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RAPORT DE ACTIVITATE 

DIRECTOR BRATU TEODOR COSMIN 

( martie 2015 – august 2015) 

 

1.Curriculum 

1.1 Obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial au fost 

corelate cu cele ale unităţii  de invatamant. A fost elaborat proiectul de curriculum al şcolii, 

proiectul activitatii extrascolare si concursurilor şcolare împreună cu directorul educativ, proiect ce 

s-a desfasurat la nivelul unitatii şcolare cât si extraşcolar. 

Activitati extraşcolare   

a) parteneriat cu Grădinița nr. 196, parteneriat cu Fundaţia Salvaţi Copiii, parteneriat cu 

Centrul Cultural Casa Artelor, parteneriat cu Asociaţia Kinder Plus Sport, colaborare cu 

Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu; 

 

       b) excursii in scop didactic și educativ ( Băile Tuşnad, Sighişoara, Prăpăstiile Zărneştilor, 

Pietroşani, Balvanyoş ) 

       c) activitati cultural artistice (în parteneriat cu Grădinița nr. 196, activități organizate cu ocazia 

săptămânii educației globale, sărbători de iarnă, 8 martie, Sărbători de Paște etc.) 

       d) participarea la olimpiadele şcolare  (Limba română, matematică, istorie, educaţie 

tehnologică și geografie ). 

                   

 

S-a preluat proiectul de curriculum şi reactualizat Proiectul de Dezvoltare al Şcolii 

2011-2015. 
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1.2. S-au procurat documentele curriculare oficiale : 

- manuale școlare, cataloage, aparaturi auxiliare, materiale sportive, caiete speciale 

pentru elevii clasei I-IV, culegeri pe diferite discipline, etc. 

 1.3. S-au aplicat documentele curriculare la nivel de şcoală 

Orarul scolii s-a elaborat la timp, în funcţie de specificul unităţii şcolare. 

Monitorizarea ofertei educationale a avut loc conform criteriilor de monitorizare și evaluare.  

Activitatile extracurriculare si concursurile scolare au fost vizate de inspectoratul scolar. 

1.4. S-a evaluat oferta educaţională pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de 

curriculum. Curriculumul la nivel local pentru elevi  a fost întocmit în funcţie de necesităţile 

acestora. 

Pregătirea organizării examenelor naționale (Evaluare Națională) pentru elevii clasei a VIII-a, cât 

si  monitorizarea admiterii în liceu pentru absolvenţii clasei a  VIII-a. 

Am întocmit la timp documentele și rapoartele tematice curente și speciale, solicitate de IS3 și 

ISMB și autorităţile locale, iar păstrarea documentelor şcolare oficiale s-a facut conform 

cerinţelor legislative. 

 1.5. CDȘ-ul a avut un caracter stimulativ si pe specific comunitar, avându-se în vedere 

solicitările  

 părinților. 

 1.6. S-a consemnat  şi transmis persoanelor în drept dezvoltarea curriculumului local și a 

propunerilor venite de la cadrele didactice.. 

 1.7. Am asigurat abilitarea şi consultanţa, în problemele pentru cadrele didaccice. 

 1.8. Am organizat colectivele de catedră și echipele de proiect, în functie de necesitatea şcolii 

şi a cadrelor didactice,  respectiv în conformitate cu planificarea activităţilor. 



  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82  
Str. Jean Steriadi Nr. 17, Sector 3, 032494, Bucuresti, 
Tel/Fax: +40 (0)21 345 09 62 
scoalanr82@yahoo.co.uk 

 
  
 

 1.9. Intre curriculumul național si cel local s-a asigurat o coerenţă, neexistand conflicte între 

reprezentanţii diverselor discipline şi interesul elevilor. 

 

2.   Resurse umane 

2.1. S-a  continuat proiectul multilateral Comenius “Copiii europeni –elevii secolului 21” 
început în anul şcolar 2013-2014, în coaborare cu şcoli din 8 ţări europene. 

2.2 Procedura de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine s-a 

realizat conform criteriilor nationale, locale, stabilite în ședințele Consiliului Profesoral, respectiv a 

Consiliului de Administrație. 

2.3 S-au încheiat contractele de munca cu personalul didactic si nedidactic, s-a făcut normarea 

conform normelor stabilite de ISMB, şi personalului  didactic din subordine i s-a atribuit ore de 

dirigenție precum și de consiliere si orientare profesională. 

S-a elaborat fişa postului pentru personalul din şcoală şi a procedurilor disciplinare de 

rezolvare a  contestațiilor. 

2.4. S-a efectuat evaluarea periodica a personalului din scoala prin efectuarea asistentelor la 

ore. Comisia de evaluare a calitătii învătământului va prezenta un Raport anual pe 2014/2015, în 

perioada 1-10 septembrie care va fi discutat în C.A. și va fi înaintat ISMB, respectiv afişat la 

avizierul şcolii. S-au efectuat  interasistente, respectiv asistenţele la ore, în urma cărora cadrele 

didactice au primit calificativul anual parțial. 

 S-au  întocmit documentele legale privind managementul rersurselor umane (personal 

didactic, nedidactic, auxiliar, elevi), completarea cataloagelor, registrelor de evidenţă a elevilor, 

certificatelor de absolvire,  precum şi păstrarea lor. 

2.5. Incadrarea pe post s-a făcut conform cerinţelor metodologice, fiind aprobată de către 

departamentul corespunzător din cadrul ISMB. Orarul şi programul şcolii s-a intocmit conform 

planului cadru, respectandu-se numărul minim de ore/săptămână pentru fiecare disciplina precum 
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și zilele metodice pentru fiecare disciplină. Din cadrul unităţii, s-au înscris un număr de 10 cadre 

didactice pentru perfecţionare continuă (grade didactice).  

2.6. În cadrul Consilului de Administraţie şi Consiliului profesoral s-au realizat un plan de 

activităţi anual şi semestrial, activitati care au dus la solutionarea problemelor apărute la nivelul 

unităţii scolare, am stimulat şi încurajat luarea unor decizii cu caracter benefic pentru elevi, părinţi 

şi cadre didactice. Comunicarea cu elevii, părintii, cadrele didactice a fost eficientă și transparentă, 

în cadrul şedinţelor planificate pe clase, respectiv cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. 

2.7. Au  avut acces la cursuri de formare continuă atât directorul unităţii, directorul adjunct, 

consilierul educativ, secretara, cât şi personalul din subordine. 

2.8. Comisiile metodice atât la învăţători cât şi la profesori s-au dovedit eficiente, participând 

întreg colectivul de cadre didactice la activitatile tematice propuse, am încurajat munca în echipă 

care a avut ca finalitate susținerea de lecții deschise, facilitând schimbul de experiență. 

2.9. Conflicte între profesori nu au existat iar cele aparute între elevi au fost rezolvate rapid, 

transparent şi eficient. 

                                            

3.Resurse financiare si materiale 

3.1. Proiectul de buget pe 2015, de achizitii și dotare a unităților scolare, au fost elaborate la 

timp şi aprobate în şedinţele Consililul de Administratie, fiind înaintat Consiliului Local. S-au 

achiziţionat  materiale didactice diverse: calculatoare, video-proiectoare, ecrane, boxe, elemente de 

birotică, diplome pentru premierea de sfârșit de an școlar.  

 3.2. Repartizarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar s-a făcut conform planificării 

programării de management anual. 

3.3. S-au aprobat burse elevilor:  17 burse de performanţă, 144 burse de merit, 56 burse sociale şi 2 

burse medicale. 
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Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale nr. 82 și Consiliul  Reprezentativ al Părinţilor au 

contribuit  cu suma de 20.000 lei, care este în curs de utilizare pentru achiziționarea unei veste ca 

element distinctiv al școlii noastre. 

3.4. Planurile de achizitie au fost evaluate. S-au intocmit documentele si rapoartele tematice si 

speciale cerute de ISMB, a celor privind managemetul financiar si se partreaza conform 

prevederilor legale.  

3.5. Școala Gimnazială nr. 82 beneficiază de spații închiriate în conformitate cu Regulamentul 

Cadru privind închirierea şi utilizarea temporară a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat aflate pe raza sectorului 3, anexa 1 la HCLS3 nr. 1161 din 29.05.2015 

3.6. ”Executia bugetară” s-a elaborat și realizat cu aprobarea Consiliului de Administratie. 

3.7. Personal financiar. Scoala dispune de contabiliate proprie (contabil cu jumătate de normă). 

Școala are C.U.I începând cu 12.12.2013 

3.8. Personalul Administrativ a lucrat in echipă. 

 

2. Dezvoltare şi relații comunitare 

 

4. 1. S-a reactualizat Proiectul de dezvoltare şcolară (instiuţional) pentru o periodă de 4 ani, 

respectiv a proiectului de buget pe 2015 în vederea satisfacerii nevoilor şcolii şi a comunitatii 

locale. A fost adusă la cunostinta celor interesati  activitatea scolara prin  publicarea pe pagina 

de WEB a şcolii  la adresa  http://www.scoala82.invatamantsector3.ro 

4. 2. In vederea repartizării fondurilor pentru functionarea întreţinerea şi reparaţiile din unitatea 

şcolară a fost realizat proiectul de buget pe 2015 , repartizat pe capitole şi înaintat Consiliului 

Local;  

http://www.scoala82.invatamantsector3.ro/
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4.3. S-au  stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici, poliţia, cu biserica. Cu 

politia s-a reînoit  parteneriatul  în vederea prevenirii si combaterii delicventei juvenile. S-au 

facut sedinţele planificate  cu părinţii si lectoratele cu Consiliul  Reprezentativ al  Părinţilor.  

4.4. Am elaborat Planul Operaţional al Comisiei de Asigurare a Calităţii stabilind criterii de 

monitorizare şi evaluare a calităţii educatiei şcolare. Raportul de Asigurarea calităţii va fi 

elaborat și dezbătut în C.A., respectiv inaintat ISMB în periada 1-10 septembrie. S-au elaborat 

şi pus în aplicare  oferta educationala, rapoartul  anual şi semestrial de activitate a unităţii 

şcolare. 

4.5. S-a pus la dispozitie unitatea scolara pentru desfăsurarea unor activitati comunitare (ex. 

activități artistice culturale). 

4.6. S-a consultat organizaţia sindicală în procesul decizional si in rezolvarea unor probleme 

ale scolii (hotărâri judecătorești pentru cadrele didactice și nedidactice ale școlii).Cu liderul de 

sindicat din scoala s-au stabilit relatii de comunicare, informare, documentare, solutionare de 

probleme.  

4.7. Problemele, conflictele, apărute s-au rezolvat la nivel de Consiliu de Administraţie în mod 

transparent  şi eficient. 

 

 

                                                                                  Director, 

                                                              Prof .  BRATU TEODOR COSMIN 

 

 


