională, legislaţia în domeniul învăţământului, 

modificările apărute în curriculum, proiecte şi programe educaţionale etc.; 

- asigurarea unui program de întâlniri prin intermediul şedinţelor şi 

lectoratelor cu părinţii; 

- mediatizarea activităţilor şcolii în presa, radio şi în cadrul unor emisiuni 

televizate; 
 

V.3.1 Relaţia cu administraţia locală  
 

Colaborarea şcolii cu administraţia locala a vizat, ca prim obiectiv, 

asigurarea finanţării cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de 

la bugetele Consiliului Local. 

Conducerea şcolii a asigurat informarea permanentă şi operativă a 

Consiliului Local Mihăilești cu datele şi informaţiile necesare elaborării şi 

implementării de către acesta a planurilor anuale de investiţii, reabilitări şi 

modernizări clădiri, dotări cu mobilier şi echipamente.  
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VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 

VI.1 SITUAŢIA STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ȘI  SITUAŢIA PRIVIND MIŞCAREA ŞI STAREA 

DISCIPLINARA A ELEVILOR LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017 

 

ȘCOALA PRIMARĂ MĂRGINEANU 
 

SECŢIUNEA A. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR*) 

Cap.1 Elevi în învăţământul PRIMAR, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar 

(12 septembrie 2016) 

Elevi veniţi prin transfer 

de la alte unităţi şcolare1) 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară  Elevi în evidenţă la 11 septembrie 2017 

Prin transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar3) Alte situaţii4) Elevi promovaţi5) Elevi repetenţi 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. TOTAL 67 24 4 - 1 - - - 8 4 61 21 1 - 

2. Clasa pregătitoare 12 4 2 - - - - - 3 1 11 4   

3. Clasa I 17 5 - - - - - - 2 1 15 4   

4. Clasa a II-a 13 5 - - - - - - 1 - 11 5 1 - 

5. Clasa a III-a 20 8 1 - - - - - 1 1 20 7 - - 

6. Clasa a IV-a 5 2 1 - 1 - - - 1 1 4 1 - - 

 

Cap. 2 Promovaţii1) clasei a IV-a din învăţământul PRIMAR, pe vârste şi sexe 

Cod 

rând 
Vârsta 

Promovaţii clasei a IV-a  

Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

1.  TOTAL (rd. 27) 4 1 - - 

2.  9 ani   - - 

3.  10 ani 2 1 - - 
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4.  11 ani 2 - - - 

5.  12 ani   - - 

6.  13 ani   - - 

7.  14 ani şi peste   - - 

2)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 

Cap. 3 Elevi (din România) din învăţământul PRIMAR, în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, pe etnii 

Cod 

rând 
Etnia1) Cod etnie*) 

Elevi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 

Promovaţi2) Repetenţi 

Total din care:feminin Total din care: feminin 

A B 1 2 3 4 5 

1 TOTAL (rd. 25) 00 61 21 1 - 

2 
ROMÂNĂ  5 2 - - 

3 ROMI  56 23 1 - 

4       

5 
      

 
 
Cap. 9 Personalul bibliotecii şcolare 

Cod 
rând 

 Total 
personal 

din care: 
feminin 

Cu normă 
întreagă 

Grupa de vârstă Nivel de instruire 

sub 25 ani 25-49 ani 50 – 64 ani  65 ani şi peste Studii superioare Studii medii Alt nivel 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

Total 
din  

care: 
feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Personal de 
specialitate 

(bibliotecari) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ȘCOALA GIMANZIALĂ MIHĂILEȘTI 
 

 

SECŢIUNEA A. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR*) 

Cap.1 Elevi în învăţământul PRIMAR, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar 

(12 septembrie 2016) 

Elevi veniţi prin transfer 

de la alte unităţi şcolare1) 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară  Elevi în evidenţă la 11 septembrie 2017 

Prin transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar3) Alte situaţii4) Elevi promovaţi5) Elevi repetenţi 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. TOTAL 60 22 2 2 3 - - - - - 59 24 - - 

2. Clasa pregătitoare 12 4 - - 1 - - - - - 11 4   

3. Clasa I 15 3 1 1 2 - - - - - 14 4   

4. Clasa a II-a 15 6 - - - - - - - - 15 6 - - 

5. Clasa a III-a 9 4        1 1 - - - - - - 10 5 - - 

6. Clasa a IV-a 9 5   - - - - - - 9 5 - - 

 

Cap. 2 Promovaţii1) clasei a IV-a din învăţământul PRIMAR, pe vârste şi sexe 

Cod 

rând 
Vârsta 

Promovaţii clasei a IV-a  

Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

8.  TOTAL (rd. 27) 9 5 - - 

9.  9 ani 6 3 - - 

10.  10 ani 2 2 - - 

11.  11 ani - - - - 

12.  12 ani - - - - 

13.  13 ani 1 - - - 

14.  14 ani şi peste - - - - 
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2)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 

Cap. 3 Elevi (din România) din învăţământul PRIMAR, în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, pe etnii 

Cod 

rând 
Etnia1) Cod etnie*) 

Elevi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 

Promovaţi2) Repetenţi 

Total din care:feminin Total din care: feminin 

A B 1 2 3 4 5 

1 TOTAL (rd. 25) 00 59 24 
- 

- 

2 ROMÂNĂ  39 18 - - 

3 ROMI  20 6 - - 

4 
-  - - - - 

5 -  - - - - 

*) codul etniei se completează numai de către DRS (DRSB)/DJS
  

1) în mod OBLIGATORIU se înscriu şi elevii cetăţeni români (cod 10). În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini. 
2)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 

SECŢIUNEA B. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL**) 

Cap.4 Elevi în învăţământul GIMNAZIAL, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe  

Cod rând Clasa 

Elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar 

(12 septembrie 2016) 

Elevi veniţi prin transfer 

de la alte unităţi şcolare1) 
Elevi plecaţi din unitatea şcolară  

Elevi în evidenţă la  

11 septembrie 2017 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care:  

feminin 

Prin transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar3) Alte situaţii 

Elevi 

promovaţi4) 
Elevi repetenţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
TOTAL  

(rd. 25) 

76 32 1 1 
4 1 

6 3 
1 1 62 26 4 2 

2. Clasa a V-a 26 9 1 1 1 1 3 1 1 1 21 6 1 1 

3. Clasa a VI-a 21 7 - - 2 - 1 - - - 17 7 1 - 

4. Clasa a VII-a 12 5 - - 1 - 2 2 - - 9 3 - - 
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5. Clasa a VIII-a 17 11 - - - - - - - - 15 10 2 1 

*) NU se înregistrează elevii elevii din învăţământul gimnazial din cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior. Datele privind elevii din acest program se înscriu exclusiv în chestionarul Sc.2.2a; 
1) din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară; 
2) din localitate, judeţ, alt judeţ; 
3) elevii aflaţi în situaţie de abandon şcolar sunt elevii care părăsesc sistemul de învăţământ din cauza căsătoriilor, stării materiale precare, reţinerii acestora pentru munci agricole sau pe lângă casă; 
4)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 

Cap. 5 Promovaţii1) clasei a VIII-a din învăţământul GIMNAZIAL, pe vârste şi sexe 

Cod 

rând 
Vârsta 

Promovaţii clasei a VIII-a  

Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care:  

feminin 

A B 1 2 3 4 

1.  TOTAL (rd. 28) 15 10 - - 

2.  13 ani 6 5 - - 

3.  14 ani 9 5 - - 

4.  15 ani - - - - 

5.  16 ani - - - - 

6.  17 ani - - - - 

7.  18 ani - - - - 

8.  19 ani şi peste - * - - 
    1)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 

Cap. 6 Elevi (din România) din învăţământul GIMNAZIAL, pe etnii 

 

 
Etnia1) Cod etnie*) 

Elevi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 

Promovaţi2) Repetenţi 

Total din care:feminin Total din care: feminin 

A B 1 2 3 4 5 

1 TOTAL (rd. 25) 00 62 26 4 2 

2 ROMÂNĂ  29 14 1 - 

3 ROMI  33 12 3 2 

4       

5       

*) codul etniei se completează numai de către DRS (DRSB)/DJS; 
1) în mod OBLIGATORIU se înscriu şi elevii cetăţeni români (cod 10). În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini; 
2)elevii promovaţi la sfârșitul anului școlar, inclusiv cei promovaţi la examenele de corigenţă din toamnă. 
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SECŢIUNEA C. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ 

Cap. 7 Biblioteca şcolară1)  în anul şcolar 2016-2017 

1) se completează numai de către unitatea şcolară care este unitate de bază (cod 1 sau 2 la „felul unităţii”) sau secţie/filială în cadrul unui grup şcolar cu sediul diferit de cel al unităţii de bază (ori filială cu sediul în altă localitate/judeţ), cod 3 la  

„felul unităţii”;  

 2)  inclusiv periodice.  

Cap. 8 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii şcolare în anul şcolar 2016-2017 

Cap. 9 Personalul bibliotecii şcolare 

Cod 
rând 

 
Total 

personal 
din care: 
feminin 

Cu normă 

întreagă 

Grupa de vârstă Nivel de instruire 

sub 25 ani 25-49 ani 50 – 64 ani  65 ani şi peste Studii superioare Studii medii Alt nivel 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

Total 

din  

care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Personal de specialitate 

(bibliotecari) 
1 1 0 0 - - 1 1 - - - - - - - - - - 

 

 

Cod 

rând 

Activitatea 

bibliotecii în 

anul şcolar 

2016-2017 

Numărul titlurilor de carte  

Numărul 

volumelor 

tipărite  

existente la 

sfârşitul 

anului 

şcolar2)  

din col.6: numărul 

volumelor intrate în 

bibliotecă în cursul anului 

şcolar 
Numărul 

volumelor  

eliminate 

din colecţia 

bibliotecii 

Total 

Colecţii electronice 

Tipărite Electronice 

din care: 

Documente digitale, pe categorii: 

Periodice 

electronice 

Baze de 

date 

(pentru 

utilizatorii 

bibliotecii) 

Cărţi 

electronice 

Documente 

rare digitale 

Alte 

documente 

digitale 

existente 

la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

din care: 

intrate în 

bibliotecă 

în cursul 

anului 

şcolar 

existente la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

din care: 

intrate în 

bibliotecă 

în cursul 

anului 

şcolar 

Total 

cu 

finanţare 

publică  

din 

alte 

surse 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  3761    3761     3761      

Cod 

rând 
Numărul de utilizatori înscrişi3) 

(persoane fizice) 
Numărul utilizatorilor activi  

(persoane fizice) 

Numărul volumelor eliberate 
 (tranzacţii de împrumut) în cursul 

anului şcolar 

Numărul de vizite la bibliotecă în 
cursul anului şcolar  

(frecvenţă)           

A 1 2 3 4 

1 140 140 420 420 
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VI.2. Încheierea situaţiei şcolare 

 

 L-a sfârșitul anului școlar 2016-2017 au rămași corigenți următorii elevi: 

 
Nr 

crt 
Numele şi prenumele elevului Clasa  Obiectul  

1. CARAGEA D ŞTEFAN DANIEL AVA Limba şi literatura română 

 

2. FRIGEA VASILE FLORIAN AVA Limba şi literatura română 

 

3. LUPAŞCU C BĂDIŢĂ ALBERTO AVA Limba şi literatura română 
 

4. CRĂCIUN CRISTIAN MĂDĂLIN AVIIA  Limba şi literatura română 

 

5. MILINCOVICI RĂZVAN FLORIN AVIIA Limba şi literatura română 

 

6. CARABIŢEANU NICOLA ROXANA AVIIIA Limba şi literatura română 
Chimie 

7. COLANICĂ DANIEL ADI AVIIIA Limba engleză 

8. TUDOR ROBERTO IONUŢ AVIIIA Limba şi literatura română 
Chimie 

 

Toți elevii s-au prezentat laexamenul de corigență și l-au promovat. 

Diriginţii și mediatorul școlar  au trimis înştiinţări susţinătorilor legali cu 

situaţia la învăţătură şi disciplină pentru elevii corigenţi la sfârșitul anului școlar 

2016-2017. 

Pentru fiecare disciplină au fost întocmite subiecte şi au fost scrise cataloagele 

și borderourile. Situaţia elevilor a fost trecută in catalog. 

Elevii cu abateri de la disciplină au fost atenţionaţi şi mustraţi în faţa clasei şi au 

primit nota scăzută la purtare.  
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VI.3. ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
 ROLUL ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din anul școlar 2016-2017,  a avut 
mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor 
copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele 
modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări punctuale, 
aplicaţii tematice etc.), oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, 
extracurriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă 
într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă 
simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de 
scopurile urmărite. 

 
 

VIZIUNE : 
Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în 
devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, 
contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 
 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată 

complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider 

de opinie, deci participant activ). 

 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin 

extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
https://scoalamihailesti.wordpress.com/
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valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul 

superior al copilului. 

OBIECTIVE GENERALE: 
 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune 

fundamentală a procesului instructiv – educativ; 

 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea 

dimensiunii educative a acestuia; 

 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu 

de dezvoltare personală; 

 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia 

formală; 

 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin 

dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară; 

 Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi 

proiectelor educative de cooperare internaţională; 

 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare prin prevenirea şi reducetea fenomenelor antisociale, de 

abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare; 

 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin 

monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate; 

  Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-

guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali 

implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ. 

OBIECTIVE SPECIFICE:   
 Transformarea școlii într-o comunitate racordată la viața publică prin 

promovarea unor politici educaționale de armonizare între starea de fapt și 

standardele de atins; 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
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 Creșterea ofertei de programe educaționale pentru toate categoriile de elevi, 

prin asigurarea unei bune corelări cu nevoile locale, cu posibilele probleme ale 

comunității, cu nevoile individuale ale acestora, cu cerințele de pe piața muncii; 

 Morivarea elevilor pentru a participa la viața școlii și de a face înțeles termenul 

de democratizare în procesul de învățământ (implicarea elevilor în propria lor 

educație, indiferent de mediul din care provin); 

 Promovarea conceptului de voluntariat și a parteneriatului educațional dintre 

elevi, profesori și membrii comunității locale; 

 Implicarea părinților în activitatea școlară a elevilor; 

 Stimularea și valorizarea creativității elevilor; 

 Diversificarea și înnoirea activității extracurriculare; 

 Optimizarea relației școală-familie; 

 Crearea și dinamizarea Consiliului elevilor prin inițierea unor activități 

educative, având ca scop implicarea și responsabilizarea unui număr cât mai 

mare de elevi din școală (revista școlii); 

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor 

sau a actelor de indisciplină; 

 Îmbunătăţirea frecvenţei  

 Reducerea actelor de violenţă şcolară; 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean 

şi naţional. 

 
SCOPUL:  

 Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale 

prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului 

elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi. 

 GRUPUL ȚINTĂ: 
 PRIMAR – preșcolarii, elevii ciclului primar și gimnazial, cadrele didactice 

din școală și grădinițele arondate; 

 SECUNDAR – familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în 

ansamblul ei. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
 creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
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 introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;  

 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete 

a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în 

cadrul obiectelor de studiu;  

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în 

proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;  

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii 

comunităţii şcolare/comunităţii;  

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi 

absenteismului şcolar;  

 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

  formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  

 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea 

comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le 

au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;  

 
MODALITĂȚI DE REALIZARE: 
 
 monitorizarea disciplinei în şcoală; 
 aplicarea cu strictețe a ROI ori de câte ori este cazul; 
 depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere 

comportamentală şi de delincvenţă juvenilă; 
 colaborarea cu familia, cu Postul de Poliţie Mihăilești și cu Centrul Județean de 

Asistență Psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi 
de violenţă şcolară; 

 încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile 
educative din şcoală sau din afara şcolii; 

 activităţi de orientare şcolară şi profesională atât cu elevii, cât și cu părinții 
acestora; 

 activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din 
rândul specialiştilor; 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com
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 organizarea unor cercuri pe discipline de studiu; 
 implicarea elevilor talentați în colectivul de redactare a revistei școlii; 
 excursii tematice, vizite la muzee etc. 

 

 La începutul primului semestru al anului școlar 2017-2018, s-au realizat 

documentele specifice de planificare a activității educative pe comisii: Comisia 

Educatorilor, Comisia Învățătorilor , Comisia Diriginților și Comisia Profesorilor. 

Activitatea educativă s-a desfășurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către cadrele didactice. Tipul activităților s-a adaptat nevoilor elevilor, 

particularităților școlii, în vedera atingerii obiectivelor propuse. 

Activitățile s-au desfășurat după cum urmează: 

 
De remarcat, este implicarea cadrelor didactice pentru înfrumusețarea școlii, în 

special, doamnele învățătoare care au stimulat creativitatea celor mici, pentru a realiza 

diverse expoziții, creând în școală un mediu primitor și cald. 

 

 

 DIRECTOR 

 PROF. BACIU MICEA 
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