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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA                                            

SAT SLOBOZIA, COMUNA VOINEȘTI 

TEL.FAX : 0232294981 
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RAPORT  

PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI    

an şcolar 2017-2018 
 

 
1.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :  
 La nivelul unităţii noastre, am conceput şi realizat documente de proiectare 

managerială: Planul de dezvoltare şcolară (2017-2021) şi planurile manageriale (semestriale şi 

anuale) pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 

ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe 

analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor 

acţiuni prioritare. 

 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 Analiza anuală a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de 

conducerea şcolii. La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la 

desfăşurarea optimă a activităţilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, 

auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară. 

 1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul 

anului şcolar în cadrul şedinţei Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, 

constatându-se o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru acest lucru, fiecare cadru 

didactic având în cadrul Consiliului profesoral a anumită responsabilitate bine definită. De 

asemenea Consiliul de administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare cu 

responsabilităţi precise pentru fiecare membru. 

 Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă şi un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost format din preşedinţii Comitetelor de părinţi 

ai fiecărei clase. 

În cadrul şcolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice şi comisii de lucru cu caracter 

permanent sau temporar după cum urmează: Comisia metodică Învăţători, Comisia metodică 

Educatoare, Comisia metodică Diriginţi, Catedra Ariilor curriculare Reale, Catedra Ariilor 

curriculare Umane, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţi, Consiliul pentru 

curriculum, SCIM, Comisia pentru situaţii de urgenţă şi de apărare civilă, Comisia de 

inventariere anuală a patrimoniului, Comisia de prevenire şi combatere a violenţei, ş.a.  

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi, 

sarcini exacte care au fost îndeplinite în timpul prevăzut. 

Am monitorizat şi controlat activitatea în cursul acestui semestru, urmărind 

eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi compartimentelor şcolii, astfel încât aceasta 

să reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor 

propuse. Toate activităţile s-au desfăşurat conform programelor de activitate pe semestre ale 

consiliilor, comisiilor.  
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     1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor - s-a făcut în urma discutării fişei postului a 

fiecărui cadru didactic în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, la începutul anului şcolar. 

1.2.3. Organizarea timpului 

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de 

învăţământ şi de particularităţile clasei. În întocmirea orarului s-a ţinut seama de curba 

oboselii elevilor în decursul unei zile, dar şi în decursul unei săptămâni, de gradul de solicitare 

al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasă a acestora pe zile şi pe ore. Cursurile s-

au desfăşurat într-un singur schimb. Eficienţa personalului şi a elevilor s-a realizat prin 

utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit. S-au 

respectat cu stricteţe orele prevăzute în orar, precum şi recreaţiile elevilor.  

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi 

Am monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind: 

-   calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen ; 

-   completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale; 

-   structurarea schemei orare şi respectarea acesteia; 

-   completarea condicii de prezenţă; 

-   arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale; 

-   respectarea parcurgerii planificărilor/programelor; 

-   conducerea lecţiilor conform proiectului deja elaborat astfel încât să se obţină maximum de 

eficienţă a lecţiilor; 

-   calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi cele materiale ale şcolii; 

-   notarea ritmică a elevilor ; 

-   respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă; 

- respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare, 

performanţi şi de sfârşit de ciclu; 

-   analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice; 

-   utilizarea Sistemului Educativ Informatizat; 

-   îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate; 

-   colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa şcolii; 

-   activitatea extraşcolară; 

-   formarea continuă a cadrului didactic; 

- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

- întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi 

fişelor de încadrare – vacantare, a statelor de plată; 

- îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

             Puncte tari 

-   întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială; 

-  stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor; 

-   activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare; 

- proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale în funcţie de   nevoi 

şi în colaborare cu CEAC; 

-   asigurarea unui climat optim de muncă; 

-   monitorizarea,controlul şi evaluarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

-   acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor; 

-   implicarea părinţilor în viaţa şcolii; 

-   colaborare bună cu personalul unităţii şi cu ISJ Iași; 

-  colaborare bună cu reprezentanţii primăriei, cabinetului medical, bisericii, poliţiei, precum 

şi cu alte unităţi de învăţământ; 
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   parteneriate educaţionale; 

-   asigurarea utilizării Sistemului Educativ Informatizat; 

- acoperirea cu personal calificat, bine pregătit; 

- accesarea de proiecte; 

- realizarea site-ului școlii 

             Puncte slabe 
-    elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste acreditate; 

 lipsa unor metode de popularizare a experienţei pozitive; 

 dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor; 
 pondere mică a elevilor performanţi; 
 comunicarea cu familiile elevilor 
 tratarea diferenţiată a elevilor. 
 

1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

  Particip la şedinţele cu directorii organizate de ISJ şi  studiez  lucrări şi publicaţii de 

management şi dezvoltare instituţională. 

În vederea autoperfecţionării, în acest an am participat la programele de perfecţionare: 

"Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Iceland" în perioada 

22/04/2018 - 28/04/2018. Obținerea Gradului didactic I. 

  

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager  
Planurile manageriale semestriale şi anuale, întocmite au vizat creşterea calităţii 

actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane si materiale ceea ce constituie o 

premisă favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne adecvate priorităţilor strategice ale 

proiectelor de dezvoltare instituţională și ale planurilor de acţiune ale şcolii. 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1. Baza materială 

Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat 

adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi 

întreţinerea spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. 

 

 2.1.2. Biblioteca 

 Asigurarea manualelor şcolare pentru elevi s-a realizat la începutul anului şcolar în 

proporţie de 98%.. Biblioteca funcţionează în condiţii relativ bune. 

 

2.2. Resurse financiare 

 2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Am elaborat proiectul de buget pentru anul 2018 conform costul standard 

elev/preşcolar şi l-am înaintat Primăriei spre aprobare. Suma repartizată pentru bugetul pe 

2018 a fost de 275,500.00 .  

Buget 2018 

 a. Buget local: 

o Cheltuieli de personal – 24,500  lei 

o Cheltuieli materiale – 251,000.00 lei 

b. Buget resurse extabugetare: 

o 0 lei 
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3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 

 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

Statul de funcţii cuprinde, în anul şcolar 2017-2018,  35,61 norme didactice.  

După modul de încadrare, situaţia personalului didactic este următoarea : 

Postul 

/catedra 

STUDII GRAD DIDATIC STATUT 

S SSD M I II def deb Titular Detaşat Suplinitor 

Profesor  16 3 - 7 5 3 3 16 - 3 

Învăţător 1 5 7 4 - 5 4 7 4 6 

Educatoare 1 3 - 2 - 1 1 4 - - 

TOTAL 18 11 7 13 5 9 8 27 4 9 

 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor 

 La începutul anului şcolar am elaborat tematica Consiliului profesoral, care a fost 

discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de 

administraţie discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 

profesoral şi Consiliului de administraţie le-am consemnat în Registrele de procese-verbale. 

În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru, fiecare învăţător/diriginte a 

prezentat raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei. 

  Am convocat Consiliul reprezentativ al părinţilor pentru a discuta raportul anual de 

activitate. 

 Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat Programele de activităţi şi 

Raportul de activitate, care au fost prezente, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral. 

 În cadrul catedrelor/comisiilor metodice s-au susţinut aproape toate activităţile 

planificate. 

 3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

  În acest an şcolar, fiecare cadru didactic a fost îndrumat spre tipul de formare continuă 

cel mai potrivit, raportat la nevoile individuale şi la necesităţile şcolii.  

S-a realizat prin participarea la activităţile comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice, la obţinerea gradelor didactice, la cursuri de perfecţionare şi la masterate. 

4 cadru didactic a fost evaluat prin inspecţie specială în vederea obţinerii gradului 

didactic I, 4 cadre didactice prin inspecţii în vederea înscrierii pentru gradul didactic II, 3 

cadre didactice prin inspecții în vederea susținerii examenului de definitivat. 

Cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare. 

 

3.2. Elevi 

 

 3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară 

La începutul anului școlar 2017 – 2018 au fost înscriși în Școala Gimnazială Slobozia un 

număr de 570 de elevi:  494  școlari și un număr de 76 preșcolari: 

La structura Școala Primară Svhitu Stavnic au fost înscriși 69 de elevi și preșcolari, după 

cum urmează: 

- La grădiniță – 23 preșcolari 

- La cls. pregătitoare + cls. I + cls. a II a – 28 de elevi: (13+6+9); 

- La clasa a III a + cls. a IV a – 18 elevi (7+11) 

La structura Școala Primară Slobozia au fost înscriși 203 elevi și preșcolari; 

- La grădiniță – 39 preșcolari (24 la grupa mare și 15 la grupa mijlocie) 
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Preg. A Preg. B I II III A III B IV 

20 17 28 20 18 20 32 

 

La structura Școala Gimnazială Slobozia au fost înscriși  298    de elevi și preșcolari: 14 

preșcolari, 81 elevi la ciclul primar și 203 la ciclul gimnazial: 

Cls. 

preg. 

I II III IV V A V B V  C VI 

A 

VI  

B 

VII 

A 

VII 

B 

VIII 

A 

VIII 

B 

13 18 16 18 16 22 23 22 22 20 26 24 23 21 

 

 

 

STRUCTURA 

 

 

NIVEL  DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

existenți  în 

iunie 2016 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

existenți  în 

iunie 2017 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

existenți  în 

iunie 2018 

NUMĂR DE 

CLASE/ 

GRUPE 

 

ȘCOALA  

PRIMARĂ 

SCHITU 

STAVNIC 

PREȘCOLAR 

 

27 26 24 1 

PRIMAR 46 50 46 2 
SIMULTAN: 

CP+I+II 

III+IV 
ȘCOALA  

GIMNAZIALĂ   

SLOBOZIA 

PRESCOLAR 21 19 10 1 

PRIMAR 106 92 82 5 

GIMNAZIAL 295 227 191 9 
ȘCOALA  

PRIMARĂ 

SLOBOZIA 

PRESCOLAR 50 68 32 2 

PRIMAR 225 173 139 7 

TOTAL 

UNITATE  

ȘCOLARĂ 

 770 655 524 26 
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3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa 
ANUL SCOLAR 2017 - 2018 

LOCATIE NR.ELEVI  MOTIVE 

SC.PRIM. SCHITU STAVNIC 0 

 
 -plecarea în străinătate a părinților sau a elevilor, fără a 

solicita documente școlare de transfer; 

 -neimplicarea părinților în educația copiilor și lipsa de 

supraveghere; 

 -căsătorie timpurie; 

 - lipsa motivației de a învăța 

SC.PRIM. SLOBOZIA 30 

SC.GIM. SLOBOZIA 54 

TOTAL 84  

 

3.2.3. Cauze ale absenteismului 

- Un număr de 27 de elevi sunt plecați în străinătate fără cereri de transfer; 

- Există patru elevi care au fost identificați cu probleme de sănătate grave: tumoră pe 

creier (un elev de clasa I care a fost retras la cererea părinților, la sfârșitul semestrului 

I), un elev cu cancer (la clasa a V a),  o elevă cu epilepsie (la clasa pregătitoare), un 

elev cu diabet insulino-dependent și cu retard mintal (la clasa a VI a – a căror părinți 

refuză școlarizarea datorită tratamentului pe care elevul trebuie să îl urmeze); 

- Un număr de 4 elevi care au abandonat școala pentru a-și întemeia o familie (există 

două eleve care au devenit mame în anul școlar trecut, tații copiilor fiind tot elevi ai 

școlii); 

- Există un număr de 9 elevi care provin din familii dezorganizate (fie copii orfani de 

unul dintre părinți sau cu părinți între care există stări conflictuale). Copiii proveniți 

din aceste familii nu frecventează școala din diferite motive: unii locuiesc în altă 

localitate cu rudele, alții însoțesc părinții la muncă sau au grijă de frații mai mici; 

- Există un număr de 26 de copiii care nu frecventează școala datorită dezinteresului pe 

care părinții îl manifestă față de școlarizarea lor. În urma vizitelor la domiciliu făcute, 

părinții aceștor elevi fie și-au exprimat neputința în ceea ce privește trimiterea copiilor 

la școală (copii refuză să vină la școală și ei nu au instrumentele necesare pentru a 

interveni), fie au promis că vor începe să trimită elevii la școală, dar nu au făcut-o; 

- Există un număr de 14 elevi care au depășit cu mai mult de doi ani vârsta clasei, fie 

pentru că au rămas repetenți, fie pentru că au fost neșcolarizați doi ani școlari. Acești 

elevi refuză să urmeze cursurile, motivația părinților fiind aceea că elevilor ”le este 

rușine să vină la școală”. 

Nr. elevi cu nota scăzută  la  purtare  ( note între 7-9.99) 

 În anul școlar  2017-2018      90 elevi 

 

Nr. elevi cu nota scăzută  la  purtare  ( note sub 7) 
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 În anul școlar 2017 – 2018  25 elevi 

.  

 

3.2.5. Rezultate la învăţătură/ 3.2.6.Corigenţe/Repetenţi 

La sfârşitul anului şcolar, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 

SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2018         

 
NR. ELEVI 

Iunie  2018 PROMOV. CORIG. 

REPET. SIT. 

NEÎNCH. RETRASI 

TOTAL 

ABSENTE MOTIVATE  NEȘC. 

SC.PRIM.SCHITU 

STAVNIC 46 44 - 2 - - - 0 - 

SC.PRIM.SLOBOZIA 139 105 - 34 30 - - 

23512 

 1834 

SC.GIM..SLOBOZIA 273 185 13 66 41 8 1 43723 3802 

TOTAL 458 334 13 102 71 8 1 43723 5636 

%  72,92% 2,86% 22,27% 21,25% 1,74% 0,21%  12,89% 

 

 
 

 
 

CÂTEVA  CONCLUZII  REZULTATE  DIN ANALIZA  SITUAȚIEI  

ȘCOLARE 

 

a) Aspecte  pozitive (Puncte  tari) 

- Numărul elevilor cu note scăzute la purtare din cauze disciplinare s-a diminuat; 

- Diminuarea procentului elevilor repetenți și corigenți comparativ cu situația din anul 

anterior; 

- recuperarea unor copii aflați în risc de abandon școlar;  

 

 

b) Aspecte  negative (Puncte  slabe) 

- a  crescut  numărul elevilor  aflați  în situație  de  abandon școlar,  urmând ca o parte  

să fie scoși  din evidențele  noastre  școlare; 

- a crescut numarul elevilor declarați repetenți (din cauza numărului mare de absențe);  

 

     c) Amenințări 
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     - În   fiecare  an școlar  un  număr de elevi  părăsesc mediul  școlar  fără  să finalizeze  

cursurile gimnaziale. Acești  copii   rămân  în  familii pentru  munci  în gospodărie sau 

sunt  lăsați să ingrijească frații mai mici . 

      - Scade  constant  interesul  familiei  pentru situația  școlară  a  copiilor; 

     - Fenomenul  de  migrație /remigrație școlară afectează  grav  dezvoltarea  personalității  

copiilor  aflați  în  această  situație ( famillii întregi sunt plecate în Marea Britanie). 

 

d)  Oportunități 

   - Preocuparea  permanentă a  autorităților  publice  locale  pentru  crearea unui ambient 

corespunzător  de studiu. 

   - Existența unei firme de pază la Șc. Gimn.Slobozia, care a avut ca rezultat  diminuarea 

violenței și creșterea siguranței elevilor în incinta școlii. 

 

 

3.2.6. Rezultate obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2018. 

La clasa a VIII a au rămas la sfârșitul anului școlar 45 de elevi.  

 Dintre aceștia: - 19 au fost declarați promovați 

                  - 11 au fost declarați corigenți 

                  - 2 sunt cu situați  școlară neîncheiată 

                  - 13 sunt declarați repetenți (toți repetenții sunt elevi neșcolarizați) 

Din cei 19 elevi promovați, s-au înscris la Evaluarea Națională 13 elevi. 

Toți elevii înscriși au fost prezenți la ambele discipline de exmen. 

Promovabilitatea a fost de 23,08% (trei elevi obținând note mai mari de 5  la ambele 

discipline).  

Pe discipline de examen, promovabilitatea a fost: - 69,23% la Limba și Literatura Română 

                                                                                - 23,08% la Matematică 

A fost un număr de 6 elevi cu medii generale mai mari de 5, reprezentând un procent 

de 45,15%. 
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3.2.7. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

În acest an şcolar elevii şi copiii din grădiniţă au obţinut rezultate foarte bune la 

următoarele concursuri: 

 

Activitati educative 2017-2018 

                                                 Concursuri si festivaluri 

 

 

Invatamant  

prescolar 

Invatamant  

primar 

     Invatamant  

     gimnazial 

 

Premiul  I 

 

      3 

    

         3 

Premiul  II       2         1               2 

Premiul  III      4        2         3 

Mentiuni       1        2        3 

Merit/ 

Excelenta 

               5 

Participare     8       14           5 

Trofee          1 

 

 Concursul județean Cântec, joc și voie bună-istorie, obiceiuri și tradiții, ediția II, 

octombrie 2017: 

                   Secțiunea –Descrierea unui obicei- premiul I 

                   Secțiunea Execuția unui joc popular românesc- premiul III 

                                      Prof. coordonator Lazăr Cătălina 

 Concursul  de creație literară – „ La magie de noel” - prof.Rusu Roxana 

 Concursul internațional Culorile toamnei- premiul II, educ. Signea Gabriela- 

noiembrie 2017 

 Concursul național România, țara mea!- educ. Signea Gabriela- noiembrie 2017 

 Festivalul Zilele turismului - Miroslava– Prof. coordonator Lazăr Cătălina (dans)  

                                                                                       Dumitriu Mihai( muzică) 

 Festivalul Traditiile stramosesti in cantec, dans si creatie populara, martie 2018: 

trofeul festivalului– Prof. coordonator Lazăr Cătălina, premiul II– Prof. Coordonator 

Dumitriu Mihai,premiul II– Prof. coordonator Lazăr Cătălina, 2 mentiuni – Prof. 

coordonator Lazăr Cătălina, Dumitriu Mihai 
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 Concursul Regional Fantezii Pascale, martie 2018- educ. Signea Gabriela, premiul 

I,II,III 

 Concursul Interjudetean Povestea Martisorului, martie 2018- educ. Signea 

Gabriela, 2 premii I 

 Concursul Interjudetean Martisorul in Moldova, martie 2018- 4 premii III-educ. 

Sarghe Cristina,  educ.Azoitei Ana Maria, inv. Jijiie Galbau Elena, inv. Marciuc 

Claudia , 4 mentiuni educ. Sarghe Cristina, educ.Azoitei Ana Maria, inv. Jijiie Galbau 

Elena, inv. Marciuc Claudia 

 Festivalul judetean Copil ca tine sunt si eu-trofeul festivalului 

 Festivalul judetean de folclor Catalin Pop, mai 2018: premiul special– Prof. 

Coordonator Dumitriu Mihai , premiul I– Prof. coordonator Lazăr Cătălina 

 Festivalul folcloric national Cantec, joc si voie buna, mai 2018: 2 diplome de merit– 

Prof. coordonator Lazăr Cătălina 

 Concursul international Eco-Fantezii de Craciun -educ. Signea Gabriela 

 Concursul si simpozionul judetean Lada cu zestre a bunicii, mai 2018- premiul I, 

prof. Crivoi Maria, prof .Dumitrascu Crina 

 Concursul judetean Pretuim natura, iubim viata, mai 2018 –premii educ. Signea 

Gabriela, prof. Crivoi Maria, prof. Simin Gabriela, prof. Stegariu Daniela Lorina, prof. 

Lazăr Cătălina, prof. Hoarta Mihaela Iuliana 

 

 

3.2.8. Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire 

Toţi elevii clasei a VIII-a au absolvit şcoala gimnazială, 8 au fost repartizaţi în 

învăţământul liceal de stat în prima etapă de admitere  şi 6 elev în a doua etapă de admitere  

după cum urmează: 
 

 Elevi înscrişi la liceu: 8 :1 – Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu”; 

                                     1- Colegiul Economic Administrativ; 

                                     1 - Liceul  Tehnologic Economic de Turism; 

                                     3 - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări; 

                                     2 - Colegiul tehnic “ I.C. Stefanescu”. 

 

 Elevi înscrişi la Scoala Profesionala:13: 7 etapa I şi 6 etapa II:  

                                    5 – Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” 

Miroslava 

                                    6 - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări 

                                    2 – Colegiul Tehnic ”Mihail Sturza” Iași 

 

3.2.  Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

 La nivelul unităţii noastre există 1 post secretar şi 0,5 post contabil. 

 

3.3. Încadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic din şcoală este încadrat după cum urmează : 

- îngrijitor I – 2,75 post  

- fochist  – 1 post 

- mediator școlar – 1 post 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

1.1    Calitatea proiectării didactice 

          În elaborarea documentelor de planificare a muncii instructiv-educative cadrele 

didactice din unitatea noastră au respectat următoarele criterii: 
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   -   prescripţiile curriculumului naţional şi cel local; 

   -   specificul grupului de elevi ţintit; 

   -   folosirea la maxim a bazei umane a clasei şi materiale a şcolii; 

   -  depunerea documentelor de planificare la directorat la termen . 

 Planificările calendaristice s-au întocmit la toate disciplinele, pe semestre, în funcţie de 

structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a 

conţinuturilor propuse. 

 În vederea elaborării proiectului didactic  personalul didactic a stabilit cu precizie 

obiectivele lecţiei şi a ales strategii didactice adecvate(de tip activ, participativ, formativ) 

Elaborarea proiectului didactic s-a făcut clar şi explicit, ţinând cont de următoarele repere: 

rigoare ştiinţifică, strategii activ - participative, obiective operaţionale corect formulate. 

 

1.2 Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

Curriculum-ul la decizia şcolii s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele elevilor şi 

obiectivele de dezvoltare ale comunităţii. Astfel, în completarea curriculumu-lui nucleu şcoala 

noastră a optat, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi, pentru curriculum 

aprofundat sau extins, precum şi pentru stabilirea orelor opţionale.  

 

1.3 Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale 

Disciplinele opţionale pentru anul şcolar 2018-2019 au fost alese pe baza unor proceduri 

de consultanţă cu părinţii şi  aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii, după cum 

urmează: 

Clasa a V-a – Tehnici artistice 

Clasa a VI-a – .Tehnici artistice 

Clasa a VII-a – Joc și comunicare 

- Istoria costumului 

Clasa a VIII-a – Educație pentru sănătate 

- Arta cuvântului 

1.4 Calitatea predării 

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectării didactice am controlat calitatea 

procesului instructiv-educativ. În această acţiune am antrenat şi responsabilii comisiilor 

metodice din şcoală. În programul de asistenţe am cuprins în primul rând personalul didactic 

nou venit, personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice. Fiecare 

cadru didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea.  

GRĂDINIŢĂ .  Doamnele educatoare stabilesc şi ordonează coerent şi corespunzător 

activităţile şi colectivul de elevi, estimează atent şi revizuiesc periodic timpul alocat fiecărui 

proiect tematic în funcţie de interesul manifestat de şi de capacităţile lor de învăţare. Pentru ca 

orele să se desfăşoare plăcut şi eficient au confecţionat şi achiziţionat material didactic, 

mijloace de învăţământ şi auxiliare didactice având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie 

să le îndeplinească. În conformitate cu tipul de activitate desfăşurată au amenajat în sala de 

grupă zone de interes. 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. În vederea însuşirii cunoştinţelor,domnii învăţători 

folosesc material didactic vizual relevant şi în cantitate suficientă. Transmiterea cunoştinţelor 

se face în mod gradat, într-o succesiune logică, evitându-se excesul de detalii. Situaţiile de 

învăţare sunt selectate astfel încât să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile de 

muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi. Învăţătorii stabilesc strategii şi 

metode didactice corespunzătoare componentei clasei şi particularităţilor de vârstă ale elevilor 

şi respectă concordanţa între obiectivele propuse şi cele realizate. În evaluare folosesc atât 

metode tradiţionale cât şi metode complementare, urmărind realizarea calităţii procesului 

instructiv-educativ; stabilesc obiectivele evaluării şi elaborează instrumentele de evaluare, 

apreciază cantitativ şi calitativ rezultatele evaluării şi valorifică aceste rezultate. 
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LIMBĂ ŞI COMUNICARE.  În cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, limba 

engleză, limba franceză şi limba latină profesoarele au folosit toate resursele didactice de care 

dispune şcoala, precum şi cele personale: dicţionare, imagini,. În privinţa realizării eficiente a 

orelor şi atingerea obiectivelor lecţiilor au avut în vedere folosirea strategiilor didactice 

corespunzătoare clasei şi particularităţilor de vârstă. Evaluarea elevilor au făcut-o în 

conformitate cu cerinţele curriculumu-lui naţional şi ţinând cont de capacitatea individuală a 

elevilor. Au informat elevii din timp despre tematica probelor de evaluare şi au evaluat corect 

şi obiectiv, respectând criteriile de evaluare, vizând în mod special dicţia, ortografia, scrierea, 

pronunţia, vocabularul, folosirea adecvată a structurii gramaticale. Folosesc strategii care să 

stimuleze creativitatea şi motivarea elevilor. 

 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

 În cadrul lecţiilor de matematică, fizică, chimie şi biologie situaţiile de învăţare au fost 

alese în aşa fel încât să stimuleze creativitatea, flexibilitatea şi problematizarea folosind 

metode şi procedee ce converg spre sporirea rolului formativ al acestor discipline. În 

rezolvarea problemelor şi exerciţiilor elevii lucrează independent dar şi pe grupe; în funcţie de 

capacităţi aceştia primesc sarcini cu grade de dificultate diferite. Obiectivele propuse au fost 

realizate, elevii reuşind la sfârşitul lecţiilor să rezolve probleme şi exerciţii. Lecţiile de fizică şi 

de chimie se desfăşoară în laborator, urmărindu-se astfel corelarea experimentului cu teoria. În 

funcţie de tipul experimentului se planifică derularea activităţii, se asigură echipamentele şi 

materialele necesare în condiţii de securitate. Pentru a asigura desfăşurarea controlată a 

experimentului domnul şi doamna profesoară coordonează secvenţele de instruire, 

instrucţiunile de lucru fiind date pas cu pas. La biologie doamna profesoară a folosit materiale 

didactice precum: planşe, mulaje, microscoape. A avut o activitate intensă în timpul orelor 

dorind să stimuleze şi să motiveze elevii, să le cultive dragostea pentru disciplină. Evaluarea a 

fost eficientă şi obiectivă, verificându-se atât bagajul de noţiuni acumulat de elevi cât şi 

capacitatea acestora de a aplica noile cunoştinţe în practică sau în cadrul rezolvării unor 

exerciţii şi probleme.  

OM ŞI SOCIETATE. Prin intermediul orelor din această arie curriculară profesorii au 

urmărit şi realizat următoarele obiective: înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului 

istoric, cunoaşterea şi folosirea surselor istorice, investigarea şi interpretarea faptelor şi 

proceselor istorice, perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic, observarea, descrierea şi 

relaţionarea elementelor de mediu geografic, dezvoltarea comportamentelor favorabile 

ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător, cunoaşterea tuturor aspectelor vieţii şi 

trăirii religioase, de la cele doctrinare la cele morale, de la cele pastorale la cele sociale, de la 

cele spirituale la cele culturale şi apropierea de Dumnezeu din punct de vedere spiritual –la 

religie. Urmărind îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire al elevilor s-au folosit 

multiple metode şi procedee, realizând performanţe bune în pregătirea elevilor. Cunoştinţele 

elevilor au fost evaluate cu multă atenţie, folosindu-se diferite tipuri de itemi: propoziţii 

lacunare, întrebări structurate, întrebări cu răspuns scurt, desene lacunare, întrebări cu un 

singur răspuns corect sau mai multe răspunsuri corecte . 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.  Idealul educaţional promovat este dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a elevilor. Astfel s-a realizat cu succes următoarele obiective: 

întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi formarea deprinderilor igienico-sanitare; 

influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului şi dezvoltarea calităţilor motrice de 

bază; dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare; 

utilizarea acestor deprinderi individual, în cadrul unor ştafete; dezvoltarea spiritului de echipă 

şi a colaborării, acceptând regulile stabilite. Reuşita se datorează alegerii corecte a metodelor şi 

procedeelor adecvate, alegerii judicioase a exerciţiilor pentru realizare temelor programate, 

folosirii cu maximă eficienţă a timpului alocat lecţiei şi stabilirii unei legături organice între 

latura instructivă şi cea educativă, între caracterul informaţional şi formativ al lecţiei. 

 

1.5 Program de pregătire suplimentară 
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În vederea obţinerii unor rezultate bune la Evaluarea Naţională, la matematică şi română 

s-au organizat săptămânal  ore de pregătire suplimentară. 

 

1.6 Activitatea educativă 

 S-a întocmit programul activităţilor educative pe acest semestru. Diriginţii au întocmit 

planificările activităţilor educative pe clase conform cerinţelor. În cadrul orelor de dirigenţie  

s-au susţinut toate temele prevăzute de metodologie. 

Pentru o mai bună educare a elevilor şi îndrumare a acestora spre o şcoală cât mai 

aproape de interesele şi aptitudinile lor, împreună cu doamna dirigintă a clasei a VIII-a am 

organizat şedinţe şi lectorate cu părinţii în care s-au prezentat elevilor şi părinţilor Calendarul 

şi Metodologia Evaluării naţionale, Calendarul şi Metodologia de admitere în clasa a IX-a, 

precum şi graficul fiecăror activităţi. 

  

1.7 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  desfăşurată în aul şcolar 2017-2018 

 

Activități extracurriculare 
Nivel de 

studiu 

Activități 

extrașcolare 

Securitate Simulări de 

incendiu/cutremur 

Violență Sănătate Protecția 

mediului 

Alte 

activități 

Învățământ 

preșcolar 

 1 4 2 1 1 10 

Învățământ 

primar 

1 1 4 2 2 2 12 

Învățământ 

gimnazial 

1  4 5 6 3 4 

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii 

Între şcoală şi familie există o foarte slabă. Dorind o implicare a familiei în activităţile 

formativ-educative, prin diferite modalităţi de comunicare, se organizează cu părinţii şedinţe, 

lectorate, vizite la domiciliu în cadrul cărora am oferit părinţilor cât mai multe informaţii 

despre situaţia copiilor la învăţătură, comportament şi greutăţile întâmpinate în procesul de 

învăţământ.  

Legat de activităţile extraşcolare organizate de unitate, părinţii particpă sporadic la 

serbările şcolare cu ocazia diferitelor evenimente. 

Părinţii nu  răspuns cu promptitudine în vederea rezolvării unor probleme administrativ 

gospodăreşti apărute în cursul semestrului. 

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local 

Există o colaborare bună cu Consiliul Local, Primăria Voinești asigurându-se aplicarea 

şi respectarea legislaţiei şi luarea de măsuri privind cuprinderea tuturor elevilor în şcoală, 

precum şi dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 

educaţiei tuturor elevilor din comunitate. 

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură-sport 

 Există o colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași prin participarea 

la şedinţe, consfătuiri şi audienţe în vederea participării la cursuri de formare şi perfecţionare 

continuă.  

 Am dezvoltat relaţiile comunitare printr-o bună colaborare cu Primăria Voinești, 

Poliţia Rurală din Voinești, Biserica Ortodoxă şi Cabinetul medical. 

Acorduri de parteneriat cu:  
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5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii, mass-media 

 Colaborăm cu ziarul Comunei Voinești în vederea promovării şcolii în comunitate. 

 

5.5.   Colaborarea cu sindicatele 

 Nr. 
crt 

Institutia partenera Obiectul colaborarii Tipul 
colaborarii 

Durata 
acordului 

Surse    de 
finantare 

1 Școala Gimnazială Lețcani Tradițiile strămoșești în cântec, 
dans și creații populare 

parteneriat 1 an Fara 
finantare 

2 Școala Dimitrie Anghel 
Cornești 

Copil ca tine sunt și eu parteneriat 1 an Fara 
finantare 

3 Școala Gimnazială C C Langa 
Miroslava 

Prețuim natura iubim viața parteneriat 1 an Fara 
finantare 

4 Școala George Calinescu Iași Cântec, joc și voie bună - istorie, 
obiceiuri, tradiție 

parteneriat 2 luni Fara 
finantare 

5 

Biserica, sat. Slobozia  

Copiii de azi – Apostolii de 
mâine 

protocol 6 luni Fara 
finantare 

6 Poliția Comunei Voinești prevenirea și combaterea 
violenței în școală 

protocol 1 an Fara 
finantare 

7 Liceul teoretic Radu Vlădescu 

Raze din lumina învierii 

parteneriat   Fara 
finantare 

8 
Școala gimnazială nr.7 Reșița  România, țara mea 

parteneriat   Fara 
finantare 

9 
Grădinița P.P.Grădinița 
Prieteniei Arad 

Concursul internațional de 
creație  

parteneriat   Fara 
finantare 

10 Colegiul național pedagogic 
Ștefan Obreja Drobeta Turnu 
Severin concursul „ La magie de noel” 

protocol   Fara 
finantare 

11 Școala gimnazială George 
Călinescu Iași 

Cântec joc și voie bună-
istorie, obiceiuri și tradiții 

parteneriat   Fara 
finantare 

12 Școala gimnazială Alexandru 
cel Bun Iași 

Proiect parteneriat   Fara 
finantare 

13 
Școala gimnazială Ion Creanga 

concurs - Mărțișorul - Tradiție 
și symbol 

parteneriat 1 an Fara 
finantare 

14 

Scoala gimnaziala Dimitrie 
Anghel Cornesti 

proiectul Copil ca tine sunt si 
eu 

parteneriat   Fara 
finantare 

15 
Gradinita PP nr 24, Iasi proiectul Educat si manierat 

parteneriat   Fara 
finantare 

16 Școala gimnazială Colonel 
C.Langa Miroslava 

proiect Pretuim natura, iubim 
viata 

parteneriat   Fara 
finantare 

17 Școala Gimnazială Stroiești Povestea Mărțișorului parteneriat 5 luni Fara 
finantare 

18 

Gradinita PN Licurici, Slobozia 
promovarea beneficiilor 
cooperarii inter-institutionale  

parteneriat 1 an Fara 
finantare 
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 Reprezentantul sindical a participat la şedinţele organizate de sindicat, comunicând 

personalului didactic din şcoală informaţiile primite la aceste şedinţe. De asemenea, a luat 

legătura cu sindicatele de câte ori a fost necesar. 

 

 

5.6.   Programe / proiecte de integrare europeană 

 Proiectul Erasmus+ CREDEM – implementat de ISJ Iași  în parteneriat cu 9 școli din 

mediul rural (2 cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare în străinătate) ; 

- Proiectul ”Împreună pentru copii” implementat de ISJ Iași și Fundația HoltIS  - aflat în 

perioada de sustenabilitate; Au avut loc 8 activități de educație parentală și 6 activități de tipul 

”Grădinița de familie” 

 

5.7.       Promovarea imaginii şcolii 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate prin organizarea 

unor activităţi extraşcolare educative în parteneriat cu poliţia locală, biserica, primăria, 

cabinetul medical şi părinţii; 

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extraşcolare, proiectele, concursurile 

desfăşurate în cadrul şcolii în şedinţele Consiliului profesoral, Şedinţele cu părinţii şi în 

ziarul local; 

 Realizarea şi popularizarea site-ului școlii. 

 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

În funcţie de cerinţe – la nivelul instituţiei, la niveluri superioare precum şi la nivelul 

publicului – doamna secretară a efectuat în timp util, complet şi corect fiecare tip de lucrare. 

De asemenea a comunicat la timp informaţiile solicitate şi a respectat reglementările în 

vigoare. Şi-a îndeplinit cu succes toate atribuţiile şi responsabilităţile: a completat registrele 

de înscriere a elevilor, matricole şi de evidenţă, a verificat cataloagele vechi, a întocmit 

situaţiile statistice, a întocmit statele de personal şi fişe de încadrare – vacantare, a întocmit 

complet statele de plată, pentru concedii medicale, a operat în carnetele de muncă toate 

modificările privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile, a păstrat securitatea sigiliului 

unităţii, documentelor de secretariat, a completat foile matricole, a participat permanent la 

instruirile organizate de ISJ Iași  în vederea pregătirii profesionale.     

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 
7.1. Personal întreţinere şi îngrijire 

Personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu stabilite prin fişa 

postului şi pe tot parcursul anului şcolar, a păstrat şi folosit în condiţii normale bunurile din 

clase, holuri şi spaţii sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut igiena în instituţie, atât 

în interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, păstrarea instalaţiilor sanitare 

în condiţii igienice, executarea unor lucrări de zugrăvire şi vopsire.  

Personalul de întreţinere a efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate 

corpurile de clădire, a menţinut instalaţia de încălzire în stare de funcţionare, a igienizat 

grupurile sanitare din instituţie şi a respectat normele cu privire la paza şi stingerea 

incendiilor, precum şi normele de protecţie a muncii.  

  

8. Baza materială. Situaţia spaţiilor de învăţământ 

Preocuparea  pentru modernizarea  și  întreținerea  spațiilor de  învățământ a  fost constantă pe 

tot parcursul  acestui an școlar, inclusiv în vacanțe. Cele  mai importante realizări  sunt: 

      În toate  cele trei locații ale  unității noastre școlare  au fost realizate  lucrări de 

întreținere, reparații și igienizare. 
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      La Școala Gimnazială Slobozia a fost reamenajat spațiul existent și s-a creat un birou 

pentru secretariat și un birou pentru conducerea unității. 

       Au fost reparate băncile pentru 5 clase de la Școala Gimnazială Slobozia; 

 A fost amenajată curtea școlii prin crearea unei parcări, prin realizarea de jardiniere și 

plantare de flori; 

       A  fost făcută  comanda  de manuale  școlare. 

 

8.1. Combustibilul. Necesarul de lemne pentru  centrala termică și  sobele  din tote locațiile 

a fost estimat la 130 mc, a fost achiziționat în timp util, lemnele fiind tăiate și depozitate 

în magazie înainte de începerea noului an școlar. În acest moment există în stoc o 

cantitate de 30 mc de lemne..  

8.2  Microbuzul  școlar a fost reparat, s-a efectuat verificarea tehnică periodică.  

 8.3. Autorizația  sanitară de funcționare pentru Școala Gimnazială Slobozia și pentru 

Școala Primară Slobozia au fost suspendate, în vederea derulării unui proiect de 

reabilitare, susținut de Primăria Comunei Voinești, de construcție a grupurilor sanitare 

interioare. 

În  tot ceea  ce s-a realizat la școala  noastră am primit sprijin din partea  Primăriei și a 

Consiliului Local Voinești.  

 

8.4.  Alte activități relevante: 

- pe 17 aprilie, cu ocazia Zilei Educației Parentale, Școala Primară Slobozia a primit vizita 

unei delegații oficiale formate din reprezentanți ai UNICEF (inclusiv responsabilul 

UNICEF pe România) și ai fundației HoltIS. 

- cadrele didactice din școală au participat la studiul internațional TALIS 2018; 

- elevii claselor a VIII a și 7 cadre didactice au participat la evaluarea internațională 

TIMSS 2018 (evaluarea competențelor în domeniul matematicii și științelor) 

 

9. Demersuri realizate de conducerea școlii: 

- au fost depuse 3 proiecte pentru obținerea de fonduri extrabugetare: 

 - un proiect Erasmus+  de mobilități școlare, pe componenta KA1 – nu a primit finanțare; 

 - Un proiect Erasmus + de parteneriate școlare, pe componenta KA2; 

- Un proiect Pe fonduri norvegiene;  

- Am solicitat la ISJ Iași un microbuz școlar nou. 

 

 

  

 

 

Director, 

      ..................... 

 
 


