Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Școala Gimnazială „Maria Brindea” com.Pesac
Str.Principală, nr.279,com.Pesac,Jud.Timiș
Tel./fax: 0256/382617;e-mail :scoalapesac@yahoo.com
Nr. 1169 / 13 .10.2020
Prezentat in CP din 13.10.2020
Aprobat in CA din 13.10.2020

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor
comisiilor, a raportului SCMI, a documentelor manageriale, a rapoartelor statistice la nivel de
școală, precum și în baza datelor furnizate de compartimentul secretariat și contabilitate
referindu-se la perioada 01.09.2019 – 31.08.2020.
a. CADRUL LEGISLATIV: Școala Gimnaziala ,, Maria Brindea ” com.Pesac şi-a
desfăşurat activitatea potrivit următoarelor legi, regulamente şi metodologii de bază:
Nr.
Denumirea documentului
crt.
1
Legea Nr. 1 din 2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare
2
Legea Nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare
3
Contract nr. 78 din 22 februarie 2017 Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de
Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar inregistrat la M.M.J.S. D.D.S.(Contractulul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar)
4
Ordinul M.E.N.C.Ş.Nr. 5079 din 31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).
5
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 4865 din 16.08.2011, care a aprobat Normele metodologice
privind stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere, de
îndrumare şi control.
6
Ordinul M.E.N. Nr. 3220 din 19.02.2018 privind Structura anului şcolar 2018-2019.
7
Ordinul M.E.N.C.Ş. Nr. 5034 din 29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de
organizare a Programului Naţional „Şcoala altfel”.
8
Ordinul M.E.N. Nr. 4619 din 22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
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Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 6143 din 01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările ulterioare
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 4613 din 28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 la Ordinul
M.E.C.T.S. Nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a
activității personalului didactic și didactic auxiliar
Ordinul M.E.N. Nr. 3597 din 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei
de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 6143/2011
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei
de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual
Ordinul M.E.C.Ş. Nr. 4624 din 27.07.2015 privind modificarea anexei nr. 1 la
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara,
aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5567/2011
Ordinul M.E.N.C.Ş. Nr. 4742 din 10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului
Ordinul M.E.N. Nr. 4813 din 29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019
Ordinul M.E.N. Nr. 4829 din 30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020
Ordinul M.E.N. Nr. 5031 din 04.09.2018 privind organizarea, desfasurarea si calendarul
admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar
2019-2020
Ordinul M.E.N. Nr. 4.461 din 27.08.2018 privind aprobarea Calendarului de administrare
a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2018-2019
Ordinul Nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general
al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3969 din 30.05.2017, care a aprobat
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor
de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările
ulterioare
Hotărârea de Guvern Nr. 72 din 2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/prescolar
Ordinul M.E.N.C.Ş. Nr. 5460 din 23.11.2018, care a aprobat Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20182019, cu modificările ulterioare
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare
Ordinul M.E.N. Nr. 5211 din 02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
Ordinul M.E.N. Nr. 5212 din02.10.2018 privind aprobarea Calendarului de organizare și
desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019
Ordinul M.E.N.C.Ş. Nr. 3637 din 12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului
Ministrului Educației Naționale Nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare
a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de
învățământ preuniversitar
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Ordinul M.E.N.C.Ş. Nr. 3844 din 12.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unitatile de învăţământ
preuniversitar
Ordinul Nr. 4385 din 07.06.2012 privind aprobarea Componenţei pachetelor de rechizite
şcolare ce se acordă elevilor şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126
din 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33 din 2001 privind
Acordarea de rechizite şcolare
Ordinul M.E.C.I. Nr. 4839 din 2004, privind Criteriile specifice şi metodologia de NU E
acordare a sprijinului financiar în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani CAZUL
de liceu”.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 34 din 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, privind Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 96 din 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, privind Acordarea de produse lactate şi de panificaţie (programul „lapte-corn”)
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5549 din 06.10.2011, care a aprobat Metodologia privind
organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 4838 din 28.07.2012 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5549 din 06.10.2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în
management educațional
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de
inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Ordinul M.E.N. Nr. 4802 din 31.08.2017 privind modificarea si completarea
Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală“, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 5349/2011
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din
învăţământ
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de
organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar
obligatoriu
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5556 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi
informare
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea şi echivalarea competentelor profesionale dobândite formal,
nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcţii de
educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor,
antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul
preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practica, respectiv
profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentuluicadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 6564 din 13.12.2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare
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Ordinul M.E.N.C.Ș. Nr. 5.819 din 25.11.2016,
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
precum si conditiile necesare acordarii acestuia

43

Ordinul comun MEC-MS nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de
învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ordinul comun MEC-MS nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a
măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe
teritoriul României
OMEN nr. 4253/13.05.2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor
prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani
sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011,
sesiunea 2019-2020
OMEN nr. 4249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016
OMEN nr. 4248/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020
OMEN nr. 4247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011
OMEN nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a
metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 20202021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3277/2020
OMEN nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor
furnizate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
OMEN nr. 4188/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
OMEN nr. 4151/13.05.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii
şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3473/2017
OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
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Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii
temporare a unităţilor de învăţământ
Hotărârea Guvernului nr. 370/2020 privind aprobarea Programului naţional
''Şcoala de acasă'' şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul
Educaţiei şi Cercetării
Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii
instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
Ordinul comun MMPS-MS nr. 3577/831/15.05.2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în
muncă, pe perioada stării de alertă.

b. DOCUMENTE MANAGERIALE LA NIVEL DE ȘCOALĂ
PDI
PLAN OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE PDI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
PLAN MANAGERIAL ȘI OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE „
MARIA BRINDEA” COM.PESAC
REGULAMENTUL INTERN AL ŞCOLII GIMNAZIALE „MARIA BRINDEA”
COM.PESAC
OBIECTIVELE ȘCOLII
PLAN DE PAZĂ
PLAN DE MĂSURI PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ELEVILOR
PLANURI MANAGERIALE ȘI OPERAȚIONALE COMISII
ORGANIGRAMA
ORARUL ȘCOLILOR
PLAN DE ÎNCADRARE
PLAN DE ȘCOLARIZARE
DOCUMENTE CA
DOCUMENTE CP
REGULAMENTE DE FUNCȚIONARE
INSTRUMENTE DIRECTOR
FIȘA ȘCOLII
REGISTRE ȘI DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ
FIȘE POST/ATRIBUȚII
PROCEDURI OPERAȚIONALE
FIȘE EVALUARE
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PARTENERIATE, ACORDURI DE COLABORARE
ALTE DOCUMENTE SPECIFICE

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII ŞCOLARE

I.

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MARIA BRINDEA” COM.PESAC
Adresa:com.Pesac, Str. Principală Nr.279
Tel/fax 0256/382617 ;
e-mail:sscoalapesac@yahooo.com
Mediul – rural

II.

STRUCTURA ORGANIZAŢIEI

II.1. STRUCTURI
Unitatea şcolară cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială „ Maria Brindea” este situată în
centrul comunie cu acelaşi nume.
Structuri arondate:
1. G.P.N. Pesac - îşi desfăşoară activitatea în com.Pesac, în clădire proprie;
II.2. ORGANIGRAMĂ-Anexa 1

III.
Nr.
Grupe
1
1

FORMAŢIUNI DE STUDIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Preşcolar
Grupa
STRUCTURA
Educator
Mare-Mijlocie
Mică-Mijlocie

Nr.
clase
1

Clasele
Pregătitoare

1

Cls.I

1

Cls. a II-a

1

Cls. a III-a

GPN Pesac
GPN Pesac

Primar
PJ

Onica Lidia
Voroș Lia

Învăţători

Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac

Deac Raluca Alina

Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac

Marichici Ramona

Băra Andreea
Sabina

Țintoi Olimpia

6

1

Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac

Cls. a IV-a

Nr. clase
1

Clasele
Cls. a V-a

1

Cls. a VI-a

1

Cls. a VII-a

1

Cls. a VIII-a

IV.

Gimnazial
PJ
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac
Şcoala Gimnazială „Maria
Brindea” com.Pesac

Matieș Margareta
Anișoara

Prof. diriginte
Țerbea Anuța
Popescu Roxana
Lozeanu Larisa
Huțuleac Anda
Maria

EVIDENȚE PERSONAL

IV.1. EVIDENŢA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
Nr.
crt.

Nume și prenume

Încadrarea

Studii

1.

DEAC RALUCA
ALINA
CIOARA BERTA

0,50 secretar

LICEUL
ECONOMIC
FACULTATEA
DE ȘTIINȚE
ECONOMICE

2.

0,25 contabil

Vechime
pe post în
unitate
12

Data
angajării

2

11.05.2017

Obs

07.12.2007

IV.2. EVIDENŢA PERSONALULUI NEDIDACTIC
Nr.
crt.

Nume și
prenume

Încadrarea

Studii

Vechime
pe post
în unitate

1.

MANDICI
EWELINE

GRUP ȘCOLAR
IDUSTRIE
UȘOARĂ
TIMIȘOARA

15 ANI

2.

MATEI
RODICA

ȘCOALĂ
PROFESIONALĂLICEU
INDUSTRIAL NR.9

3 ANI

22.11.2016
15 ANI

2.

VUȘCAN
MARIANA

ÎNGRIJITOR I
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC
ÎNGRIJITOR I
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC
ÎNGRIJITOR I
GRĂDINITA
P.N.PESAC

ȘCOALĂ
PROFESIONALĂ

12 ANI

13.11.2007
39 ANI

Data
angajării/
Vechime în
muncă
01.12.2004
19 ANI

Observații

7

3.

MANDICI
PETRU

1 muncitor cu
atribuţii de
fochist
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC

LICEUL
AGROINDUSTRIAL
SUCEAVA
(10 CLASE)

18 ANI

01.11.2001
30 ANI

IV.3. EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC

Total
Total
posturi/ persoane
catedre distincte
Educatori

2

2

Învăţători

5

Profesori

11

Din care nr. persoane care au
gradul:
Doctor
Definitiv
II
I
în
ştiinţe

Debutant Necalificat
-

-

1

1

-

-

5

2

2

1

-

-

-

11

3

2

2

-

4

-

IV.4. COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nume și prenume
ONICA LIDIA
VOROȘ LIA
DEAC RALUCA
BĂRA ANDREEA SABINA
MARICHICI RAMONA
ȚINTOI OLIMPIA
MATIEȘ MARGARETA
ȚERBEA ANUȚA
POPESCU ROXANA
LOZEANU LARISA
HUȚILEAC ANDA MARIA
GOȘA MAXIMILIAN
CORNEA CRISTIAN
BALȘ DANIEL
BORBELY MARIANA
RUBANEȚ MIRCEA
SVETOZAR MLADENOV
TRANDAFIR MĂDĂLINA
FLORENTINA

Funcția
Ed.
Ed.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Prof..
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Observatii

Secretar CP

Secretar CA
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Nr. Crt.

Nume și prenume

Observații

Grad didactic

1.
2.
3.
4.

ONICA LIDIA
VOROȘ LIA
DEAC RALUCA
BĂRA ANDREEA

I
II
definitiv
definitiv

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ȚINTOI OLIMPIA
MARICHICI RAMONA
MATIEȘ MARGARETA
ȚERBEA ANUȚA
POPESCU ROXANA
LOZEANU LARISA
HUȚULEAC ANDA MARIA
GOȘA MAXIMILIAN
CORNEA CRISTIAN
RUBANEȚ MIRCEA
BORBELY MARIANA
BALȘ DANIEL
TRANDAFIR MĂDĂLINA
MLADENOV SVETOZAR

II
II
I
IÎ
definitiv
II
definitiv
definitiv
debutant
I
I
debutant
debutant
debutant

Inscrisă grad didactic I
Inscrisă grad didactic II

Inscrisă grad didactic I
Inscrisă grad didactic I

IV.5. FORMAREA CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONARE

IV.6. EVIDENȚA CADRELOR DIDACTICE NAVETISTE
Numele şi prenumele
cadrului didactic

Disciplima
/Disciplinele
predate

Nr.
ore

Localitatea din
care face
naveta

1.

VOROȘ LIA

Înv. preşcolar

25

Periam

Mașina personală

2.

Înv. primar

18

Lovrin

Mașina personală

3.

MATIEȘ MARGARETA
ANIȘOARA
ȚERBEA ANUȚA

Matematică/Fizică

25

Timișoara

Mașina personală

4.

HUȚULEAC ANDA MARIA

Ed. fizică şi sport

21,5

Timișoara

Mașina personală

Nr.
crt

Mijlocul de
transport cu
care face
naveta

9

5.

BORBELY MARIANA

Biologie

6

Periam

Mașina personală

6.

BALȘ DANIEL

Chimie

4

Periam

Mașina personală

7.

BĂRA ANDREEA

Înv. primar

18

Periam

Mașina personală

8.

LOZEANU LARISA

Lb.engleză/TIC

13

Recaș

Mașina personală

9.

POPESCU ROXANA

27

Timișoara

Mașina personală

10.

GOȘA MAXIMILIAN

Lb.și
lit.română/Tehnolo
gie/Ed.socială
Geografie

5

Timișoara

Mașina personală

11.

CORNEA CRISTIAN

Istorie

6

SânnicolauMare

Mașina personală

Nr.
Crt.
1.

IV.7. COORDONAREA ACTIVITĂŢII STRUCTURILOR ȘCOLII GIMNAZIALE
„ MARIA BRINDEA” COM.PESAC
Nume/prenume
Încadrarea
Structura coordonată
VOROȘ LIA

Profesor pentru înv. preşcolar
I.
EVIDENȚE ELEVI

GRĂDINIŢA PN PESAC

V.1. EFECTIVE ELEVI ŞCOALĂ ȘI PREŞCOLARI GPN PESAC
CLASA

Total elevi

Fete

Băieţi

Nr. norme

PREG.

16

7

9

1,22

I

24

17

7

1,22

II

24

14

10

1,22

III

20

13

7

1,28

IV

21

6

15

1,28

TOTAL PRIMAR

105

57

48

6,22

V

23

6

17

1,39

VI

14

7

7

1,50

VII

14

6

8

1,67

VIII

17

8

9

TOTAL GIMNAZIU

68

27

41

1,56
6,12

TOTAL ELEVI ŞCOALĂ

10

GRUPA MARE-MIJLOCIE
GRUPA MICĂ- MIJLOCIE
TOTAL GRADINITA
TOTAL UNITATE

173
28

84
16

89
12

12,34
1

29

18

11

1

57
230

34
118

23
112

2
14,34(+ 0,56
degrevare)
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V.2. ANALIZA STATISTICĂ
Indici de promovabilitate, de frecvenţă şi de disciplină
În anul şcolar 2019-2020, Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” com.Pesac, împreuna cu unitatea de
învățământ subordonată ( Gradinita PN Pesac), a funcţionat cu 4 clase de elevi la gimnaziu, 5 clase de
elevi la primar și 2 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 173 de elevi și
57 preșcolari. La ciclul primar au fost înscrisi 105 elevi. La gimnaziu au fost înscrişi 68 elevi, şi 57 copii
la grădiniţă. La sfârșitul anului școlar au rămas 221 de elevi, din care 102 de elevi la ciclul primar, 67 de
elevi la ciclul gimnazial şi 57 de preşcolari.
Distribuţia pe niveluri la începutul anului şcolar:
Preşcolar
Pesac

Primar Pesac

Gimnaziu
Pesac

Total

Profil
Număr elevi
Procente

57
24,78%

105
45,65%

68
29,57%

230
100%

Distribuţia pe niveluri la sfârșitul anului școlar:
Preşcolar
Pesac

Primar Pesac

Gimnaziu
Pesac

Total

Profil
Număr elevi
Procente

57
25.22 %

102
45,13%

67
29,65%

226
100%

Promovabilitatea anuală, pe clase, 2019-2020


La clasa pregatitoare – 16 elevi - 100%



La clasa a I-a – 24 elevi – 100%



La clasa a II-a – 24 elevi (1 repetent)– 95,83%



La clasa a III-a – 20 elevi – 100%



La clasa a IV-a – 21 elevi (1 repetent)– 95,24%



La clasa a V-a – 24 elevi –91,67%(2 abandon)



La clasa a VI-a – 13 elevi – 100%



La clasa a VII-a – 14 elevi – 92,86%(1 abandon)



La clasa a VIII-a – 17 – 88,24%
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Promovabilitatea anuală, pe şcoală, 2019-2020

Nr. elevi
230
100%

Promovaţi

Repetenţi

221
96,09%

2
0,87%

Transferaţi/
Retraşi
4/1
1,74%/0,43%

Abandon
2
2,17%

S-au înregistrat 6 note scăzute la purtare pentru absenţe nemotivate, astfel:
 La clasa a II-a, la 3 elevi - la calificativul BINE – absenţe nemotivate;
 La clasa a V-a la 2 elevi - (la media 9,50 și 9,00 ) – pentru absenţe nemotivate;
 La clasa a VI-a, la 1elevi - la media 7,00– pentru absente nemotivate;
Se constată că din totalul de 221 de elevi promovați la sfârșitul anului școlar,
6 elevi au acumulat numeroase absențe nemotivate ce contravine statutului de elev, reprezentând un
procent de 2,71%.
Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de
elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral de către doamnele profesori diriginţi si învățători.
La examenul de evaluare naţională, din anul şcolar 2019-2020, procentul de promovabilitate
a fost de 50% ( 7 elevi cu medii peste 5 din 14 ). Din totalul de 17 elevi înscriși în clasa a VIII-a, 14 elevi
au fost înscrişi la examen, 1 fiind cu CES nu s-a înscris, 2 au abandonat. Dintre aceştia, 14 elevii au
fost prezenţi.
Rezultatele pe medii al acestui examen este prezentat în graficul următor:

Nr. elevi
înscrişi

Prezenti

Absenti

Cu medii
sub 5,00

Cu medii
intre 5,00
– 5,99

Cu medii
între 6,00
– 6,99

Cu medii
între 7,00
– 7,99

Cu medii
între 8,00 –
8,99

Cu medii
între 9,00
- 10

14
100%

14
100%

-

7
50%

2
14,29%

1
7,14%

2
14.29%

2
14,28%

0
0

Traiectul școlar al elevilor școlii pentru anul școlar 2020-2021 noastre este urmatorul:
Nr. total
absolvenţi

Nr.absolvenţi
inscrisi in licee

Nr.absolvenţi inscrisi
in școli profesionale

15

6

8

100%

40%

53,33%

Nr.absolvenţi care
nu s-au inscris
1
6,67%

Din analiza rezultatelor obţinute la examenul de Evaluare Naţională, precum şi admiterea în
învaţământul liceal şi profesional se constată un număr egal al elevilor ce au obţinut medii sub 5 faţă de
cel al elevilor cu medii peste 5, ca urmare şi o admitere mai aproape egală la şcolile profesionale și la
licee.
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V.3. ELEVI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
Nr.
crt

Nume și prenume
elev/copil

Clasa/ grupa Ambii părinți
plecați/un părinte
plecat/părinte unic
susținător al familiei
monoparentale plecat
C.P
ambii părinţi plecaţi
se află în grija bunicii
paterne
II
ambii părinţi plecaţi
se află în grija bunicii
paterne
IV
ambii părinţi plecaţi
se află în grija bunicii
paterne
I
un părinte plecat
se află în grija mamei
III
un părinte plecat
se află în grija mamei
I
un părinte plecat
se află în grija mamei
II
un părinte plecat
se află în grija mamei
IV
un părinte plecat
se află în grija mamei

1

ILISEI GHEORGHE
SORIN

2.

ILSEI CRISTIAN

3.

ILISEI PAUL FLORENTIN

4.
5.

DOMOCOȘ ZIYA
ANDREEA
DOMOCOȘ PAUL MIHAI

6.

JIVA RALUCA PATRICIA

7.

SIMION DAVID

8.

SIMION EMANUEL
MARIAN NICUȘOR

9.

SIMION SAMUEL

V

un părinte plecat
se află în grija mamei

10.

IOVAN LUISA
FLORENTINA

II

11.

IOVAN MARIUS

12.

GOIAN ANDRA FLORINA

13.

LĂCĂTUȘ ANDREI
COSMIN
TICAN ANDREEA
ROXANA
BERCEA DANI
VALENTIN
KOC MARIȘ
IULIAVALENTINA
KOC MARIȘ GABRIELA
MIHAELE
POPOVICI FRANCO
ADRIAN
SOLOMON ANDREI
IONEL

ambii părinţi plecaţi
se află în grija bunicii
materne
ambii părinţi plecaţi
se află în grija bunicii
materne
un părinte plecat
se află în grija mamei
unic părinte plecat
se află în grija.........
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui

14.
15.
16.
17.
18.
19.

VIII

II
II
III
III
III
VI
III
III

M/F

Grupă de
vârstă

M

6

M

8

M

11

F

7

M

9

F

7

M

13

M

11

M

12

F

12

M

16

F

9

M

8

F

9

M

8

F

9

F

12

M

10

M

10

14

BĂLUȚĂ DUMITRU
GABRIEL
BĂLUȚĂ RĂZVAN
GHEORGHE
TROEA RAUL
ALEXANDRU
HÂNȚAR BOGDAN
ANDREI
HÂNȚAR MELANIA
IOANA
STANCIU SARA RALUCA

IV

VI

28.

STOICA ANTONIO
TIBERIU
SLATINĂ RALUCA
ELENA
LĂCĂTUȘ ALEXANDRA

29.

LĂCĂTUȘ DAMIAN

30.

MARICI ROXANA
IULIANA

VIII

31.

BECEA ANDREI LIAN

VII

32.

RAȚ AMALIA

VII

33.

STANCIU IOAN DANIEL

VII

34.

ȚINTOI KARINA
ALEXANDRA
MAXIM ALEXANDRU
FLORIAN
JIVAN ALEXANDRU
RĂZVAN
ȚUȚULAN PAULA
DENISA VALENTINA
IAREMA IOANAMARIA

VII

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

35.
36.
37.
38.

VI
IV
V
VI
VI

VIII
VIII
IV

VII
VII
VII
VII

un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija surorii
un părinte plecat
se află în grija surorii
un părinte plecat
se află în grija bunicii
materne
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija tatălui
un părinte plecat
se află în grija bunicii
un părinte plecat
se află în grija mamei
un părinte plecat
se află în grija bunicii

M

10

M

12

M

11

M

11

F

12

F

12

M

12

F

14

F

13

M

9

F

13

M

13

F

13

M

13

F

13

M

13

M

14

F

13

F

14

15

V.
BAZA MATERIALĂ:
VI.1. Informații despre spațiile și dotările din unitățile de învățământ:
 Clădiri
Denumirea clădirii

Adresa

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„ MARIA DRINDEA”
COM.PESAC

GRADINITA P.N. PESAC



PESAC, NR.279

Anul
construcției
1938

Starea
funcţională
BUNA

Dacă necesită
reabilitare
DA

PESAC,NR.182

1964

BUNA

DA

Număr

Săli de clasă
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Starea
mobilierului
din dotare
BUNĂ

Iluminat
Corespunzător /
Necorespunzător
CORESPUNZATOR

Igienizare
Corespunzător /
Necorespunzător
CORESPUNZATOARE

Obs.

Spații cu dotări / destinații spacifice disciplinelor

Tipul
spațiului

Denumire

Labora
toare

INFO

Cabinete
Ateliere
Bibliotecă
/ CDI
Săli
gimnastică
Altele

BIBLIOTECA
-

Starea
mobilieru
lui - dotare
Corespun
zător /
Necorespun
zător
disciplinei

CORESPUN
ZATOR,
DAR VECHI
CORESPUN
ZĂTOR
-

-

-

Toate
orele
disci
plinei se
desfășoa
ră în
labora
tor/cabi
net
da/nu
DA

Dotare cu
materiale /
mijloace
didactice
Corespun
zător /
Necorespun
zător

Iluminat
Corespun
zător /
Necorespunză
tor

Igienizare
Corespun
zător /
Necorespun
zător

Obs

CORESPUN
ZATOR

CORESPUN
ZATOR

CORESPUN
ZATOR

-

-

CORESPUN
ZĂTOR
-

CORESPUN
ZĂTOR
-

CORESPUN
ZĂTOR
-

AMENAJATĂ ÎN
SEM.II
-

-

-

-

-

-

NU

Spaţii auxiliare

Grupuri sanitare
Surse de apă potabilă
Sisteme de încălzire
Spaţii pentru depozitarea
combustibililor pentru
încălzire

Altele

PROIECT ÎN CURS
DE
IMPLEMENTARE
EXTINDERE
MODERNIZARE ȘI
DOTARE

Săli de clasă

Infrastructura
şcolară



Obs

Dacă îndeplinesc
condiţiile igienicosanitare de
funcţionare
DA
DA
DA
DA

Dacă afectează sau nu ,
starea de sănătate a
elevilor şi cadre
didactice
NU
NU
NU
NU

NU E CAZUL
NU E CAZUL
NU E CAZUL
NU E CAZUL

-

-

-

-

-

Propuneri de
îmbunătăţire a
situaţiilor critice

Obs.

16

Dotări săli de clase
Număr
Calculatoare / laptopuri din
dotare utilizate în procesul
de învățământ
Table smart
Videoproiectoare
Multifuncționale



13 CALCULATOARE/
13 LAPTOPURI

DA

Eficienţa
utilizării
BUNA

1
5
2

-

BUNA
BUNA

Acces la Internet

Obs
-

-

Baze didactice agricole
Suprafaţa mp

Teren agricole utilizate
deținute anterior de
unitatea de invățământ

Utilizare

-

-

Venituri anuale
obţinute – lei
-

Destinaţia
veniturilor
-

Obs
-

II STARE TEHNICĂ
•
Denumire
clădire/ adresa

CLĂDIRE ŞI ACOPERIŞ - se vor completa corpurile de clădire ale unităţii de învăţământ.
Anul
constr
uc
ției

Număr
de
nivele
(S+P+..
ETAJE
)

C-NNR
–
Cladirea
Nu
Necesită
Reabilit
are (da/
nu)

C-R
–
Cladire
Reabilitată
Unitatea
școlară
funcționează
în
imobile
care au fost
supuse unor
lucrări
de
reabilitare
până
în
prezent.
Lucrările s-au
încheiat
în
totalitate. Nu
mai
sunt
necesare
lucrări
suplimentare.
(da/ nu)

C-PR
–
Cladire
Partial
Reabilitată
Unitatea
şcolară
funcţionează
în
imobile
din
care
numai o parte
au
fost
supuse unor
lucrări
de
reabilitare
până
în
prezent.
Lucrările sau încheiat în
tota
litate.
Celelalte
corpuri care
nu au fost
reabili tate
necesită
lucrări
suplimentare
(da/ nu)

C-ICR – Cladire
În
Curs
de
Reabilitare
Unitatea şcolară
funcţionează
în
imobile care sunt
supuse
unor
lucrări
de
reabilitare
în
derulare în prezent
(da/ nu)

C-NR – Cladire
Nereabilitată
Unitatea
şcolară
funcţionează
în
imobile care nu au
fost supuse unor
lucrări de reabilitare
până în prezent dar
care necesită lucrări.

Altele
.

(da/ nu)

SCOALA
GIMNAZIAL
Ă „MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC

1938

S+P

NU

-

DA

NU

NU

GRADINIȚA
PN PESAC

1964

P

NU

-

-

-

DA

-
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•

Autorizatie sanitară de funcționare (ASF) :

Are / Nr. autorizației

Nu are
măsuri
intreprinse

NR.10687/13.06.2016

NR.10688/13.06.2016




In curs de obținere /
Data
depunerii
documentației
în
vederea obținerii ASF

Autorizație de tip vechi.
Măsuri
intreprinse
în
vederea obținerii ASF nou

Obs

-

-

-

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„MARIA
BRINDEA”
PESAC

-

-

-

GRADINITA PN PESAC

/

GRUPURI SANITARE pe fiecare clădire
Starea tehnică a grupurilor sanitare ale unităţii de învăţământ şi anume:
Număr cabine / clădire

Denumire
clădire

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

GSIC
Grupuri
sanitare
interioare
corespunzătoare
normelor în
vigoare
Grupurile
sanitare
interioare nu
necesită
lucrări de
moderniza
re pentru a
corespunde
normelor în
vigoare (da/
nu)

Fete

Băieți

Profe
sori

4

2

1

DA

1

1

1

DA

GSINCGrupuri
sanitare
interioare
necorespunzătoare normelor
în vigoare .
Grupurile
sanitare
interioare
necesită lucrări
de moderniza
re pentru a
corespunde
normelor în
vigoare(da/
nu)

NU

GSEC- Grupuri
sanitare
exterioare
corespunzătoare normelor în
vigoare
Grupurile
sanitare
exterioare nu
necesită lucrări
de modernizare
pentru a
corespunde
normelor în
vigoare (da/
nu)

GSENCGrupuri
sanitare
exterioare
necorespunzătoare
normelor în
vigoare
Grupurile
sanitare
exterioare
necesită
lucrări
de
modernizare
pentru
a
corespunde
normelor în
vigoare (da/
nu)

-

-

-

-

Altele(da/ nu)

-

„MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC
GRADINITA
PN PESAC



NU

Tipul de grup sanitar al unității de învăţământ respective pe fiecare clădire și anume:
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FS- fosă septică;

C- canalizare; (da/ nu)

Altele; (da/ nu)

Obs

(da/ nu)
-



DA

Utilităţi - racordare utilităţi

Racordare Apa
curenta” şi anume:

Da

TOATE CLĂDIRILE

-

Racordare Gaz” şi
anume:

Racordare
Canalizare” şi
anume:

Nu

In curs –
mentionati
in
ce
conditii

NU

-

Da

Racordare Curent
electric” şi anume:

Nu

In curs –
mentionati
in
ce
conditii

Da

Nu

In curs –
mentionati
in
ce
conditii

Da

Nu

In curs –
mentionati
in
ce
conditii

NU

-

-

NU

-

DA

-

-

Racordare
Termoficare
localitate

da

Nu

-

NU

8. Tipuri de încălzire
Încălzire centrală
da

Nu

DA

In curs

-



CPGcentrală
proprie
gaz

-

-

CPLcentrală
proprie
lemn

CPCLcentrală
proprie
combustibil
lichid

DA

-

Obs.

CPEcentrală
proprie
electrica

Altele

-

-

TOATE
CLĂDIRILE

Alte tipuri de încălzire şi anume:

SL- sobă lemne;

-



Tip încălzire centrală

SG – soba cu gaz

-

SC – soba cu carbuni

Altele

-

Obs.

-

-

AUTORIZAȚIE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU – pe corpuri de clădire

Denumire clădire

clădire care,
potrivit
prevederilor
legale, trebuie să
dețină autorizație
ISU
da - nr.
autorizatiei /

clădire care, nu
necesită autorizație
ISU - construcție
înainte de 1992, în
care nu s-au executat
lucrări de
modernizare și pentru
care nu s-a emis aviz
ISU

clădire construcție
înainte de 1992, la
care s-au executat
lucrări de
modernizare și
pentru care s-a emis
aviz ISU
da - nr. aviz /numasuri intreprinse

Clădire construcție
înainte de 1992, la
care s-au executat
lucrări de modernizare
și pentru care s-a emis
aviz ISU și pentru
care urmează să se
solicite autorizație ISU

Obs
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ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
„MARIA
BRINDEA”
COM.PESAC
GRADINITA
PN PESAC



da/nu

-

DA

-

-

-

DA

-

-

-

TRANSPORT ȘCOLAR – Mijloace de transport utilizate pentru transport elevi.

Tipul
mijlocului de
transport

Microbuz 16+1
locuri

VI.

nu- masuri
intreprinse
-

Deținătorul
mijlocului
de
transport
(primărie /
unitate de
învățământ)
PRIMARIE

Anul
achiziționării

2016

Buna

Starea tehnică
Se
Nu mai
poate
poate fi
repara reparat

BUNA

-

Nr. de elevi
transportați
zilnic

Nr. km pe
care îi
parcurge
microbuzul
zilnic.

55

40 KM

-

Obs

-

Numele şi prenumele primarului: TOMA CORNEL
Numele şi prenumele viceprimarului: LUNGU MIHAIL

Adresa şi nr. de telefon de la primărie: COM.PESAC ,nr 360, jud. Timiș; Telefon 0256-382888
VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Reprezentant al:

1.

Director

2.

Marichici Ramona/Matieș Margareata
Anișoara
Onica Lidia

3.

Țerbea Anuța

Cadru didactic

4.

Țintoi Nicoleta

Părinți

5.

Drăgan Nicoleta

Părinți

6.

Nedin Vasile

Reprezentant primar

7.

Slatină Florin

Reprezentant Consiliul local

Cadru didactic

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - Prof. Lozeanu Larisa
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XI. COMISII LA NIVEL DE ȘCOALA

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

8

COMISII CU CARACTER PERMANENT
COMISIA PENTRU CURRICULM
COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A
CALITATII
COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI
FORMARE CONTINUA
COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
COMISIA P.S.I. SI SITUATII DE URGENTA P.C.
COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL
INTERN
COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA
FAPTELOR DE CORUPTIE,DISCRIMINARII,
PROMOVAREA DIVERSITATII,
NONDISCRIMINARII SI INTERCULTURALITATII
COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE
EDUCATIVE

9

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR SI A
ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL SI
FINANCIAR PENTRU ELEVI

10

COMISIA DE GESTIONARE A ACTIVITATILOR
DERULATE PRIN SIIIR
COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI SI
ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA
COMISIA PENTRU MONITORIZAREA
FRECVENTEI, COMBATEREA ABSENTEISMULUI
SI ABANDONULUI SCOLAR
COMISIA PENTRU PREVENIREA SI
COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR
COMISIA PENTRU VERIFICARE ACTE DE STUDII
SI DOCUMENTE SCOLARE

13
14

15
19

20
23
25

COMISIA DE RECEPTIE A VALORILOR
MATERIALE
COMISIA DE DISCIPLINA A PERSONALULUI
ANGAJAT
COMISIA DE PRIMIRE, GESTIONARE ȘI
DISTRIBUIRE A MANUALELOR ȘCOLARE
COMISIA DE MOBILITATE

RESPONSABILI
ȚERBEA ANUȚA
DEAC RALUCA
ȚERBEA ANUȚA
ONICA LIDIA
ONICA LIDIA
MARICHICI RAMONA
LOZEANU LARISA- SEM
.II
MATIEȘ MARGARETASEM I /
POPESCU ROXANASEM.II
MATIEȘ MARGARETASEM I /
POPESCU ROXANASEM.II
DEAC RALUCA
ȚERBEA ANUȚA
BĂRA ANDREEA
HUȚULEAC ANDA-SEM.I
MARICHICI
RAMONA/MATIEȘ
MARGARETA
DEAC RALUCA /MATIEȘ
MARGARETA

DEAC RALUCA
DEAC RALUCA
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RESPONSABIL CU PĂSTRAREA ŞTAMPILEI
RESPONSABIL CU UTILIZAREA ȘI
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DE PE
PAGINA WEB ISJ TIMIȘ

NR.
CRT.
2
3
4
5

DEAC RALUCA
DEAC RALUCA

COMISII METODICE

RESPONSABILI

COMISIA METODICA A INVATATORILOR

MATIEȘ MARGARETA/
MARICHICI RAMONA
LOZEANU LARISA
POPESCU ROXANA

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR
COMISIA METODICA LIMBA SI
COMUNICARE/OM SI SOCIETATE
COMISIA METODICA MATEMATICA SI
STIINTE/EDUCATIE TEHNOLOGICA
XII. RAPOARTE COMISII

ȚERBEA ANUȚA

XII.1. CURRICULUM - RESPONSABIL
Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2019-2020 au fost:
- elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale;
- realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale comisiilor
metodice;
- elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de nevoi/oportunităţi
educaţionale la nivelul educabililor;
- derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;
- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului școlar/semestrului;
- elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub coordonarea
directorului;
- organizarea activităţilor extracurriculare;
- aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor
şcolare;
-realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de efort intelectual
a elevilor, numărul de cadre didactice;
- realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne;
- evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a rapoartelor
primite de la şefii de comisii;
- realizarea documentaţiei solicitate de MEN/MEC, ISJ şi de autorităţile locale;
- asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate clasele ;
- asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:
 procurarea documentelor curriculare;
 procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN/MEC,
I.S.J.Timiș;

elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare etc.).
I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la:
 Utilizarea curriculumului naţional aprobat de MEN pentru fiecare nivel de şcolarizare.
 Consultarea O.M. pentru curriculum naţional care stabilesc planurile cadru şi programele
utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar.
 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor metodice emise de
ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru învăţământul primar.
 Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la cerinţele
educaţiei interculturale/pentru diversitate.
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Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de la:
 Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului la decizia
şcolii.
Dovezile:
 strategia de proiectare a c.d.ş.
 procedura de proiectare a c.d.ş.
 procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii
 curriculum opţional
 fişa de evaluare a opţionalului
 Oferta educaţională
În stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerinţele pedagogice astfel:
 Stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele pedagogice
specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor astfel : elevii din clasele pregătitoare – clasa a VIIIa au avut cursuri numai dimineaţa.
 Respectarea cerinţelor pedagogice la întocmirea orarelor şi la repartizarea zilnică a orelor.
Dovezile:
 orarul/ programul de studiu al elevilor
 procedura de întocmire a orarului şcolii
S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele din
curriculum astfel:
 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către fiecare
cadru didactic în funcţie de nevoile reale ale clasei;
 Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce s-a finalizat
implementarea proiectului unităţii anterioare;
 Unităţile de învăţare de la cursurile opţionale au avut aceeaşi structură ca şi la celelalte discipline;
 Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii (competenţele/ obiectivele şi celelalte
elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră);
 Proiectele unităţilor de învăţare conţin întotdeauna competenţele/ obiectivele pentru fiecare tip
de lecție(lecţiile de predare, recapitulare ,consolidare, etc. , de evaluare de la finele unităţii;
 În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se respectă formularea
conţinuturilor din programa şcolară;
 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a realizat pornind de la particularităţile de vârstă şi individuale
ale elevilor;
În concluzie:S-a realizat planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru fiecare arie
curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa şcolară.S-a realizat
corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline din curriculum.
Dovezile:
 planificări calendaristice anuale
 planificări pe unităţi de învăţare
 planificări pe proiecte tematice
Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev.
Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămânale integrate
bine structurate, echilibrate, care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o bună
cunoaştere a elevilor din clasa şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate.
Fiecare cadru didactic recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine
echilibrate.
 Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra obiectivelor
imediate realizate, de a le corela cu obiectivele majore propuse în planificarea săptămânală şi
de a face ajustările necesare.
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Planificările au fost bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţînd adaptările şi
modificările necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi
dezvoltare.
 Planificările includ în planurile zilnice o varietate de activităţi pentru a satisface diversele
nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare.
 Atât planificarea anuală, cât şi planificarea unităților de ănvățare promovează o abordare
holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de a abordare a curriculum-ului.
Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămînale care reflectă abordarea
integrată a curriculum-ului astfel:
 Au planificat unităţi tematice în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care contribuie la
o învăţare semnificativă.
 Experienţele de învăţare planificate de învățător sunt integrate şi favorizează explorarea în mod
global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere, ajutându-i pe elevi să stabilească
legături dintre lucruri.

II. Realizarea curriculum-ului pornind de la:
 Respectarea orarului proiectat ( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului proiectat al
clasei)
Dovezile:
 orarul şcolii
 orarele claselor
Dovezile:
 programe şcolare
 manual
 observarea directă
Utilizarea manualelor şcolare obligatorii aprobate de MEC
S-au utilizat doar manuale şcolare, aprobate de MEC.
În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a urmărit:
 Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.
 Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ interdisciplinară
Dovezile:
 observarea directă
 documente de proiectare a materiei
 programe şcolare
 planuri de învăţământ
 proiecte didactice
 orarul clasei
Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare şi la
motivaţia fiecărui elev
S-a observant o preocupare pentru:
 Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al populaţiei
şcolare.
 Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev.
 Colectarea sistematică de informaţii şi gestionarea eficientă a modul în care elementele specifice
ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor etnice, religioase sau de altă natură existente în
unitatea şcolară sunt utilizate în activităţile de predare, învăţare şi evaluare.
Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la ore (fișele de asistență realizate de responsabilul de comisie
metodică)
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documente de proiectare a materiei
programe şcolare
planuri de învăţământ
proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice și în portofoliul
comisie metodice)
S-a observant o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a
feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin:
 Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare.
 Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.
Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la ore (fișele de asistență realizate de responsabilul de comisie
metodică)
 documente de proiectare a materiei
 discuții cu elevii şi cadrele didactice
 portofoliul cadrului didactic
Cadrele didactice au realizat, conform prevederilor legale în vigoare, programe de educaţie
diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale provenind din grupuri defavorizate social
sau predispuse la abandon şcolar).
Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la lecţii (fișele de asistență realizate de responsabilul de comisie
metodică)
 programe de educaţie remedială (existente în cadrul portofoliului Comisiilor metodice)
 planuri de intervenţie personalizate
 portofoliul cadrului didactic
 portofoliile elevilor
Informarea regulată a elevilor şi/ sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi rezultatele
şcolare s-a realizat prin:.
Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.
Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.
Dovezile:
 cataloagele claselor
 procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat astfel:
 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale), la nivelul comisiilor metodice, la
nivelul claselor și la nivelul unităţii de învăţământ.
 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente,finale) de către fiecare cadru didactic, la
nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând legislaţia în vigoare.
 Planificarea evaluării obiective, pe baza descriptorilor de performanţă, pe niveluri de performanţă
.
 Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de învăţământ.
Dovezile:
 planificările cadrelor didactice
 programe şcolare, ghiduri
 instrumente de evaluare
 descriptori de performanţă
 indicatori de performanţă
 standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar
 portofoliul comisiilor metodice
 procedura de evaluare a rezultatelor şcolare
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În realizarea activităţilor de evaluare și inregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu
legislaţia în vigoare s-a avut în vedere:
 Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în vigoare.
 Notarea prin calificative și note a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor,
pentru elevi, pe baza descriptorilor de performanţă şi a standardelor curriculare specifice fiecărei
discipline în parte.
 Consemnarea calificativelor și a notelor obţinute de elevi în documentele şcolare oficiale, ca
rezultat al mai multor evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, în perioade stabilite
de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare.
 Notarea ritmică a calificativelor și notelor parţiale în catalog şi carnetele elevilor, ca rezultate ale
evaluărilor curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare.
 Înregistrarea unui număr de cel puţin trei calificative sau note în catalog şi carnetele elevilor,
pentru fiecare disciplină de învăţământ, studiată, în funcţie de numărul de ore aferent acesteia în
trunchiul comun din planul cadru al clasei respective,în semestrul I.
 Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii din şcoală şi a măsurilor
de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a discuţiilor purtate la nivelul comisiilor
metodice şi a comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii.
 Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor tuturor categoriilor de
beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni şi modalităţi diverse.
 Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi instrumente interne
 Corelarea informaţiilor primite de la cadrele didactice asupra rezultatelor la învăţătură şi purtare
ale absolvenţilor ciclului primar si gimnazial cu pregătirea şcolară şi profesională ulterioară .
 Utilizarea analizelor/ datelor statistice interne, privind traiectul şcolar şi profesional ulterior al
elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi dezvoltarea instituţională.
 Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs atât în semestrul I cât și în semestrul II
(activitatea on-line) şi identificarea cauzelor absenteismului la elevi, prin intermediul unor metode
şi instrumente interne, la nivelul fiecărei clase de elevi, de către cadrele didactice responsabile.
 Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei prin raportarea periodică, nominală şi/ sau
numerică, a elevilor cu un număr mare de absenţe nemotivate succesive.
 Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, de către
personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale şcolii.
Dovezile:
 programe şcolare
 planuri de învăţământ
 instrumente de evaluare
 documente şcolare standardizate
 cataloage
 carnete ale elevilor
 registru matricol
 discuții cu cadrele didactice şi elevii
 observaţii ale asistenţelor la ore
 platforma ADSERVIO
Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora, privind
succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar
şi consecinţele acestuia.
Existenţa ofertei educaţionale
La nivel școlii se atestă existența ofertei educaţionale, care cuprinde cel puţin: resursele
educaţionale (umane şi materiale), existente pentru desfăşurarea activităţilor curriculare şi
extracurriculare. Acestea sunt incluse în programul şcolii.
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Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat prin
intermediul unor:
• pliante, afişe, etc.
• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora.
Oferta educaţională s-a realizat pornind de la:
 diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţioneaza şcoala,
 proiectul de dezvoltare a unității de învățământ
 planul operaţional al școlii
 dotarea existentă în școală
 personalul didactic existent în unitatea de învățământ
III. Performanţele extraşcolare.
 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul clasei şi
la nivelul unităţii de învăţământ primar,
 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ planul
managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.
 Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura populaţiei şcolare şi cu cerinteţe
educaţiei interculturale/ pentru diversitate.
 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate cu
elevii către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, părinţi, elevi), în toate etapele derulării
acestora.
 Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor, în interiorul şcolii şi în
comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.
 Stabilirea unei strategii de popularizare a activităţilor extracurriculare în rândul personalului
şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi şi în acord cu structura
etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate.
 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în
comunitate.
Dovezile:
 planul managerial al activităţilor extracurriculare
 afişaj în unitate
 diplome, fotografii
Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul şcolii.
Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în comunitate.
- documente de evidenţă internă (procese verbale, rapoarte de activitate etc.);
- observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor)
- instrumente de promovare a ofertei educaţionale (afişe, pliante etc.).
- portofoliile profesionale ale cadrelor didactice.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2019-2020
CLASA PREGĂTITOARE
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Conform Anexelor O.M.E.N. nr. 3371 din 12.03.2013

Arii

Disciplina

P.C.

T.C.

C.D.S.

TOTAL

Limba si comunicare

Comunicare in limba romana

5

5

-

5

Limba moderna - engleza ( I )

1

1

-

1

Matematica şi
mediului
Stiinte ale naturii

3

3

-

3

1

1

Istorie

-

-

-

-

Geografie

-

-

-

-

Educatie civica

-

-

-

-

Religie

1

1

-

1

Educatie fizică

2

2

-

2

Joc si miscare

-

-

-

-

Muzica si miscare

2

2

2

Arte vizuale si abilitati
practice
Consiliere si orientare Dezvoltare personala

2

2

2

2

2

2

Numar total de ore alocate trunchiului comun

19

19

-

19

VIII. Discipline optionale :

0-1

-

-

-

Nr. minim de ore pe sapt.

19

19

-

19

Nr. maxim de ore pe sapt.

19

-

-

-

Total nr. ore pe clasa/sapt.

19

19

-

19

Matematica si stiinte
ale naturii

Om si societate

Educatie fizica, sport
şi sănătate
Arte

explorarea

Tehnologii

1

CLASA I
Conform Anexelor O.M.E.N. nr. 3371 din 12.03.2013
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Arii

Disciplina

P.C.

T.C.

C.D.S.

TOTAL

Limba si comunicare

Comunicare in limba romana

7

7

-

7

Limba moderna - engleza ( I )

1

1

-

1

Matematica şi
mediului
Stiinte ale naturii

3

3

-

3

1

1

Istorie

-

-

-

-

Geografie

-

-

-

-

Educatie civica

-

-

-

-

Religie

1

1

-

1

Educatie fizică

2

2

-

2

Joc si miscare

-

-

-

-

Muzica si miscare

2

2

2

Arte vizuale si abilitati
practice
Consiliere si orientare Dezvoltare personala

2

2

2

1

1

1

Numar total de ore alocate trunchiului comun

20

20

-

20

VIII. Discipline optionale

0-1

-

-

-

Nr. minim de ore pe sapt.

20

20

-

20

Nr. maxim de ore pe sapt.

21

-

-

-

Total nr. ore pe clasa/sapt.

20

20

-

20

Matematica si stiinte
ale naturii

Om si societate

Educatie fizica, sport
şi sănătate
Arte

explorarea

Tehnologii

1

CLASA a II-a
Conform Anexelor O.M.E.N. nr. 3371 din 12.03.2013
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Arii

Disciplina

P.C.

T.C.

C.D.S.

TOTAL

Limba si comunicare

Comunicare in limba romana

5

5

-

5

Limba moderna - engleza ( I )

2

2

-

2

Matematica

4

4

-

4

Stiinte ale naturii

1

1

Istorie

-

-

-

-

Geografie

-

-

-

-

Educatie civica

1

1

-

1

Religie

1

1

-

1

Educatie fizica

2

2

-

2

Joc si miscare

1

1

-

1

Muzica si miscare

1

1

1

Arte vizuale si abilitati
practice
Consiliere si orientare Dezvoltare personala

2

2

2

-

-

-

Numar total de ore alocate trunchiului comun

20

20

-

20

VIII. Discipline optionale

0-1

-

-

-

Nr. minim de ore pe sapt.

20

20

-

20

Nr. maxim de ore pe sapt.

21

-

-

-

Total nr. ore pe clasa/sapt.

20

20

-

20

Matematica si stiinte
ale naturii

Om si societate

Educatie fizica si
sport
Arte
Tehnologii

1
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CLASA a III-a
Conform Anexelor O.M.E.N. nr. 3371 din 12.03.2013

Arii
Limba si
comunicare
Matematica si
stiinte ale naturii

Om si societate

Educatie fizica si
sport
Arte
Tehnologii

Disciplina

P.C.

T.C.

C.D.S.

TOTAL

Limba şi literature română

5

5

-

5

Limba moderna - engleza ( I )

2

2

-

2

Matematica

4

4

-

4

Stiinte ale naturii

1

1

Istorie

-

-

-

-

Geografie

-

-

-

-

Educatie civica

1

1

-

1

Religie

1

1

-

1

Educatie fizica

2

2

-

2

Joc si miscare

1

1

-

1

Muzica si miscare

1

1

1

Arte vizuale si abilitati
practice
Dezvoltare personala

2

2

2
-

1

Consiliere si
orientare
Numar total de ore alocate trunchiului comun

-

-

20

20

-

20

VIII. Discipline optionale

0-1

-

-

-

Nr. minim de ore pe sapt.

20

20

-

20

Nr. maxim de ore pe sapt.

21

-

-

-

Total nr. ore pe clasa/sapt.

20

20

-

20

CLASA a IV-a
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Conform Anexelor O.M.E.N. nr. 3371 din 12.03.2013

Arii

Disciplina

P.C.

T.C.

C.D.S.

TOTAL

Limba şi literature română

5

5

-

5

Limba moderna - engleza ( I )

2

2

-

2

Matematica

4

4

-

4

Stiinte ale naturii

1

1

Istorie

1

1

-

1

Geografie

1

1

-

1

Educatie civica

1

1

-

1

Religie

1

1

-

1

Educatie fizica

2

2

-

2

Joc si miscare

1

1

-

1

Muzica si miscare

1

1

1

Arte vizuale si abilitati
practice
Consiliere si orientare Dezvoltare personala

1

1

1

-

-

-

Numar total de ore alocate trunchiului comun

21

21

-

21

VIII. Discipline optionale

0-1

-

-

-

Nr. minim de ore pe sapt.

21

21

-

21

Nr. maxim de ore pe sapt.

22

-

-

-

Total nr. ore pe clasa/sapt.

21

21

-

21

Limba si comunicare

Matematica si stiinte
ale naturii

Om si societate

Educatie fizica si
sport
Arte
Tehnologii

1

Clasele V-VIII
Conform OMEN 3.590 din 2016
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CLASA a V – a
Aria curriculara/disciplina
I. Limba si comunicare
Limba si literature romana
Limba moderna I Engleza
Limba moderna II Franceză
Elemente de limba latina si de cultura romanica
Optional
II. Matematica si stiinte ale naturii
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Optional
III. Om si societate
Educatie sociala
Istorie
Geografie
Religie
Optional
IV. Arte
Educatie plastica
Educatie muzicala
Optional
V. Educatie fizica, sport si sanatate
Educatie fizica si sport
Optional
VI. Tehnologii
Educatie tehnologica si aplicatii practice
Informatica si T.I.C.
Optional
VII. Consiliere si orientare
Consiliere si dezvoltare personala
Optional
Optional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii
curriculare
Numar total de ore in T.C.
Numar total de ore in C.D.S.
Nr. minim-maxim de ore pe sapt.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.
T.C.
C.D.S
T.C.
C.D.S.

T.C.
C.D.S.
T.C.
C.D.S.
C.D.S.

P.C.
8-10
4
2
2
0-2
5-7
4
1
0-2
5-7
1
2
1
1
0-2
2-4
1
1
0-2
2-4
2
0-2
2-4
1
1
0-2
1-3
1
0-2
1

C.D.S.
1-3

1

TOTAL
8
4
2
2
5
4
1
5
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

25

-

25

1-3
26-28

1
1

1
26

-

-

-

-

-

-

Clasele V-VIII
Conform OMEN 3.590 din 2016

33

CLASA a VI – a

Aria curriculara/disciplina
I. Limba si comunicare
Limba si literature romana
Limba moderna I Engleza
Limba moderna II Franceză
Elemente de limba latina si de cultura romanica
Optional
II. Matematica si stiinte ale naturii
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Optional
III. Om si societate
Educatie sociala
Istorie
Geografie
Religie
Optional
IV. Arte
Educatie plastica
Educatie muzicala
Optional
V. Educatie fizica, sport si sanatate
Educatie fizica si sport
Optional
VI. Tehnologii
Educatie tehnologica si aplicatii practice
Informatica si T.I.C.
Optional
VII. Consiliere si orientare
Consiliere si dezvoltare personala
Optional
Optional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii
curriculare
Numar total de ore in T.C.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.
T.C.
C.D.S
T.C.
C.D.S.

T.C.
C.D.S.
T.C.
C.D.S.
C.D.S.

Numar total de ore in C.D.S.
Nr. minim-maxim de ore pe sapt.

P.C.
8-10
4
2
2
0-2
8-10
4
2
2
0-2
4-6
1
1
1
1
0-2
2-4
1
1
0-2
2-4
2
0-2
2-4
1
1
0-2
1-3
1
0-2
1

C.D.S.
1-3

1

TOTAL
8
4
2
2
8
4
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

27

-

27

1-3
28-30

1
1

1
28

P.C.

C.D.S.

TOTAL

-

-

-

-

-

-

CLASA a VII - a

Aria curriculara/disciplina
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I. Limba si comunicare
Limba si literature romana
Limba moderna I Engleza
Limba moderna II Franceză
Elemente de limba latina si de cultura romanica
Optional
II. Matematica si stiinte ale naturii
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Optional
III. Om si societate
Educatie sociala
Istorie
Geografie
Religie
Optional
IV. Arte
Educatie plastica
Educatie muzicala
Optional
V. Educatie fizica, sport si sanatate
Educatie fizica si sport
Optional
VI. Tehnologii
Educatie tehnologica si aplicatii practice
Informatica si T.I.C.
Optional
VII. Consiliere si orientare
Consiliere si dezvoltare personala
Optional
Optional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii
curriculare
Numar total de ore in T.C.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.

T.C.

C.D.S.
T.C.
C.D.S
T.C.
C.D.S.

T.C.
C.D.S.
T.C.
C.D.S.
C.D.S.

Numar total de ore in C.D.S.
Nr. minim-maxim de ore pe sapt.

8-10
4
2
2
1
0-2
8-10
4
2
2
2
0-2
4-6
1
1
1
1
0-2
2-4
1
1
0-2
2-4
2
0-2
2-4
1
1
0-2
1-3
1
0-2
1

1-3

1

8
4
2
2
1
10
4
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

30

-

30

1-3
31-33

1
1

1
31

0-2

-

-

-

-

-

CLASA a VIII - a
Aria curriculara/disciplina
I. Limba si comunicare
1. Limba si literature romana
2. Limba moderna I Engleză
3. Limba moderna II Franceză
4. Limba latina

P.C.
9-10
4
2-3
2
1

T.C.
9
4
2
2
1

C.E.
-

C.D.S.
-

TOTAL
9
4
2
2
1
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II. Matematica si stiinte ale naturii
1. Matematica
2. Stiinte ale naturii
3. Fizica
4. Chimie
5. Biologie
III. Om si societate
1. Cultura civica
2. Istorie
3. Geografie
4. Religie
IV. Arte
1. Educatie plastica
2. Educatie muzicala
V. Educatie fizica si sport
VI. Tehnologii
1. Educatie tehnologica
VII. Consiliere si orientare
1. Dirigentie
Numar total de ore alocate
trunchiului comun
VIII. Discipline optionale
1. Optional
Nr. minim de ore pe sapt.
Nr. maxim de ore pe sapt.

Total nr. ore pe clasa/sapt.

1-2
1-2
1-2
1
1
28

9
4
2
2
1
6
1
2
2
1
2
0,5
0,5
1
1
1
1
1
28

1
1

-

9
4
2
2
1
6
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
29

1-2
29
30
30

28
28

1

1
1
1
1

1
1
29
30

9-10
4
2
2
1-2
6-7
1-2
2
2
1
1-2
1-2

XII.2. SCMI – RESPONSABIL PROF. MARICHICI RAMONA-SEM I, PROF.MATIEȘ
MARGARETA –SEM II
A. OBIECTIVELE GENERALE ALE SCMI SUNT:
1. Elaborarea politicii în domeniul controlului intern managerial;
2. Îndrumare metodologică şi coordonarea activității de control intern managerial;
3. Supravegherea implementarării sistemelor de control intern managerial, în conformitate cu
cadrul de reglementare.
4. Raportarea privind stadiul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern
managerial la nivelul SGG;
5. Elaborarea Raportului privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la
nivelul entităților publice

36

B. RAPORT 2019
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
subsemnata Matieș Margareta Anișoara, în calitate de director al Școlii Gimnaziale„ Maria Brindea” com.
Pesac, declar că Școala Gimnazială „ Maria Brindea” com.Pesac dispune de un sistem de control intern
managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă.
Fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în
condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate în semestrul II.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra
sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor
vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menţionez următoarele:
- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este
actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate şi actualizate, sunt în proporţie de 70% din totalul activităţilor
procedurabile inventariate ;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct,
acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în
activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta nu a
fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern.
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii
manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă
autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE
„ MARIA BRINDEA” COM.PESAC, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului
general al Guvernului nr. 600/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, sistemul de control intern/managerial al ȘCOLII
GIMNAZIALE „ MARIA BRINDEA” COM.PESAC este parţial implementat conform cu standardele
cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

XII.3. CEAC-RESPONSABIL PROF. DEAC RALUCA
La ănceputul anului şcolar 2019-2020, dar și la începutul sem II s-a asigurat in cadrul Școlii
Gimnaziale „ Maria Brindea” com.Pesac, permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin
numirea/reconstituirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal
în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.
Componenta CEAC în anul scolar 2019- 2020 :
-coordonator -Prof.inv.primar Deac Raluca
- prof. înv. preșcolar Onica Lidia
-profesor Țerbea Anuța
-profesor Lozeanu Larisa
-un reprezentant al sindicatului:Popescu Roxana
-un reprezentant al părinţilor: Popovici Nicilae
-un reprezentant al Consiliului local desemnat de acesta: Vipa Bianca
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S-au stabilit responsabilitatile fiecarui membru dupa cum urmeaza:
- d-na Deac Raluca - coordoneaza intreaga activitate a comisiei.
-d-nul prof. Onica Lidia, centralizeaza rezultatele chestionarelor, asigura informatizarea datelor
comisiei,
-d-na prof. Țerbea Anuța, întocmeste procesele verbale ale ședintelor comisiei, întocmește și
gestioneaza documentele, monitorizeaza activitatea de pregătire suplimentară a elevilor.
-d-na prof. Lozeanu Larisa, verifică portofoliile profesorilor, elaboreaza chestionare și fișele de
lucru ale comisiei. Buna colaborare cu comunitatea locala este asigurata de d-na Vipa Bianca iar d-nul
Popovici Nicolae asigura colaborarea cu Consiliul Reprezentativ al Părintțlor.
Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019– 2020
-completează RAEI pe pagina instituției de învatamant https//calitate.aracip.eu.
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de
îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează
legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se
întâlnesc bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor,
dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează
proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din cadrul Școlii Gimnaziale
„ Maria Brindea” com.Pesac şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul II, pe
baza documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective strategice:
1. Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calitătii la nivelul întregului personal al școlii, al
elevilor și al părinților;
2. Îmbunătățirea funcționalității spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactico-materiale în
ansamblul ei;
3. Creșterea calității procesului instructiv-educativ, a nivelului de competență și performanță al
elevilor prin activitățile curriculare si extracurriculare;
Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţia elevilor;
Implicarea elevilor și a părinților în activități extrașcolare și extracurriculare;

Principalele direcţii de acţiune:
În luna septembrie s-a elaborat un Plan de acţiune al CEAC prin:


Stabilirea graficului întâlnirilor de lucru.



Stabilirea responsabilităţilor individuale şi a termenelor de realizare.



Stabilirea subcomisiilor de lucru şi a modului de lucru pe subcomisii.



Întocmirea unui plan de îmbunătăţire pentru anul școlar 2019-2020, semestrul II, fiind
monitorizate activităţile de îmbunătăţire în cadrul şedinţelor CEAC




În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei și s-a elaborat Planul operaţional al comisiei.
Asistenţa la ore şi completarea fişei de observare a lecţiei de către director
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 Elaborarea şi aplicarea de proceduri interne de asigurare a calităţii–membrii comisiei,
responsabilii de procedură;
 Întruniri la două luni şi de câte ori a fost cazul, ale membrilor comisiei pentu analiza activităţilor.
 În cadrul întâlnirilor cu părinţii din luna septembrie 2019 s-au aplicat şi valorificat chestionare
de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală.
 Începând cu luna februarie 2020 s-a realizat elaborarea de proceduri operaţionale pentru
punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând
cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat informarea personalului
angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în
şcoală.
 Popularizarea procedurilor noi in cadrul Consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor
de lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de Consiliul
Profesoral şi Consiliul de Administraţie.
 S-a completat RAEI-ul utilizand platforma ARACIP
1.Documente de înfiinţare
2.Documente de funcţionare şi resurse materiale
3.Resurse umane
4.Oferta educaţională şi rezultate educaţionale
5.Documente financiare
6.Planificare internă
7.Sistemul de management al calităţii
 Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,CEAC a elaborate
prin consultare cu responsabilii de comisii conținutul portofoliului comisiei metodice, continutul
portofoliului cadrului didactic, continutul portofoliului elevului.
 În luna aprilie 2019 membrii CEAC au elaborat şi aplicat o serie de
chestionare care au vizat:
- gradul de satisfacere a profesorilor în legătură cu serviciile oferite de şcoala noastră,predare online
- gradul de satisfacere a părinţilor în legătura cu serviciile oferite de şcoala noastră ;
Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC şi prezentate cadrelor didactice. Pe baza
acestor analize urmează să se realizeze un plan de îmbunătăţire a activităţii în anul şcolar viitor.
Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare;
Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de îmbunătăţire;
Pentru eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ
prin încurajarea implicării elevilor în propria lor formare s-au realizat CDȘ-urile aplicand procedura
specifica elaborata de membrii CEAC împreuna cu Comisia de curriculum. Acest lucru poate fi
considerat un punct tare in activitatea noastra diversificând și modernizând strategiile educaționale,
ținând cont de nevoile elevilor.
Pe parcursul semestrului II s-au desfășurat activități de îndrumare şi de sprijin a cadrelor didactice în
vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere, de accesare a
platformei Adservio etc.
Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori,
cu alţi membri ai personalului şi cu directorul; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare
periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la
celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru.
Desfăşurarea de intâlniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor
demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică nu au
fost realizate conform graficului stabilit datorită situației provocate de pandemie.
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Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a
altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul școlii.
Actualizarea avizierului şcolii.
ANALIZA SWOT
O1. Desfăşurarea activităţii CEAC în conformitate cu legislaţia în vigoare
Puncte tari
Puncte slabe
Măsuri de ameliorare
-reorganizarea CEAC
-realizarea regulamentului de funcţionare a CEAC şi
stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei
-elaborarea RAEI pentru anul şcolar 2018-2019
-realizarea Planului operaţional al CEAC
-toate materialele elaborate sunt afişate la punctele de
documentare din holul școlii şi pe site-ul școlii
O2. Alinierea activităţii şcolii la principiile calităţii.
Puncte tari
Puncte slabe
-realizarea acţiunii de verificare a portofoliilor cadrelor
didactice-completarea fișelor de verificare portofolii
cadre didactice
O3. Eficientizarea performantei organizatiei. Măsurare şi analiză.
Puncte tari
Puncte slabe
-s-a realizat monitorizarea interasistenţelor la ore
-s-a realizat monitorizarea participării cadrelor
didactice la cursuri de formare de către responsabilii de
comisii prin realizarea rapoartelor pe sem I
-s-a realizat monitorizarea completării corecte şi în
timp a cataloagelor-completarea fiselor de verificare a
cataloagelor

O4. Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională.
Puncte tari
Puncte slabe
-realizarea graficului de monitorizare a activităţilor, la
nivelul echipei manageriale, comisiilor şi CEAC
-realizarea monitorizării activităţii de către echipa
managerială, responsabilii comisiilor şi coordonatorul
CEAC
-realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin
existenţa rapoartelor fiecărui cadru didactic conform
fişei de evaluare pentru acordarea calificativului anual,
a graficului de activităţi pe domenii şi a rapoartelor
comisiilor;
-realizarea bazei de date la nivelul CEAC prin
existenţa rapoartelor comisiilor metodice şi a comisiei
diriginţilor şi raportul de activitate al CEAC.

Măsuri de ameliorare

Măsuri de ameliorare

Măsuri de ameliorare
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Noi puncte de acţiune – propuneri pentru anul 2020-2021:
- Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune
practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare;
- Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării
programelor de învăţare, de performanţă şi remediere;
- Revizuirea periodică a documentelor specifice;
- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori,
cu alţi membri ai personalului şi cu directorul; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare
periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la
celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru;
- Desfăşurarea de şedinţe de lucru pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel
de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică;
- Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi
a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul scolii.
Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:
- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre.
- Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare,
constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic.
- Proiectarea și realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât mai des
posibil lucrul pe dferte platforme și diferenţierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev, în vederea
dobândirii de competenţe și demonstrarea de atitudini.
- Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv evoluţia și nivelul
de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.
- Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori.
- Deşi au urmat cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv – educativ, nu toţi
profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii.
- Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă;
principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesor.
In concluzie, activitatea comisiei s-a axat pe monitorizarea procesului instructiv- educativ şi pe
completarea la timp a tuturor documentelor pe platforma.

XII.4. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII SI
PROMOVAREA INTERCULTURALITATII
În anul școlar 2019-2020, Comisia de prevenire și combaterea discriminarii și promovarea
interculturalității a avut ca scop promovarea, în cadrul școlii, a principiilor școlii inclusive care valorifică
diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere
generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau
socioeconomică, religie, limbă maternă, convingeri, sex, vârstă, apartenența la o categorie dezavantajată
sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România.
OBIECTIVE GENERALE
1.Identificarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesați
Grupul ţintă:
–elevi din grupurile dezavantajate, cuprinşi în învăţământul obligatoriu;
–decidenţi şi manageri din domeniul educaţiei, sănătăţii, culturii, protecţiei copilului, muncii şi protecţiei
sociale cadrele didactice care lucrează în cadrul şcolii noastre;
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–asociaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniu (Consiliul
local,Primaria)
Planul de acțiune a fost urmărirea în mod special a situației copiilor cu cerințe educaționale
speciale, a copiilor rromi şi de alte etnii, copii proveniți din familii dezavantajate economic, categorii
identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educație de calitate.
2. Respectarea şi aplicarea legii şi protecţia elevilor discriminaţi
– Asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare, prin acţiuni specifice de investigare.
– Instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a persoanelor discriminate sau a
categoriilor de persoane defavorizate de constatare şi sancţionare a acţiunilor de discriminare;
–asigurarea accesului egal şi universal la învăţământul obligatoriu;
–creşterea şanselor de succes şcolar pentru copiii cu CES, marginalizaţi sau în situaţie de sărăcie severă,
a copiilor de alte etnii;
–creşterea oportunităţilor de participare şcolară şi de formare profesională pentru categoriile defavorizate,
asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi;
–profesionalizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu, în vederea inserţiei efective pe piaţa muncii;
–îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru copiii cu nevoi speciale de educaţie;
–extinderea principiului educaţiei incluzive, prin creşterea participării la învăţământul de masă;
– informarea şi formarea tuturor cadrelor didactice în promovarea principiilor egalităţii de şanse,
nediscriminării şi interculturalităţii;
3.Asigurarea cadrului legal adecvat
În şcoala noastră, copiii cu cerinţe educaţive speciale au acces la educaţie şi se pot înscrie, în
funcţie de nivelul/gradul de deficienţă în şcolile de masă.
Elevii cu deficienţe uşoare, cu deficienţe de limbaj sau cu un deficit de învăţare, cu deficienţe de
comportament sau socio-afective beneficiază de servicii de sprijin în măsura în care acest lucru este
posibil.
Elevii cu CES au acces la toate resursele psihopedagogice şi sociale necesare recuperării lor, în
măsura în care acest lucru este posibil.
4. Conştientizarea problemelor discriminări
-Informarea elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la producerea de acte/fapte de discriminare,
precum şi la efectele negative ale acestora asupra climatului educative.
-Informarea elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la producerea de acte/fapte de discriminare,
precum şi la efectele negative ale acestora asupra climatului educative.
– Facilitarea comunicării între elevi, profesori şi diferite organizaţii care le reprezintă interesele.
-Cooperarea cu societatea civilă în implementarea Planului de acţiune pentru combaterea discriminării.
OPŢIUNI STRATEGICE
1. Îmbunătăţirea modalităţilor de lucru ale membrilor comisiei prin adaptarea modului de lucru la
nevoile elevilor şi profesorilor în conformitate cu normele naţionale şi internaţionale în domeniul
nondiscriminării şi a interculturalităţii;
2. Colaborarea cu instituţiile locale implicate direct în promovarea şi aplicarea de politici publice
referitoare la categoriile defavorizate care fac obiectul legislaţiei în domeniul prevenirii şi
combaterii discriminării;
3. Ridicarea standardului profesional al personalului didactic, prin informarea şi formarea în
promovarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării şi a interculturalităţii;
POLITICA DE PREVENIRE
Prevenirea discriminării a presupus acţiuni coordonate pe mai multe planuri:
– Programul de informare şi documentare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, care au
constat în:
a)construirea unei baze de date în domeniu conţinând următoarele categorii de informaţii: instituţii
europene specializate, documente internaţionale specifice, manifestări, evenimente dedicate domeniului,
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rapoarte ştiinţifice specifice domeniului, publicaţii de specialitate (tipărite, on-line), documente naţionale
în domeniu, instituţii şi organisme naţionale în domeniu;
b) iniţierea şi derularea unor campanii şcolare de informare a elevilor şi profesorilor asupra principiilor
egalităţii de şanse ;
c) diseminarea informaţiei specifice
– Programul de educaţie în domeniul nondiscriminării, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale a
constat în:
a) organizarea de ateliere de lucru având ca tematică noţiuni, concepte, idei, teorii, practici în domeniul
discriminării şi al drepturilor omului;
b) desfăşurarea unor activităţi cultural– artistice ce promovează interculturalitatea;
XII.5. COMISIEI PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
Comisia are următoarele atribuţii: urmăreşte aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea
aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are ca scop, de asemenea cunoaşterea de către elevi şi
profesori a ROFUIP (articolele referitoare la frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor
diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare.
În cadrul acestei comisii, în anul școlar 2019-2020 s-au realizat următoarele activități:
a fost elaborat Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020;
a fost prezentat profesorilor diriginți planul operațional al comisiei;
au fost realizate fișele pentru monitorizarea lunară, semestrială și anuală a absențelor;
a fost monitorizată frecvența la ore a elevilor, conform procedurii existente, atât de către diriginți, cât
și de către comisie, care a transmis către ISJ Timiș situația absenteismului școlar din unitatea
noastră,lunar.
diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții și prin intermediul corespondenței au adus la cunoștința
părinților situația absențelor pe care le-au înregistrat elevii precum și o serie de precizări prevăzute de
ROI și ROFUIP referitoare la nefrecventarea cursurilor.
s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin
Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea
şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului
şcolar.
Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii,
cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri şi învoiri pentru fiecare elev în parte.
Situaţia frecvenţei elevilor la finalul anului şcolar 2019-2020 se regăsește în fișele centralizatoare.
Numărul mare de absenţe nemotivate a atras după sine mulți elevi cu situația neîncheiată.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie şi-a
adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de
toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi
condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate.
Comisia de monitorizare a absențelor și reducerea fenomenului de abandon școlar a urmărit aplicarea
ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea
absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, precum și demersurile întreprinse de conducerea şcolii,
consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar.
S-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a
elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor.
Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar
situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
În semestrul al II-lea, Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor îşi propune să continue
activitatea de urmărire a frecvenţei, de prevenire a abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a activității cu
tot ceea ce implică aceasta. Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este
aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin câţiva paşi, cum ar fi: completarea de fişe de
monitorizare a absenţelor împreună cu profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor

43

în clasele în care absenteismul este ridicat, realizarea unor activități de intervenţie – prevenţie şi aplicarea
la clasele de elevi cu un absenteism ridicat, organizarea de activități țcolare, extrașcolare și
extracurriculare cât mai atractive, care să implice active elevii și să imbunătățeascămunca în echipă.
XII.6. COMISIA DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă important pentru crearea
unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă
sub multiple aspecte. Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici
particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim.
Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice
formă de manifestare a unor comportamente violente precum”:
- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare,
hărţuire; - bruscare, împingere, lovire, rănire;
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalismprovocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;
- ofensa adusă statutului autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul
didactic) ;
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi
oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.
La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de
conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o
comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre
didactice-poliţie-biserică-primărie).
OBIECTIVE :
 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea
diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă
verbală şi fizică, etc.;
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi
culturalizare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului
şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial
dezorganizat sau mono-parental;
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional;
 Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă;
 Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”, „Violenţa în familie”, „Formarea
comportamentului moral civic la şcolari”;
Lecție susținută de către d-na Matieș Margareta la clasa a IV-a împreună cu consilierul școlar , Slatină
Florin, intitulată „ Despre bullying”.
ASPECTE VIZATE.
- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în
rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;
- Realizarea comunicării interinstituţionale;
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii
şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.
MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre
didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului
în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor
elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
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- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi
profesori a unor semen distincte;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi
planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea
orelor de dirigenţie;
- Formarea unor echipe operative formate din profesori diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi
combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Poliţie;
- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal,
tenis de masă,volei,baschet);
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de
gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu
părinţii,lectorate);
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi
şi comportamente cu potenţial violent;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se
remedierea comportamentului;
ANALIZA SOWT A ACTIVITĂŢII COMISIEI:
PUNCTE TARI:
- Modalităţi de asigurare a suprevegherii video pe holuri;
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta
unităţii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei;
- Implicarea consilierului educativ.
PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare deficitară;
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.
AMENINŢĂRI:
- Situaţia economico-socială precară;
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de
proximitate, Asistenţa social.
SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :
- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.F.;
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
- Aplicarea întocmai a procedurii de învoire a elevilor;
- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.
XII.7. COMISIEI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ-P.S.I

45

În cursul semestrului al I-lea a anului şcolar 2019 -2020, comisia de prevenire şi stingere a
incendiilor din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea
obiectivelor propuse:
- cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie,
precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;
- formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modul de comportare pe timpul situaţiilor de
urgenţă;
- formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru reglarea şi
influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare.
- organizarea şi desfăşurarea unor exerciții de simulare a unor situații de urgență.
Activităţile tematice propuse au fost organizate pe nivel de învăţământ de către fiecare cadru
didactic responsabil. Toate cadrele didactice au organizat activităţi de prelucrarea normelor de protecţie
a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot intervenii în
lecţii, pe timpul pauzelor, la activităţile de educaţie fizică, în timpul activităţilor extracurriculare, şi
comportamentul în situaţii limită. La orele de consiliere/dirigenţie cadrele didactice au organizat activităţi
teoretice dar şi practice cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cutremurelor, înzepezirilor şi
măsurile de protejare.
Pe parcursul semestrului I, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „ Maria Brindea”
com.Pesac au organizat diferite activităţi( conform informărilor/înştiinţărilor primite) ce au constat în:
procese-verbale privind instructajul elevilor privind normele de prevenire a incendiilor, stabilirea
responsabilul cu disciplina şi a serviciului pe clasă, exerciţii de simulare a unui incediu,informarea
privind normele şi regulile de pregătire antiseismică, protecţie, comportare în caz de cutremur, exerciţii
de simulare cutremur, prezentare de materiale informative (referate, broşuri, prezentări PPT) privind
modul de comportament în caz de incediu/ cutremur, prezentarea regulilor privind folosirea energiei
electrice, a aparaturii electrice atât la şcoală cât şi acasă, susţinerea unor referate de către elevi privind
efectele pozitive şi negative ale focului, realizarea unui concurs privind regulile de comportare în timpul
şi după producerea unui cutremur, aplicarea unor chestionare de verificare a cunoştinţelor PSI;
Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat colaborare între o parte din cadrele
didactice si responsabilul comisiei PSI din şcoală.
Pe parcursul anului 2019/2020 s-a făcut o instruire a angajaţilor ce au avut ca scop însuşirea
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă specifice
riscului la cutremure şi incendii.

Activităţi realizate în anul şcolar 2019-2020
NR. LUNA
CRT.
1
OCTOMBRIE

EXERCIŢIU PLANIFICAT
Exercițiu de evacuare a elevilor și personalului didactic și
nedidactic din cadrul școlii și gradiniței - INCENDIU

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei
Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie antiseismică
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale;
-prezentarea de materiale informative, desene, chestionare aplicate la clasa de elevi;
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-organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse pe anul şcolar 2019-2020 de majoritatea cadrelor
didactice cu elevii şcolii.
Puncte slabe:
- lipsa de colaborare dintre cadrele didactice şi membrii comisiei( din motive obiective);
- prezentarea unor informaţii asupra activităţilor desfăşurate la clasă de către unele cadre didactice.
Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” com.Pesac şi autorităţile
publice.
Ameninţări:
- - nerespectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii
cu urmări grave;
XII.9. COMISIEI PENTRU PERFECȚIONAREA ŞI FORMAREA CONTINUA
Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 se axează pe orientarea demersul didactic şi
educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala noastră şi spre
performanţă;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un
proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala
noastră au fost implicate într- o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din
planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind
adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră se realizează astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de
instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEC).
Pe parcursul anului scolar 2019- 2020, in cadrul Comisiei pentru perfectionarea si formarea si
continua a cadrelor didactice au avut loc urmatoarelor actiuni:
1. Participarea tuturor cadrelor didactice la consfatuirile din luna septembrie pe disciplinele de
specialitate organizate de ISJ TIMIS.
2. A fost prelucrat extrasul din Metodologia formării continue a personalului din învățământul
preuniversitar, vizand acordarea gradului didactic II si I.
3. In urma depunerilor de dosare și cereri au fost aprobate s-au realizat urmatoarele inspecții
curente/speciale:
a) In 15.09.2019 a fost efectuata inspectia pentru acordarea gradului didactic I doamnei
profesor Marichici Ramona de către domnul inspector Crepcea Claudiu.
b) In 18.02.2019 a fost efectuata inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I
doamnei profesor Voroș Lia de către umătoarea comisie:
- Balaș Ewelina- conf.univ.dr. Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad
- Rad Dana- conf.univ.dr. Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad
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–
–

–
–
–
–
–
–

- Chera Maria - metodist ISJ Timiș.
c) In 11.02.2020 a fost efectuata inspectia curenta II pentru acordarea gradului didactic II
doamnei professor Deac Raluca Alina, de către d-na Anca Simeria, inspector școlar ISJ
Timiș.
Au fost efectuate inspecții tematice.
Doamna director Matieș Margareta absolvit Master –Activități motrice curriculare și
extracurriculare și a participat la cursurile de formare :
– Particularitățile proiectăriiși predării simultane la nivel primar și gimnazial– 23 de credite;
– Intervenții și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare– 15 credite;
– Mentor în învățământul preuniversitar– 20 de credite.
Doamna profesor Popescu Roxana a participat la cursurile de formare:
Mentalitate Deschisă în Educație
Formatori Mentalitate Deschisă în Educație
Domna profesor Onica Lidia a participat la cursurile de formare :
Managementul calității
Managementul organizației școlare

CONCLUZII
Atat la nivel european , cât și la nivel național, se remarca importanța din ce în ce mai mare acordata
formării profesionale continue.Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare personala a
angajaților ci devine o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra creșterii
calității muncii și vieții.
De fapt se urmărește o dezvoltare a unei piețe educaționale a programelor de formare continua prin
intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gama variată de programe de formare.
Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le dețină cadrele
didactice și care deriva din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor
standarde pentru profesia didactică.
Având în vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite ( 90) în decursul
a cinci ani școlari, am constatat că unele cadre didactice nu au aceste credite. Prin urmare s-a demarat o
acțiune amplă de investigare a nevoilor de formare, a cărei rezultat va fi transmis CCD Timiș în vederea
participării la programe specific de formare și perfecționare. Pentru a ajuta colegii care aveau nevoie de
credite, unele cursuri au fost plătite din bugetul școlii începând cu semestrul II.
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE
PUNCTE TARI
- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare începând cu
semestrul II
PUNCTE SLABE
- reținerea cadrelor didactice de a accesa programe de formare și perfecționare
OPORTUNITATI
- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare
- oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii postuniversitare etc
AMENINȚĂRI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare
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Concluzionând, în anul școlar 2019-2020 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice
din unitatea noastră s- a realizat astfel:
-prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
-prin activităţile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor
cadrelor didactice;
-prin schimburi de experienţă profesională;
-prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii
abilitate sau perfecţionare, prin grade didactice ( CCD, ISJ).
XII.8. COMISIA EDUCATIVĂ /DIRIGINŢILOR
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele
individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor.
În acest an școlar activitățile s-au derulat conform programului stabilit.
Nr. Conţinut tematic
Mod de
Termenul
Responsabil
crt.
organizare
1.
Stabilirea programului de
-ședință
Septembrie
Coordonator de proiecte si
activități extraccurriculare și
programe,director, învățători
extrașcolare
Diriginţii
2

Ziua educației.

Activitate
Octombrie
extracurriculară.

Semn de carte pentru fiecare
Activitate
extracurriculară
Activitate
extracurriculară
Activitate
extracurriculară
Lecție
Activitate
extracurriculară
Lecție
Activitate
extracurriculară

3.

Parada Halloween

4.

Ziua Bibliei

5.

Ziua Internațională a Drepturilor
Copilului

6

„Despre bullying”

7

„1 Decembrie-ziua tuturor
românilor”

Activitate
extracurriculară

8.

”Sfantul Nicolae - ocrotitorul
copiilor”

Activitități.
Decembrie
extracurriculare.

Serbare de Crăciun
Tradiții și obiceiuri

9

„Somnoroase păsărele”

10

Eminescu,poetul genial al
poporului român

Octombrie

Diriginţii
Învățătorii
Educatoarele
Prof.Popescu Roxana

Noiembrie

Prof.Lozeanu Larisa,prof.Popescu
Roxana
Pr.Svetozar Mladenov

Noiembrie
20.XI-22.XI

Prof. Popesu Roxana
Prof.Matieș Margareta

Noiembrie

Prof. Matieș Margareta
Prof.Slatină Florin-psiholog

Noiembrie

Prof.Cornea Cristean
Prof.Goșa Maximilian
Prof.Matieș Margareta
Coordonator de proiecte si
programe prof.Matieș Margareta
Diriginţii
Învățătorii
Educatoarele

Serbări
Cultural artistic
Activitate
Ianuarie
extracurriculară.
Activitate
Ianuarie
extracurriculară

Prof.Huțuleac Anda
Prof.Deac Raluca
Prof.Popescu Roxana
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Eminescu-luceafărul poeziei
românești
Ziua Mondială de Luptă
împtriva Cancerului
Ziua Mondială a Justiției Sociale
Marțișor pentru mama

Activitate
extracurriculară
Activitate
extracurriculară

Ianuarie

Prof.Onica Lidia

Februarie

Activitate
extracurriculară

Martie

14.

Dezbatere-educația acasă și la
școală

Dezbatere

Martie

Diriginţii
Învățătorii
Prof.Borbely Mariana
Diriginţii
Învățătorii
Prof.Voroș Lia
Prof. Marichici Ramona

15.

Săptămâna Școala Altfel

Activitate
extracurriculară

Martie

Diriginţii
Învățătorii
Educatoarele

16.

Ziua rromilor

8 Aprilie

Conslier. ed .prof. Matieș Margareta

17.

„Cel mai frumos ou de Paște”

Activitate
extracurriculară
Concurs

Aprilie

18.

„Să învățăm despre pădure”

Activitate.
Aprilie
Extracurriculară

19.

„Satul meu - cel mai frumos
pămînt din lume”.

Concurs de
fotografie

Mai

Diriginţii
Învățătorii
Educatoarele
Prof. Matieș Margareta
Prof.Goșa Maximilian
Prof.Lozeanu Larisa
Prof.Popescu Roxana
Diriginţii
Învățătorii
Educatoarele

20.

Prof.Lozeanu Larisa

6 Iunie

22.

„Bilanțul muncii noastre”

Activitate
extracurriculară
Activitate
extracurriculară
Careu festiv

Mai

21.

9-10 Mai-Ziua Europep și Ziua
Independenței
Ziua Eroilor

Pr.Mladenov Svetozar
Prof.Onica Lidia
Director
Diriginţii
Învățătorii

11.
12

13

Iunie

Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări
punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare 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 imaginaţie, 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.
ANALIZA S.W.O.T

50

PUNCTE TARI :
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
derivate dintr-o problematică educativă diversă;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului
şcolar;
 Existenţa unei oferte educaţionale proprii;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale regionale.
 Originalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la
nivel de unitate, local și regional.
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin massmedia locală, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii pentru copii;
 Promovarea unităţii şcolare prin site-ul scolii.
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, în vederea responsabilizării
acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
 Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare.

PUNCTE SLABE :
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul
educativ al conţinutului;
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra
dezvoltării personalităţii elevului;
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs;
 Insuficiența formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare în mediul on-line;
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte
educaţionale interdisciplinare;
 Nu am scris şi nici nu sumntem implicaţi în vreun proiect Erasmus+.
OPORTUNITĂŢI :
 Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa
publică
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea
de roluri;
 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor;

AMENINŢĂRI:
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei
educative;
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 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.
SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi nonformale prin
complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni
europeni pro-activi.
OBIECTIVE STRATEGICE:
 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 nonformale 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
reducerea fenomenelor antisociale, absenteism şi analfabetism;
 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea
impactului acesteia în comunitate;
OBIECTIVE:
 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
 Abordarea complementară a dimensiunii curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii
educative.
 Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
 Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
 Redimensionarea orei de consiliere şi dezvoltare personală din perspectiva valenţelor educaţiei
de impact.
GRUPUL ŢINTĂ :
Primar: elevii claselor PREGĂTITOARE – VIII, cadrele didactice din unitatea şcolară
Secundar: familia, societatea civilă, comunitatea şi societatea în ansamblul ei.
MODALITĂŢI DE REALIZARE:
 Monitorizarea disciplinei în şcoală;
 Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de
delincvenţă juvenilă;
 Colaborarea cu familia, 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;
 Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea realizării site-ului, și în
activități artistice;
 Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc.
ACŢIUNI PRINCIPALE ŞI REZULTATE
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s-au desemnat diriginţii pentru fiecare clasă;
am elaborat Planul managerial pentru anul în curs;
toţi diriginţii şi-au întocmit planificări pentru orele de consiliere şi orientare;
în cadrul comisiei am întocmit un plan al activităţilor extracurriculare
conform prevederilor OMECTS 5132/2009 diriginții au planificat și desfășurat câte o activitate
extrașcolară pe lună cu elevii pe care au consemnat-o în condica de prezență: Sportul însemnă
sănătate, Ziua educației, Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor, Decembrie în
sărbătoare, Eminescu poetul nostru, Mărţişorul, Bucuriile Sărbătorilor Pascale, Ziua Europei;
 în data de 5 octombrie s-au desfășurat activități specifice Zilei Educației.
 am întrunit Consiliul elevilor pentru a alege preşedintele elevilor pe şcoală
 diriginţii şi învăţătorii au realizat şedinţe cu părinţii unde au prelucrat regulamentul de organizare şi
funcţionare şi s-a ales comitetul de părinţi și de elevi pe clasă.
 am întocmit un desfăşurător cu profesorii de serviciu pe şcoală;
 am încheiat protocoale de colaborare cu celelalte instituții din localitate: Poliția și Cabinetul medical.
 am incheiat un Protocol de colaborare cu Primaria Comunei Pesac
 elevii noștri au participat la concursuri până în momentul suspendării cursurilor
CONCLUZII
Activitatea comisiei educative are în componenţă comisia diriginţilor şi cea de coordonare de proiecte
având în vedere că eu sunt responsabilă de toate trei comisiile.
Consider că activitatea celor trei comisii s-a desfăşurat corespunzător cerinţelor.
XII.9. COMISIA METODICǍ LIMBĂ ŞI COMUNICARE/OM ȘI SOCIETATE
1. CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul învatamantului gimnazial s-a realizat cu scopul dezvoltarii de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEC,precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate
Fiecare profesor a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice
, iar la sfârşit de unitate de învatare ,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor se regăsesc
în portofoliile personale,fiind prezentate părinţilor periodic.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de
pregătire suplimentară cu elevii la clasa a VIII a, discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar
şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
În general,elevii ciclului gimnazial sunt pregatiţi şi-au însuşit prevederile programei şcolare,bagajul
de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun.Totuşi,situaţiile familiale variate pot
constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale,mai cu seamă în cazul elevilor
instituționalizați,cu părinții plecați in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat.
2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea competenţelor,a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor
interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
În acest an școlar activitățile s-au derulat conform programului stabilit.În perioada predării on line,
elevii au fost implicați în limita posibilităților și a accesului la internet.
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Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi :8 martie, ziua
Europei,fiecare clasă organizând activităţii în manieră proprie sub indrumarea profesorilor de
specialitate.
3. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Evidenţiez consecvenţa profesorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe,
performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele
testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic , aspect materializat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
Este de remarcat susţinerea părinţilor,ceea ce priveşte finanţarea participărilor acolo unde este
cazul,legatura școala-familie fiind una optima.
4. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională,de folosirea unei
metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor,cele mai interesante fiind puse în
practica.
Activitatea comisiei metodice s-a desfașurat după planul managerial dezbătut și aprobat în cadrul
comisiei metodice și a planificării activității .
Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat actitivități de pregatire suplimentara la limba romana și
matematică,la clasa a VIII a.
În principiu s-a desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de şcoală
prin iniţiativă şi implicare,dar şi la nivelul judeţului prin participare la activități organizate de
ISJ.Timiş:consfătuiri şi cercuri pedagogice
5. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a
menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin şedinţe
şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au
solicitat.Consider ca optimă relaţia profesor-părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei ,
oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
7. CONCLUZII
 La sfârşitul anului școlar, elevii claselor sunt pregătiţi , conform particularităţilor individuale;
 Toţi elevii sunt promovaţi la disciplinele din aceasta comisie.
 Elevilor cu rămâneri în urmă se acordă o atenţie sporită;
 Munca depusa în acest an se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare ;
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii.
XII.10. COMISIA METODICĂ DE MATEMATICA , ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII , TIC
La inceputul semestrului I membrii comisiei au intocmit planificarile calendaristice și de
asemenea au realizat proiectarea unor unități de învățare, urmărindu-se corelarea conținuturilor cu
competentele specifice, respectând planurile cadru și programele școlare, reflectând specificul claselor
și ținând cont de caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe.
Toți profesorii au participat la consfătuirile metodice la nivel de zonă și la activitățile comisiilor
metodice, la cursuri de formare continuă și la unele concursuri școlare împreună cu elevii.
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Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmica în conformitate cu planificările, aplicând
metode și procedee activ-participative la fiecare disciplină, conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unități de învățare, folosind mijloace didactice existente în școală.
În luna decembrie a avut loc pregatirea și organizarea tezelor la disciplina matematica semestrul I clasele
V-VI-VII-VIII.
Pe parcursul activităților s-au folosit diferite instrumente de evaluare: observarea elevilor,
evaluarea prin fișe de munca independentă, evaluarea orala, analiza activității elevilor, portofoliul.
Fiecare cadru a elaborate teste de evaluare însotite de descriptori de performanta constatandu-se
ca elevii detin cunostintele prevazute in programa școlara. Pentru obținerea unor rezultate la învățătură
fiecare profesor a ținut o relație permanenta cu părinții. Cadrele didactice au folosit strategii didactice
adecvate stilurilor de învățare permițând elevilor familiarizarea cu diferite activități de evaluare.
Evaluarea sumativa a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legatură cu
progresul/regresul realizat.
Analizând activitățile desfasurate in cadrul comisiei metodice se constata o pregatire buna si
foarte buna din punct de vedere stiintific si metodic, temele abordate fiind in conformitate cu planificările
calendaristice și proiectarea unităților de învățare existând o corelație între tema lecției , obiective , sarcini
de învățare și strategiile didactice folosite, imbinandu se activitatea directa cu cea independenta,
manifestandu se o preocupare pentru munca independentă.
Pe parcursul activității s-au folosit instrumente diferite de evaluare,fișe de munca independentă,
evaluare orala, portofoliu , organizarea activității de învățare pe grupe de elevi în funcție de valențele
educative, posibilitățile intelectuale diferite ale elevilor .
S-au desfășurat activități extra-curiculare prin programe de pregătire suplimentară a elevilor de
clasa a VIII-a în vederea susținerii evaluării naționale la disciplina matematica, pentru responsabilizarea
elevilor în sensul îmbunătățirii progresului școlar al acestora.
Cadrele didactice au pus accent mai mare pe învățarea în clasă, unde elevii au fost implicați și
responsabilizați, urmărindu-se construirea de relații mai bune elev-cadru didactic și permitând elevilor
familiarizarea cu diferite activități de evaluare.
Monitorizarea evoluției elevilor și alegerea unui traseu educațional realist și identificarea cauzelor
rezulatelor sub așteptări și a măsurilor ameliorative îmbunătățirii rezultatelor prin analize comparative.
Starea sociala a unor familii de foarte multe ori precare și slaba implicare a părinților în unele
cazuri, în actul educațional al copiilor(diferite probleme sociale si familiare)
Analizand activitatile desfasurate in cadrul comisiei metodice se constata o pregatire bună și
foarte bună din punct de vedere științific și metodic, temele abordate fiind în conformitate cu planificările
calendaristice și proiectarea unităților de învățare existând o corelație între tema lecției , obiective , sarcini
de învățare și strategiile didactice folosite, îmbinând activitatea directă cu cea independentă.
Pe parcursul activitatii s-au folosit instrumente diferite de evaluare, fișe de munca independentă,
evaluare orala, portofoliu , organizarea activității de învaățare pe grupe de elevi în funcție de valențele
educative, posibilitățile intelectuale diferite ale elevilor .
S-au desfășurat activități extracuriculare prin programe de pregatire suplimentară a elevilor de
clasa a VIII-a in vederea sustinerii evaluării naționale la disciplina matematică, pentru responsabilizarea
elevilor in sensul imbunatatirii progresului scolar al acestora.
Diagnoza mediului intern:
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Comisia de Matematica, Științe si Tehnologii, TIC, cuprinde cadre didactice cu vechime în
aceasta școală, dar și cadre cu experiența altor școli din județ și nu numai.
Cadrele didactice sunt cadre cu experiența ceea ce ofera o garanție în plus acestei comisii. Ca
numar, orele de matematica sunt mai multe dar si importanța acestei materii este deosebita deoarece în
zilele noastre întalnim aplicații ale matematicii în toate domeniile de activitate, de asemenea chimia si
fizica sunt materii cu o aplicabilitate larga în viața de zi cu zi. Biologia și tehnologiile putem spune că
sunt tot mai prezente și ele în peisajul cotidian, nu mai vorbesc de educația fizică, materie care a fost și
este tot mai prezentă, atât ca numar de ore cât și ca diversitate și ca posibilitate de cariera pentru unii
copiii.
Conlucrând împreuna, cadrele didactice ce fac parte din aceasta comisie și prin importanta
materiilor ce o predau, prin experiența pe care o au, prin modul în care colaboreaza la acesta comisie, pot
oferii o creștere a calității procesului de învățare în mod constant. Acest fapt se realizează prin activitățile
propuse la Comisia de Matematica, Știinte si Tehnologii pe acest an școlar.
Analiza Swot:
Puncte tari: -personal didactic calificat
-personal didactic cu experiența
-condiții optime pentru indeplinirea procesului didactic
Puncte slabe: -numar tot mai redus de elevi
-un numar însemnat de copii cu părinți plecați în străinătate
-de asemenea copii ce nu sunt verificati de parinti sau in plasment cu aceleasi problem
Oportunitati: -o buna conlucrare intre conducerea școlii și membrii comisiei
Amenintari: -reducerea efectivului de elevi în urmatorii ani

Concluzii:
Nr. Crt.
1.

2.

Aspecte
deficitare
Mici probleme in
relatia profesorelev si elevprofesor
Probleme in
relatia parintiprofesor

Cauze

Modalitati de
remediere
Cantitate mare de Stabilirea unui
informatie ce
program de
trebuie asimilata meditații
Program zilnic
diferit la servici
si nu numai,
dezinteres

Termene
Pe tot parcursul
anului şcolar

O colaborare mai Pe tot parcursul
stransa prin alte
anului şcolar
mijoace ( telefon,
email etc )

XII.11. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
1.CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul învățământului primar s-a realizat cu scopul dezvoltării de
competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ținut cont de noile reglementări elaborate de MEC,
precum și de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
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Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe
clase, fiind analizate la nivel de comisie, cuprinse în statisticile unității noastre școlare.
Fiecare învățător a parcurs materia la fiecare disciplină de învățământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unități de învățare. Astfel activitățile de învățare s-au îmbinat cu cele practice
, iar la sfârșit de capitole , cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în
portofoliile personale, fiind prezentate părinților periodic.
S-au întreprins activități de observare a elevilor în timpul învățării, s-au derulat programe de pregătire
suplimentară (remediale și de performanță) cu elevii, discuții cu părinții în cadrul orelor de consiliere și
a ședințelor cu părinții. Copiii au fost implicați în situații evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
In general,elevii ciclului primar sunt bine pregatiţi,în acest semestru şi-au însuşit prevederile programei
şcolare, bagajul de cunoștințe şi competențele dobândite fiind la un nivel bun.
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură
pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor
interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Toate clasele au fost implicate in marcarea unor evenimente importante cum ar fi :Ziua educației,
Ziua Națională a României , Nașterea Domnului, nașterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea
Principatelor Romane,1 iunie, fiecare clasa organizând activități in maniera proprie atât fizic cât și on
line.
2.EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Evidenţiez consecvența învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obținerea de performanțe,
performanțe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele
testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic , aspect materializat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
Este de remarcat susţinerea părinţilor, ceea ce priveşte finanţarea participărilor acolo unde este cazul, în
transportul elevilor, la diverse concursuri, legătura școală-familie fiind una optimă.
4.FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională, de folosirea unei
metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăților, cele mai interesante fiind puse în
practica.
Activitatea comisiei metodice a învățătorilor s-a desfășurat după planul managerial dezbătut si
aprobat în cadrul comisiei metodice si a planificării activității.
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu
aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.
5.RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă
între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate
cu părinţii, organizate la nivelul clasei, al instituțtiei de invatamînt, consultaţii săptămânale cu părinţii
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care au solicitat. Consider ca optima relaţia învatăţor-părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa
clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
CONCLUZII
 La sfârşitul anului şcolar elevii claselor primare sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor
individuale
 Procentul de promovabilitate mare
 Elevilor cu rămâneri in urma li se acordă o atenție sporită
 Munca depusă în acest an se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare
 Participare activă la acțiuni şi proiecte educative la diferite niveluri
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii
 Realizarea obiectivelor prevăzute în proiectul educativ pentru anul școlar
 Receptivitate la îndrumările ISJ, conducerea unității școlare.
 Impresii bune ale specialiștilor cu ocazia unor controale .

XIV. EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN INSPECŢIILE ŞCOLARE ŞI
STATISTICA INSPECŢIILOR EFECTUATE DE CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR TIMIȘ
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
S-au verificat următoarele documente:
FIȘA ȘCOLII ȘI FIȘA TEHNICĂ
1. Asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2019-2020: igienizări spaţii, reparaţii;
2. Verificarea realizării orarului unităţii şcolare pentru anul şcolar 2019-2020 (cu respectarea strictă
a Planurilor-cadru în vigoare);
3. Verificarea existenţei autorizaţiei sanitare la nivelul unităţii de învăţământ;
4. Verificarea componenţei formaţiunilor de studiu;
5. Verificarea resursei umane (ocuparea catedrei/ posturilor didactice cu personal didactic);
deficienţe pe discipline de studiu; număr de absenţe motivate;
6. Verificarea încadrării pe discipline (emiterea deciziilor pentru plata cu ora);
7. Activitatea managerială a conducătorilor unităţilor de învăţământ: raport de activitate, planul
managerial – stadiul de realizare;
Datorită problemelor din școală au mai avut loc inspecții, vizite din partea ISJ Timiș.
XV. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI
Efectele parteneriatului cu comunitatea locala sunt de natura să 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;
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- 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;
XVI. AMENAJĂRI, VERIFICĂRI ȘI REPARAȚII
1.

Curățarea coșurilor la centralele din PJ și structuri;

2.

A fost asigurată verificarea ISCIR valabilă pentru 2 ani;

3.

S-au efectuat lucrări de igienizare și dezinsecție la toate structurile;

4.

Au fost repavoazate panourile din toate structurile și PJ;

XVII. INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII;
1.

Au fost achiziționate consumabile pentru structuri și PJ.

2.

Au fost achiziționate materiale de curățenie pentru toate structurile;

3.

Au fost înlocuiți hidranti interiori conform normelor PSI în toate structurile;

4.

Au fost achiziționate lemne de foc/peleți pentru toate structurile.

XVIII. 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 bugetul Consiliului Local.
Conducerea şcolii a asigurat informarea permanentă şi operativă a Consiliului Local 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.
Primăria Pesac a sprijinit școala în perioada suspendării cursurilor cu privire la listarea și
distribuirea fișelor elevilor care nu au avut acces la educație.
S-a asigurat în totalitate decontarea navetei cadrelor didactice.
CONCLUZII
Sintetizând cele mentionat , putem aprecia urmatoarele:
PUNCTE TARI
-

Creşterea autonomiei unităţii de învăţământ ;
Se dezvoltă progresiv cultura organizaţională la nivelul unității cu personalitate juridica,
printr-un management implicativ;
Conştientizarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare a profesorilor în vederea
optimizării actului didactic, prin participarea la cursuri de formare continuă, grade didactice,
master;
Monitorizarea şi evaluarea calităţii educaţiei furnizate de către colectivul şcolii se realizează de
către director prin activităţi de control şi asistenţe, analize în Consiliul de Administraţie;
Colaborarea eficientă cu personalul angajat, începând cu semestrul II;
Participarea personalului din unităţile de învăţământ la procesul decizional;
Elaborarea procedurilor pentru o activitate eficientă în unităţile de învăţământ;
Programul managerial care concretizează şi stabilesc obiective şi acţiuni menite să asigure
îndeplinirea ţintelor strategice;
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Planul managerial care cuprinde obiective şi acţiuni cu un caracter precis şi cu un grad sporit de
particularizare;
- Au fost realizate activitățile instructiv – educative și extracurriculare diverse, care au contribuit
la formarea elevilor în spiritul principiilor și practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităților instructiv – educative și administrative –
financiare;
PUNCTE SLABE:
-

Pregatirea unor elevi evidențiata prin rezultate laîinvățătură și frecvența care nu este la nivelul
standardelor de calitate;
- Asistentele şcolare nu acoperă în totalitate necesarul de consiliere/îndrumare din reţea;
- Nerespectarea legislaţiei, regulamentelor, necunoaşterea lor;
- Dezinteresul unor cadre didactice în îndeplinirea sarcinilor de lucru;
- Nu există o strategie pentru formarea continuă a cadrelor didactice în direcţia abordării unor
programe de pregătire proprii sau în parteneriat, cu impact asupra calităţii educaţiei;
- Dezinteresul unor cadre didactice privind procesul de învățământ și activitățile extracurriculare
propuse de școala și inspectorat;
- Insuficiente strategii didactice moderne cu învatarea centrata pe elev.
- Slaba colaborare cu familiile elevilor;
- Insuficienta implicare a profesorilor în atragerea elevilor catre disciplinele de studiu;
OPURTUNITĂŢI:
-

 Accesul cadrelor didactice la formarea continuă prin oferta de cursuri de formare a
universităţilor, CCD, ISJ TIMIȘ;
 Colaborarea cu Poliţia, Primăria, Consiliul local, CJRAE etc.;
 Accesarea de fonduri prin proiecte;
 Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă între şcoli;
 Aplicarea procedurilor pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice;
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii în scopul formării unor echipe multidisciplinare cu
scopul de a creşte valoarea profesională a intervenţiilor psihoeducaţionale.
AMENINŢĂRI
 Scăderea populaţiei şcolare;
 Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii;
 Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i
monitoriza timpul liber;
 Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional şi de cultură, precum şi
implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;
 Promovarea unor modele negative pentru educaţie;
Director,
Prof. Matieș Margareta Anișoara
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