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RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 anul şcolar 2015-2016 
 

MOTTO: ” Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” (Ferdinand I) 
 

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în 
domeniul educaţiei 
II. Analiza instituţională: Analiza SWOT 
III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare 

III.1. Efectivele scolare 
III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor 

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 
V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare 

V.1. Inspecţia tematică 
V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 
V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală 

VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 
VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul semestrului II 
VI.2. Rezultate şcolare la examenele naţionale 
VI.3 Activitatea metodică 

VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale) 
VII.1. Starea fizică a clădirilor 
VII.2. Starea juridică a clădirilor în care funcţionează unităţi de învăţământ 
VII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ 
VII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii 
VII.5. Situaţia bazei sportive a unităţilor 
VII.6. Situaţia altor spaţii 
VII.7. Situaţia dotării cu calculatoare 

VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională, 
parteneriate, înfrăţiri etc. 
IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră 
X. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative 
 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 
metodice şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate 
de compartimentul secretariat. 
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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-
ECONOMIC, CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL 
EDUCAŢIEI: 

  
Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar 

românesc pentru anul şcolar 2015-2016 este reglementat prin următoarele documente: 
 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011; 
 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 
 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  
 Ordinului MECŞ nr 5079/2015 publicat in Monitorul Oficial din 10 septembrie privind 

structura anului şcolar 2015 – 2016; 
 OMECTS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale 

pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2015-2016; 
 OMECTS nr. 5082/2015 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul 

liceal de stat pentru anul scolar 2015-2016; 
 Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind 

reducerea fenomenului de violenţă în   unităţile de învăţământ preuniversitar. 
 OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Şcoală după şcoală”; 
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar. 
        

În anul şcolar 2015 – 2016, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din 
unitatea noastră, a fost organizată şi desfăşurată în funcţie de prevederile legislative mai sus 
menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, 
menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât 
şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al învăţătorilor şi profesorilor, în 
direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea 
modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în 
schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 
creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi 
mai puţin spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul 
unitaţilor de învăţământ, intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii 
pentru şcoli este în continuare scăzut. În schimb au fost încheiate convenţii de închiriere 
temporară a sălilor de sport către diverse cluburi şi asociaţii sportive care au adus un fond 
extrabugetar. 
      Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut 
faţă de şcoală al elevilor respectivelor familii. 
      Aspectele economice negative au efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism 
ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). De aceea impactul 
programelor sociale este mare şi benefic (manuale gratuite, rechizite gratuite, burse). Din punct de 
vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este uneori o problemă 
secundară,  grija principală fiind pentru unele familii asigurarea hranei copiilor.  

Situaţia materială precară a părinţilor unor elevi are consecinţe negative asupra interesului 
acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al 
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celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) 
poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de 
grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la 
abandonul şcolar. 
 O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele 
negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau 
atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 
tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala are un număr suficient de calculatoare - 100, 
Primăria Sectorului 3 având în derulare un proiect amplu de dotare europeană a unităţilor din 
Sectorul 3,  plus două cabinete de informatică, dotate cu calculatoare suficiente derulării unor ore 
de informatică eficiente. Accesul la internet nu mai este deficitar acesta existând, prin eforturi 
proprii ale şcolii în secretariat, în cabinetul directorului, în cabinetul de informatică, dar cu 
ajutorul Primăriei Sectorului 3 şi în toate sălile de curs, ca urmare a reabilitării infrastructurii 
şcolarei. Salariile insuficiente ale profesorilor nu  permit, întotdeauna, accesul continuu la internet, 
astfel informaţiile suferă uneori din punct de vedere al receptivităţii. Dintre elevi, peste 50% au 
calculatoare personale şi mai nou acces la internet în cadrul unităţii noastre şcolare. 

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre 
urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi solului, factori 
ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu 
cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. 
Amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din 
interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. Aceasta situaţie impune, în mod necesar şi 
urgent, o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei 
atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 
reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens 
şcoala noastră şi-a propus să participe anul viitor la programe de educaţie civică şi ecologică 
iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Eco Scoala, Să învăţăm despre pădure, 
Şcoala arborilor etc.). 
 
 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 82 
 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.C.T.S.: 
 Calitate 
 Descentralizare 
 Performanţă 
 Eficienţă 
 Standarde europene 
 Accesibilitatea la educaţie 
 Oferte educaţionale 
 Resurse umane 
 Responsabilitate 

activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale 
planurilor de activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective: 

 
1. CURRICULUM: 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri 

educaţionale: preşcolar, primar şi gimnazial; 
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  Asigurarea calităţii educaţiei în grădiniţă şi în şcoală; 
  Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice în grădiniţă şi în şcoală; 
  Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 
  Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza 

datelor statistice în vederea creşterii performanţei şcolare; 
 

2. RESURSELE UMANE: 
 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind 

încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar 
şi nedidactic din grădiniţă şi din şcoală; 

  Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din grădiniţă şi 
din şcoală; 

  Creşterea calităţii resurselor umane din grădiniţă şi din şcoală; 
  Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţii în grădiniţă şi în şcoală; 
 

3. RESURSE MATERIALE: 
  Fluidizarea fluxului informaţional în grădiniţă şi în şcoală; 
  Gestionarea eficientă a resurselor materiale din grădiniţă şi din şcoală; 
  Elaborarea bugetului pentru grădiniţă şi şcoală; 
 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 
 Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat din cadrul grădiniţei şi din 

cadrul şcolii; 
 Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe în cadrul  

grădiniţei şi în cadrul şcolii; 
  Încheierea de parteneriate  cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-

uri etc.; 
 

5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 
 Îmbunătăţirea  comunicării organizaţionale în grădiniţă şi în şcoală; 
 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice (ex: organizarea “Zilei porţilor deschise“, actualizarea lunară a site-ului 
unităţii ); 

 Participarea la activităţi de perfecţionare în management a directorilor                  
(simpozioane, mese rotunde, şedinţe); 
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    ANALIZA SWOT 
       Anul şcolar 2015-2016 

 
1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 
 Respectarea planului cadru; 
 Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;  
 Existenţa unor scheme orare conform legislaţiei în 

vigoare;  
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea 

naţională, olimpiade şi concursuri şcolare; 
 Material curricular (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, 
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumatoare, softuri educaţionale). 

 Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne; 
 Insuficienta implicare a profesorilor în programe şi 

proiecte interne şi internaţionale; 
 Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, 

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor 
clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor titulari; 

                 Oportunităţi              Ameninţări 
 Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme 

de CDŞ; 
 Oferta de formare continuă şi perfecţionare în 

colaborare cu CCD şi Univ. Bucureşti; 

 Insuficienţa diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la 
cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea 
motivaţia pentru învatare precum şi interesul pentru 
această unitate de invaţământ; 

 Unii dintre elevi provin dintr-un mediu defavorizat; 
 Disponibilitate scăzută a unor părinţi pentru 

problemele propriilor copii, ei refuzând colaborarea 
cu profesorul psihopedagog. 

 
2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 
 Personal didactic calificat 100%; 
 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I si II este de 80%; 
 Inscrierea la grade didactice si desfăşurarea de 

preinspectii si inspectii curente finalizate cu 
calificativ Foarte bine; 

 Relaţiile interpersonale, in mare parte, profesor - 
elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, 
profesori - profesori etc.) existente favorizează 
crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

 Există o bună  delimitare a responsabilităţilor 
cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a 
acestora; 

 Existenţa unor cadre didactice care utilizează 
calculatorul in procesul instructiv-educativ; 

 Personal didactic auxiliar calificat; 

 Management deficitar la nivelul unor responsabili de 
catedră. 

 Deficitara participare la cursuri de formare şi 
perfecţionare a cadrelor didactice de la şcoală; 

 Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa 
la schimbare; 

 Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere 
salariile mici; 

 Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare; 
 Insuficient personal nedidactic la şcoală (8 

îngrijitoare la 720 de elevi). 
 

                         Oportunitati                       Amenintari 
 Varietatea cursurilor de formare si perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, Universităţi; 
 Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi la nivelul 

invatamantului prescolar si primar; 
 

 Statutul social uşor marginalizat al cadrelor 
didactice; 

 Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore pe 
discipline a determinat existenţa unor catedre 
netitularizabile, fiind ocupate de suplinitori; 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 
profesionale (colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, 
activităţi extracurriculare, confecţionarea de material 
didactic, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc); 

 Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii 
economice, reduce participarea familiei în viaţa 
şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât 
şi în performanţa şcolară a elevilor; 
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 Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare. 
3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

                         Puncte tari                  Puncte slabe 
 Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în normele 

de igienă corespunzătoare; 
 Şcoala beneficiază de spaţii mari, renovate, care permit 

un proces instructiv-educativ de calitate; 
 Existenţa cabinetelor, laboratoarelor  funcţionale 

pentru multe discipline: fizică, chimie, biologie, 
matematică, istorie, geografie, religie, muzică precum 
şi a cabinetului de consiliere şcolară; 

 Existenţa cabinetelor medical si stomatologic; 
 Şcoala are bibliotecă; 
 Materiale didactice moderne pentru bibliotecă (cărti, 

albume, enciclopedii, atlase), cabinetul de consiliere 
psihopedagogică, laboratorul de fizică şi alte cabinete; 

 Fonduri băneşti extrabugetare; 
 Cadrele didactice  au acces la internet; 

 Nu toate cadrele didactice beneficiază de: xerox, 
calculator propriu, echipat cu imprimantă şi 
consumabile. 

 

                           Oportunităţi                       Ameninţări 
 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 
 Parteneriat cu comunitatea locală (primarie, părinţi), 

ONG-uri - Salvaţi Copii, Clubul Sportiv Sector 4 etc.; 
 Existenţa unor spaţii (săli de sport) care pot fi inchiriate 

în vederea obţinerii unor fonduri băneşti; 
 Stimularea  personalului didactic în scopul elaborarii 

de proiecte cu finanţare externă; 
 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi 

productive şi de întreţinere a şcolii;  

 Implicare uneori deficitară a cadrelor didactice şi 
elevilor în păstrarea resurselor şcolii; 

 Administrarea uneori necorespunzătoare a resurselor 
materiale şi financiare, existente în bugetul şcolii, de 
către primărie, solicitările fiind rezolvate uneori cu 
întârziere. 

4.RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
 

                    Puncte tari                    Puncte slabe 
 Organizarea de activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare atractive (excursii, vizionări, 
spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), introduce 
elevii în mediu  comunitar şi contribuie la socializarea 
lor; 

 În şcoală s-au desfaşurat programe educaţionale interne 
si internaţionale: 

o  
 Participări la activităţile sportive:  – fotbal, baschet, 

volei, şah, tenis de masă; 
 Colaborarea bună cu  reprezentanţii comunitătii 

locale (Primarie, Consiliul Reprezentativ al părinţi, 
Poliţie, Biserică). 

 Slabe legaturi de parteneriat cu firme private si ONG-
uri, puţine activităţi desfaşurate în şcoală implică 
coparticiparea părinţilor; 

 Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de 
programe şi proiecte educative; 

 Slaba implicare a unor cadre cadrelor didactice în 
proiecte şi activităţi extraşcolare; 

 Absenţa consilierilor locali; 
 Implicarea redusă a părinţilor; 
 Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor şi cadrelor 

didactice implicate în proiecte. 

                     Oportunităţi                Ameninţări 
  Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor instituţii de 

a veni in sprijinul şcolii (Primarie, ONG, Biserică, 
Poliţie, instituţii culturale); 

 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională; 
 Relatii de parteneriat cu firme de consultanta in 

scrierea, derularea si monitorizarea unor proiecte. 
 

 Timpul limitat pentru participarea la programe 
educative; 

 Materiale insuficiente; 
 Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor; 
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PLANUL DE MĂSURI 
anul scolar 2016-2017 

 
Planul de măsuri pentru anul şcolar 2016-2017 a fost întocmit având în vedere aspectele care reies din 

analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate. 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Temen 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea elevilor la 
nivelul standardelor de 
calitate 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor 

Cadre didactice permanent 

Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a 
elevilor şi urmărirea modului de realizare 

Responsabili comisii 
metodice 

anual 

Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii Comitetul de părinţi permanent 

Efectuarea de evaluări curente periodice, chiar 
dacă aceste evaluări nu sunt finalizate cu 
consemnarea în cataloage a unor note 

Consiliile profesorale 
ale claselor I-VIII 

periodic 

Îndrumarea şi controlul activităţii didactice Conducere, 
Responsabilii de 
catedră 

Conform 
graficului 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Înbunătăţirea stării 
disciplinare a elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de măsuri al comisiei de disciplină, 
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 
şcolar. 

Consiliul de 
Administrație 

01.10.2016 

Colaborarea cu poliţia de proximitate şi cu alte 
instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea educativă 

permanent 

Colaborarea cu cabinetul de consiliere 
psihopedagogică  

Consilierul şcolar 
 

permanent 

Respectarea metodologiei privind motivarea 
absenţelor şi avizarea motivărilor medicale de 
către reprezentanţii cabinetelor medicale şcolare 

Învăţători/ diriginţi/ 
asistent medical sau 
medicul şcolii 

permanent 

Informarea şi implicarea mai activă a familiei în 
prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor 

Diriginţii  permanent 

Monitorizarea şi controlul activităţii pentru 
creşterea calităţii procesului instructiv-educativ 

Comisia de disciplina Când este 
cazul 

3 Diversificarea strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri 
pentru utilizarea tehnologiilor didactice moderne 
şi a învăţării centrate pe elev 

Responsabilul cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertei CCD 
etc. 

Activităţi metodice la nivel de catedre  precum 
lecţii deschise, interasistenţe etc. 

Responsabili de 
catedre 

Conform 
planului de 
activitate. 

4  Monitorizarea şi controlul 
activităţii pentru creşterea 
caltăţii procesului 
instructiv-educativ 

Îndrumarea şi controlul calităţii instructiv -
educative 

conducerea permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului 
în concordanţă cu rezultatele obţinute. 

conducerea permanent 

Elaborarea procedurilor pentru asigurarea 
calităţii 

Comisia de evaluare 
și asigurare a calităţii 

Raportări 
interne la 
sfârsitul sem. 
I 
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III. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A 
POPULAŢIEI ŞCOLARE 

 
III. 1. Efectivele şcolare 
 

EFECTIVELE DE ELEVI în anul şcolar 2015-2016: 
  
Nivel de 
învăţământ 

 Număr de 
clase/ 
grupe 

Număr 
de elevi 
/copii / 
adulţi: 

Forma 
de 
învăţământ 

Limba de 
predare 

Primar, 
din care  

cl. pregătitoare 3 90 ZI ROMÂNĂ 
cl. I 2 58 ZI ROMÂNĂ 
cl. a –II-a 2 68 ZI ROMÂNĂ 
cl. a –III-a 3 84 ZI ROMÂNĂ 
cl. a –IV-a 4 101 ZI ROMÂNĂ 
Total  14 401   

Secundar 
inferior 
Gimnaziu, 
din care 

cl. a –V-a 3 91 ZI ROMÂNĂ 
cl. a –VI-a 3 87 ZI ROMÂNĂ 
cl. a –VII-a 3 89 ZI  ROMÂNĂ 
cl. a –VIII-a 3 75 ZI ROMÂNĂ 
Total 12 342   

 
Nivel Primar Gimnazial Total 

Semestrul I 
septembrie 2015 

401 342 743 

Semestrul II  
iunie 2016 

391 335 726 

 
 

III. 2. Starea de sănătate în rândul elevilor 
 
La nivelul unităţii există cabinet medical, cabinet stomatologic şi cabinet psihopedagogic, 

unde copiii beneficiază de asistenţă medicală şi de consiliere şcolară. 
Cabinetele medicale ale unităţii sunt integrate în structura Spitalului „Victor Gomoiu”, 

serviciul medical fiind asigurat de trei medici (specialitatea medicina generală şi stomatologie) şi 
două asistente (specialitatea pediatrie). 

Asistenţa medicală presupune o latură profilactică şi o activitate curativă. 
Profilaxia generală presupune: 

 educarea copiilor în cadrul orelor de educaţie pentru sănătate în vederea adaptării şi 
consolidării unui stil de viaţă sănătos (cu referire la alimentaţia sănătoasă, programul de 
activitate şi de odihnă, practicarea unui sport pentru evitarea sedentarismului şi călirea 
organismului, măsuri de igienă individuală şi colectivă pentru prevenirea îmbolnăvirii, 
însuşirea noţiunilor corecte legate de începerea vieţii sexuale după maturizarea biologică şi 
psihică); 

 lectorate cu părinţii în vederea educaţiei pentru sănătate; 
 examenele medicale de bilanţ şi controalele medicale periodice în vederea depistării 

precoce a abaterilor de la starea de sănătate; 
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 dispensarizarea copiilor cu afecţiuni medicale în scopul urmăririi respectării controalelor 
medicale periodice la specialiştii de profil şi a evoluţiei afecţiunilor respective; 

 eliberarea avizelor pentru competiţiile sportive şi alte activităţi extraşcolare; 
 efectuarea triajului epidemiologic la sfârşitul fiecărei vacanţe şcolare cu iniţierea acţiunilor 

de depistare a anginelor streptococice prin recoltarea exudatelor şi tratamentul în cazul 
celor pozitive. 
Activitatea curativă presupune asigurarea primului ajutor, acordarea consultaţiilor la cerere 

şi după caz tratament, eliberarea de reţete sau îndrumarea către medicul specialist de profil. 
În anul şcolar 2015-2016, la nivelul unităţii noastre nu au existat cazuri deosebite la 

nivelul elevilor cu cerinţe speciale. 
Elevii unităţii cu situaţii sociale deosebite sau cu probleme grave de sănătate au beneficiat 

de 47 burse sociale, 2 burse medicale, inclusiv 49 cereri de acordare rechizite şcolare aprobate. În 
baza rezultatelor deosebite s-au acordat: 3 burse de performanță, 168 burse de merit. 
 
 

IV. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 
nedidactic) 

 
Profesori plecaţi: Burtescu Dorina, Calotă Emilia, Nenciulescu Ana, Pătrana Ioana, 

Piperea Maria (pensionată) 
Profesori veniţi: Apostolescu Emanuela, Bejenaru Mariana, Vişan Mirela, Olteanu 

Florentina, Vasile Cristina, Căpăţână Isidor 
Profesori aflaţi în întrerupere – concediu fără plată pentru un an: Boicu Ion şi Uliţă 

Răzvan. 
Profesor aflat în concediu creştere copil: Pop Andreea.  
Personalul didactic de predare: 44 de cadre didactice, după cum urmează: 
 14 profesori pentru învăţământul primar (14 titulari); 
 30 profesori (24 titulari şi 6 suplinitori calificaţi). 

 
Personal didactic angajat Total Primar  Gimnazial 
Cadre didactice titulare 38 14 24 
Cadre didactice suplinitoare 
cu norma de baza in unitatea 
de invatamant 

1 0 1 

Cadre didactice 
titulare/suplinitoare cu norma 
de baza in alta unitatea de 
invatamant 

5 0 5 

Total 44 14 30 
La această situație se adaugă 1 profesor consilier școlari, titular al unității. 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat:      Personal necalificat 

Cu 
doctorat 

Cu gradul I Cu gradul 
II 

Cu 
Definitivat 

Fără definitivat/ 
debutant  

- 29 6 7 2 - 
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La nivelul unităţii sunt 2 cadre cu gradaţie de merit. Acest tablou ilustrează potenţialul 
profesional existent, cât şi posibilitatea de valorificare a acestuia în îmbunătăţirea demersului 
didactic. 
  

C.3. Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:  
Categorie de 
personal 

Număr  
de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme pentru 
fiecare 
categorie de 
personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 
privind  încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 
 

peste normativele 
privind  încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 
 

Contabil 1 0,5 - 0,5 - 

Secretar şef 1 1 - 1 - 

Administrator 
de patrimoniu 

1 1 - 1 - 

Bibliotecar 1 1 - 1 - 

Ajutor analist 
programator 

1 1 - 1 - 
 

Total 5 4,5 - 4,5 - 

Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal didactic-auxiliar, conform normativelor in 
vigoare: 100%.  
 
 
 

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):  
Categorie de 
personal 

Număr 
de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 
categorie de 
personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 
categoriei respective 
de personal 

Paznic 2 2 - 2 - 
Îngrijitor 8 8 - 8 - 
Muncitor 
calificat 

2 2 - 2 - 

Total 12 12 - 12 - 
 
Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor in 
vigoare: 100%. 
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V. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, 

IMAGINE, COMUNICARE 
 
ACTIVITATEA MANAGERIALA 
 
 Şcoala funcţionează în anul şcolar 2015-2016 într-un singur schimb. 

Documentele de proiectare au fost intocmite la timp şi au fost structurate obiectivele 
generale şi cele specifice, care au fost adaptate la resursele umane şi materialele existente în 
unitatea noastră, prin stabilirea măsurilor concrete de realizare a acestora. În anul şcolar 2015-
2016, s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura funcţionalitatea 
planului sub aspectul corectitudinii măsurilor ameliorative şi a coerenţei acestora de la o etapă la 
alta. 

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a îmbunatatit, dar încă mai sunt deficienţe 
de comunicare şi neîndeplinirea tuturor sarcinilor din fişa postului. 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 s-a urmărit ca activitatea de îndrumare şi control să 
fie orientată pe sprijinirea cadrelor didactice (cadre didactice debutante, cadre didactice înscrise la 
grade didactice etc.), care au nevoie, mai ales în abordarea ideilor noi, de schimbare a relaţiei 
educator-copil,  avand la bază programa de educaţie individualizată. 

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră 
(director, director-adjunct, consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/ de 
lucru) au contibuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind 
metode care permit împărţirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.  

O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conduceri este aceea legată de 
schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului 
educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din şcoală, care nu 
poate fi realizată decât cu sprijinul întregului presonal din unitate. 
 

V.1. Inspecţia şcolară 
 
La nivelul unităţii, există cadre didactice care s-au înscris la grade didactice şi pentru 

inspecţii speciale pentru obţinerea definitivatului şi gradului I, II. Înscrierea s-a desfășurat în luna 
octombrie 2015, conform graficului ISMB si inspecția pentru curriculum descentralizat.  

În vederea obţinerii gradelor didactice, sunt înscrise următoarele cadre didactice: prof. Ciolca 
Elena şi prof. Hadâmbu Andreea (lb. engleză – gradul II), prof. Chirilă Mihaela (muzică – gradul 
I), prof. înv. Primar Simion Dorina (gradul I), prof. înv. Primar Miron Cornelia (gradul I), 
Căpăţână Isidor (Educaţie plastică – definitivat), Vişan Mirela (Religie – definitivat), Bejenaru 
Mariana (Religie – definitivat). 

 
Inspecţia tematică a fost efectuată de doamna inspector pentru curriculum descentralizat 

prof. Mihaela Daniela Cârstea: 
- 09.10.2015, 27.01.2016, 08.03.2016, 14.06.2016. 

 
 
Inspecţiile de obţinere a gradelor didactice 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume 
Profesor 

Specializare Tipul/Gradul Data 

1.  CIOLCA ELENA Limba engleză IC 2/ II 20.01.2016 
2.  HADÂMBU ANDREEA Limba engleză IC 2/ II 26.01.2016 
3.  BEJENARU MARIANA Religie IS1/DEF. 22.02.2016 
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4.  BEJENARU MARIANA Religie IS2/DEF. 21.03.2016 
5.  MIRON CORNELIA Învăţământ primar IC 2/ I 28.03.2016 
6.  CARP RALUCA Învăţământ primar IC/ I 31.03.2016 
7.  CĂPĂŢÂNĂ ISIDOR Educaţie plastică IS1/ DEF. 11.04.2016 
8.  SIMION DORINA Învăţământ primar IC2/ I 12.04.2016 
9.  VIŞAN MIRELA Religie IS1/ DEF. 09.05.2016 
10.  POPA STELUŢA Educaţie Fizică IC2/ I 12.05.2016 
11.  CĂPĂŢÂNĂ ISIDOR Educaţie plastică IS2/ DEF. 11.04.2016 
  
A fost o colaborare foarte bună, printr-o monitorizare şi consiliere permanentă. În urma 

tuturor inspecţiilor efectuate s-a constatat îndeplinirea tuturor obiectivelor, aprecierile făcute fiind 
bune şi foarte bune. 
 

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 
 
Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

  perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice; 
 perfecţionarea prin masterate şi cursuri universitare/postuniversitare; 
 perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori. 
 

PROGRAME de FORMARE şi PERFECŢIONARE DERULATE PRIN CCD: 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume Profesor Specializare Programul 

1 Bratu Cosmin Management Management educaţional 
2 Pleşanu Elena Metodică Inspecţia şcolară 

 
PROGRAME DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE DERULATE PRIN ALTI 

FURNIZORI SAU LA NIVELUL COMISIEI METODICE: 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume 
Profesor 

Specializare Programul 

1 Bratu Cosmin Administrativ Expert achiziţii publice 
2 Epîngeac Marius Administrativ Expert achiziţii publice 
3 Militaru Vasilica Administrativ Expert achiziţii publice 
4 Şomîc Ileana Matematică Master UPB –Modele de risc şi prognoză 
 

ACTIVITĂŢI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE DERULATE PRIN ALTI 
FURNIZORI SAU LA NIVELUL COMISIEI METODICE 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume 
Profesor 

Specializare Activitatea 

1 Pleşanu Elena Istorie Forme şi instrumente de evaluare la istorie 
2 Pleşanu Elena Istorie Probleme ale evaluării la clasă 
3 Pleşanu Elena  Istorie Seminarul de formare pe problematica 

Holocaustului 
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V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală 

 
PARTENERII SOCIALI ai unităţii noastre, în anul şcolar 2015-2016, au fost: 

 Primăria Sectorului 3; 
 Direcţia de Protectie a Copilului Sector 3; 
 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4; 
 Şcolile şi grădiniţele vecine prin realizarea unor activităţi metodice comune; 
 Biserica ”Sfântul Antonie cel Mare” Titan; 
 Secţia 13 Politie; 
 Jandarmeria şi Poliţia Comunitară; 
 Serviciul Analiza si Prevenire a Criminalitatii; 
 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii” al Municipiului Bucuresti; 

 
PARTENERIATE DE COLABORARE CU  INSTITUŢII DIN DOMENIUL 
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI SPORTULUI:  
 
 

Sector Unitatea de 
învăţământ 

          Denumire  
      firmă/instituţie 

Tip accord  
(parteneriat/ contract) 

Perioada acordului 

  Asociaţia de Părinţi 
Victoria Titan 

Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sector 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala 
Gimnazială nr. 82 

Fundaţia “Salvaţi 
copiii” 

Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

Crucea Roşie Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

Grădiniţa 196 Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

Grădiniţa nr. 68 Parteneriat educaţional Anul şcolar 2015-
2016 

Şcoala Gimnazială nr. 
149 

Parteneriat educaţional Septembrie – 
Noiembrie 2015 

Centrul Cultural Casa 
Artelor Sector 3 

Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

CSS 4. Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

Universitatea 
Politehnică Bucureşti 

Protocol Aprilie – Iunie 
2016 

Info CONS Protocol Anul şcolar 2015-
2016 

PROEDUS PMB Parteneriat Anul şcolar 2015-
2016 

Secţia 13 Poliţie Protocol de colaborare Anul şcolar 2015-
2016 

Pepiniera de talente 
Sector 3 

Protocol de colaborare Anul şcolar 2015-
2016 

Federaţia Română de 
Badminton 

Protocol Martie – Iunie 
2016 

Fundaţia “Viitor 
pentru copiii 
României” 

Convenţie de 
colaborare 

Februarie 2016 – 
Februarie 2017 
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Biserica ”Sfântul 
Antonie cel Mare” 
Titan 

Parteneriat 
 

Anul şcolar 2015-
2016 

  Teatrul Savoy 
Bucureşti 

Protocol Anul şcolar 2015-
2016 

 
 

VI. ASPECTE/DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 
VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 

 
PROMOVABILITATE (%) anul şcolar 2015-2016: 
 

 
Promovabilitatea (promovați, corigenţi, situații neîncheiate etc. în iunie 2016) 
Promovati: 

- Clasele pregătitoare, I-IV: 391 elevi (100%); 
- Clasele V-VIII:  327 elevi (95,00%); 

 
Corigenți:  

- Clasele I-IV: 1 elev; 
- Clasele V-VIII: 11 elevi; 

 
Elevi repetenţi: 8 elevi clasele V-VIII; 
 
Note la purtare: 

- Intre 7 si 9,99: cls. I-IV 0 elevi, cls. V-VIII: 16 elevi; 
- Mai mici decat 7: cls. I-IV 0 elevi, cls. V-VIII:  0 elev; 

 
Situaţiile de corigenţă au avut ca principală cauză absenteismul elevilor, o slabă 

preocupare pentru învăţătură, dezinteresul famiilor pentru situaţia copiilor, iar situaţiile 
neîncheiate s-au datorat problemelor medicale și absenteismului nemotivat. În vacanţa 
intersemestrială au avut loc şedinţe la nivelul comisiilor metodice pentru discutarea cauzelor 
acestor situaţii şi s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea lor. 
 

VI.2. Activitatea metodică 
 
Activitatea metodică a fost susţinută în comisiile metodice pe arii curriculare, pe 

specialităţi, cât şi în cele ale diriginţilor. 
Comisiile metodice au avut o activitate bogată, s-au studiat şi dezbătut programele, s-au 

întocmit planificările calendaristice şi s-a parcurs materia în concordanţă cu planificarea 
calendaristică.  
 

Comisia metodică a claselor pimare a fost compusă în anul şcolar 2015/2016 din 14 
cadre didactice, 14 titulari. 
            Aceasta şi-a propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice; 
parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-
participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup); 

 Reducerea absenteismului şcolar; 
 Îmbunătăţirea competenţelor de lectură; 
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 Organizarea de activităţi extracurriculare; 
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;  
 Elaborarea unor teste initiale planificate la inceputul anului scolar de Comisia metodica la 

nivel de clasa ; 
 Elaborarea unor instrumente de evaluare şi testare specifică, teste sumative cu subiecte 

unice; 
 Analiza performanţelor şcolare ale elevilor; 
 Introducerea tehnologiilor moderne în activitatea didactică curentă; 
 Colaborarea şcoală-familie; 
 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale. 

 
1. CURRICULUM 

Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe 
pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De 
asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECTS,  precum şi de recomandările 
primite din partea inspectorului de specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire 
suplimentară cu elevii ce au întâmpinat dificultăţi în învăţare şi cu cei diagnosticaţi cu CES; copiii 
au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare în timpul testărilor 
formative şi sumative, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 
dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 
2. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
      Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat. 
 

 Dezbateri tematice şi referate 
 
S-au derulat pe parcursul semestrului proiecte educaţionale : 
a)”Mărţişorul ecologic” 
b)”9 mai-ziua Europei” 
c)”La mulţi ani, copilarie” 
 

Participarea la simpozioane şi întâlnirile cu colegi din alte judeţe au adus prestigiu şcolii şi 
au făcut ca numele acesteia să fie cunoscut: parteneriate între Şcoala Gimnaziala Nr.82 si 
Gradinitele 196 si 68, in vederea integrarii copiilor in clasa pregatitoare. Acţiunile au fost 
coordonate de prof.pt.inv.primar Grigorescu Viorica, Belciug Cristina, Nica Alina, Carp Raluca. 
 
 
 

 Lecţii demonstrative 

 
3. ACTIVITATI EXTRASCOLARE 

Saptamana,,Scoala altfel’’ s-a constituit intr-o adevarata scoala a vietii,oferindu-le copiilor 
o paleta de activitati prin care sa afle mai multe si sa devina mai informati si mai buni.( vizionari 
de spectacole si filme educative, experimente, plimbari in zonele verzi ale Capitalei, competitii 
sportive,jocuri) 
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În decursul anului şcolar 2015-2016, cadrele didactice şi elevii ciclului primar au fost 
implicaţi în derularea unor activităţi educative multiple. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare 
cu prilejul zilei de 1 decembrie 2015 şi cu ocazia Naşterii Domnului. 

D-na prof. Giuşcă Angela este reprezentantul unităţii noastre în activăţile „Pepinierei de 
talente” organizând în şcoală 5 ateliere: teatru, canto, dans, şah şi pictură după un grafic aprobat 
de conducerea unităţii. 

D-na prof. Marinescu Oiţa a coordonat şi susţinut constituirea în cadrul şcolii a unei săli de 
joc şi recreere pentru elevii de clasă pregătitoare. 

3 B- Simion Dorina 
• Concurs Comper-et. a II-a, lb. romana si matematica; 
• Concurs Comper-et. nationala, lb. romana si matematica; 
• Parteneriat cu Gradinita nr.196; 
• Excursie 2 zile- Ocnele Mari-Ranca; 
• Regina pentru o zi- 8 Martie-activitate cu mamicile clasei; 
• Spectacol lectie-opera comica; 
• Vizita la Aerodromului Clinceni; 
• Vizitarea Muzeului C.F.R.; 
• Serbare –Carnavalul personajelor din povesti 
• Spectacole de teatru, film 
• Circul Globus 
 
3A/3C-Giusca Angela/Dinica Vasilica 
• Primavara in suflete de copil-parteneriat cu Gradinita 196 
• Vizita la Iveco Truck services 
• Excursie 
• Serbare „Brigada civica” 
• Spectacole de teatru 
• Circul Globus 
• Curs de bune maniere pt. copii 
• Curs de educatie sanitara 
• 1Iunie-serbare 
 
2 B/1 B-Craciun Iulia-Craciun Valentin 
• Serbare -1Iunie-Ziua copilului 
• Excursie-Ocnele Mari 
• Activitate cu pompierii 
• Spectacol teatru Tandarica 
4 C-4D-Grigorescu Viorica/Belciug Cristina 
• Actiune in cadrul proiectului de colaborare cu Gradinita nr.196 
• Activitate in colaborare cu Politia Romana 
• Activitate in colaborare cu Crucea Rosie-concurs „Invatam sa ajutam” 
• Campania Salvati copiii „Campania pentu educatie” 
• ABC-ul ingrijirii animalelor, proiect organizat de ARPAC; vizita laPlaneta Ham-

Ham 
 
4B-4 A- Carp Raluca/ Nica Alina 
• Excursie 2 zile 
• Actiune in cadrul proiectului de colaborare cu Gradinita nr.196 
• Activitate in colaborare cu Politia Romana 
• Activitate in colaborare cu Crucea Rosie-concurs „Invatam sa ajutam” 
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• ABC-ul ingrijirii animalelor, proiect organizat de ARPAC; vizita laPlaneta Ham-
Ham 

 
2 A-Miron Cornelia 
• Excursie 1 zi 
• Curs de educatie sanitara  
• Serbare -1 Iunie-Ziua copilului 
• Circul Globus 
• Activitate de colaborare cu biblioteca- „Ïn gradina bunicii” 
• Activitate de ecologizare si plantare de pomi in curtea scolii 
• Spectacol de teatru-Mica Sirena 
• Activitate/Curs in colaborare cu laborator de cofetaria „Andreea”pentru prepararea 

salatei de fructe 
 
 
P A-Marinescu Oita 
• Serbare -1 Iunie-Ziua copilului 
• Circul Globus 
• Excursie 1 zi 
• Activitate in colaborare cu Politia Romana 
• Activitate in colaborare cu Crucea Rosie 
 Organizând activităţi cu elevii acestei şcoli, cadrele didactice își aduc contribuţia la 

educarea copiilor pe un drum cât mai bun. 
. 
 

o Concursuri scolare 
La ciclul primar au fost organizate  concursurile: Evaluarea în educaţie şi Euclid la care 

elevii au obţinut rezultate încurajatoare, numeroase premii şi menţiuni. 
Concursul Naţional de Competenţă şi Performanţă Comper a adus premiul I la Etapa 

Naţională pentru elevii: Diamandi Ştefan, Preda Mario, Calea Rareş, Toma Alessia, Belovan 
Antonio la proba de Comunicare şi pentru elevii: Calea Rareş, Preda Mario, Pleşcan Radu la 
Matematică. Toţi elevii sunt de la clasa II A- prof. Miron Cornelia. 

 
o Alte activitati 

Legătura cu familia s-a concretizat prin şedinţe şi consultaţii cu părinţii. 
Toate învăţătoarele au fost preocupate de amenajarea sălilor de clasă şi de ţinuta elevilor. 

 
ANALIZA SWOT 

 
 

Puncte  tari: 
- atingerea obiectivelor propuse in planul 
managerial 
-realizarea in majoritate a tuturor 
activitatilor propuse in programul 
semestrial al activitatilor extrascolare 
- cadre didactice calificate care se implica 
responsabil in realizarea activitatilor si 
sarcinilor propuse 
- 14 cadre didactice titulare, ceea ce denotă 
stabilitate ; 

 
Puncte slabe: 

- multitudinea ofertelor de activitati  ce duce 
uneori la suprasolicitare 
-scăderea interesului faţă de lectură 
-situaţia economico-financiară precară a 
comunităţii, ce conduce uneori la dezinteres 
şcolar. 
-utilizarea încă a metodelor şi procedeelor 
tradiţionale în activitatea de predare-învăţare-
evaluare, manifestând rezistenţă în acceptarea 
centrării pe elev în demersul didactic 
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- interesul cadrelor didactice pentru 
formare profesională;  
- promovabilitate bună ; 
- accesibilizarea şi esenţializarea 
conţinuturilor 
-Atmosfera de lucru permisivă, propice 
învăţării, comunicarea nonverbală bună; 
-Suporturi intuitive bine alese, corect 
integrate în economia lecţiei 
-Utilizarea tehnicilor alternative de 
evaluare,alături de metodele şi tehnicile 
tradiţionale 
- o multitudine de premii la concursurile 
şcolare; 
- implicarea in programele „ SOS 
Pământul”, „Campania Globală pentru 
Educaţie”, „Mobile Kids”-educaţie rutieră 
”Mărţişorul ecologic”, ”9 mai-ziua 
Europei”, ”La mulţi ani, copilarie” 
- realizarea de activitati in  parteneriate cu 
institutii locale (Palatul Naţional al 
Copiilor,  Primaria sectorului 3, Casa 
Artelor, Grădiniţele 196, 68, Scoala 
Speciala Nr.149) 
- serbarile scolare organizate cu diverse 
ocazii s-au bucurat de implicarea  elevilor, 
cadrelor didactice si a parintilor 
- comunicare eficienta in realizarea 
telurilor propuse 
 

-utilizarea redusă a muncii pe echipe/perechi, 
a metodelor active-participative 
- manuale şcolare insuficiente la unele obiecte 
- mediocritatea în rândul elevilor 
- lipsa de  de fonduri suficiente si greutarea 
obtinerii lor pentru a rasplati rezultatele bune 
si foarte bune ale unor elevi merituosi ai scolii 
- importanţa minimă pe care o acordă  unii 
părinţi activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare 
 

 
Oportunităţi: 

 posibilitatea îmbunătăţirii  bazei 
materiale  prin programele existente la 
nivel local şi în derulare: reabilitarea şi 
reasfaltarea curţii. 

 

 
Ameninţări: 

 lipsa preocupărilor elevilor rromi din 
cauza stării materiale 

 atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă 
de actul educaţional 

 sistemul legislativ complicat, adesea 
confuz, restrictiv şi în continuă 
transformare 

 slaba motivaţie  financiară a personalului 
din învăţământ 

 
 

Activitatea metodica din şcoală s-a desfasurat saptamanal, in ziua stabilită, la sedinta 
participand tot personalul didactic din unitate, impreuna cu directorul adjunct al unitatii. 
      Planificarea temelor a fost elaborata in conformitate cu programa scolara, temele fiind 
stabilite la inceputul anului scolar. 
      Temele au fost dezbatute in sedintele din cadrul activitatii metodice, saptamanal fiind 
prezentat un material teoretic, ulterior  purtandu-se discutii pe baza acestora. 
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      Toate temele dezbatute in cadrul activitatilor metodice au avut drept scop dezvoltarea 
competentelor profesionale specifice, precum si obtinerea unor performante observabile si 
masurabile in activitatea cu scolarii. 
        Activitatea metodica desfasurata a avut ca scop permanent  dobandirea de noi competente 
profesional-stiintifice, psiho-pedagogice si relationale, in acord cu standardele profesionale, 
cerintele programei instructiv-educative, precum si cu cerintele educative ale copiilor.        
        Din punct de vedere al activitatilor educationale extracurriculare, scoala a participat pe tot 
parcursul anului la diverse activitati. 
        Cadrele didactice din unitate impreuna cu cei mici au participat la diverse concursuri, cu 
diverse teme. In urma desfasurarii concursurilor, toti copiii participanti au primit diplome. De 
asemenea cadrele didactice participante au primit diplome de organizatori la nivel de grupa. 
         In perioada sarbatorilor de iarna  au fost organizate serbari, la care au participat parinti, 
bunici, precum si conducerea unitatii. 
         De asemenea, cadrele didactice din unitate au participat la cercuri pedagogice desfasurate 
pe sector. 

 
În anul şcolar 2015-2016, membrii comisiei metodice de Limba si comunicare si-au propus 

ca obiectiv desfasurarea unei activitati de calitate si, in acest scop, au participat la Consfatuiri si la 
Consiliile Profesorale, informandu-se in legatura cu documentele necesare aplicarii proiectului 
curricular al scolii, si-au intocmit planificarile calendaristice si planul de activitate al comisiei 
metodice. 
 Profesorii de limba romana, limba engleza si limba franceza au discutat in sedinta de catedra 
programele si au intocmit planificarile in conformitate cu acestea. 
 S-au organizat testele initiale, rezultatele fiind analizate. Au fost scoase in evidenta greselile 
frecvente, iar pentru remedierea lor au fost luate masuri precum: recapitulari periodice, teme 
diferentiate si fise. 
 Pentru clasele a VIII-a, doamnele profesoare au propus ca masuri remediale pregatirea 
suplimentara la limba si literatura romana ce s-a desfasurat saptamanal după un program aprobat de 
direcţiunea şcolii. Orele de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a în vederea susținerii 
Evaluării Naționale (prof. Radu Alina, prof. Vâlcu Viorica); 

De asemenea au fost pregatiti elevii cu rezultate bune, in vederea participarii la olimpiadele 
si concursurile scolare prevazute in calendarul activitatilor extrascolare aprobate de MECTS.  

Pentru a verifica eficienţa planului de remediere propus, membrii catedrei au decis o 
constantă analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la testele iniţiale cu cele din testele 
sumative ulterioare.  

 La clasele cu predare intensivă engleză, au fost predate cursurile opţionale: Focus on Reading 
and writing – clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VIII-a, Coast to coast clasa a VII-a; Cursurile 
opţionale au fost aprobate de inspectorul de specialitate. 
 Pe tot parcursul anului s-a urmarit ritmicitatea notarii si parcurgerea materiei conform 
planificarilor si programei scolare.  
 In cadrul intalnirilor comisiei au fost discutate si analizate rezultatele slabe obtinute de 
elevi, in scopul luarii unor masuri care sa contribuie la imbunatatirea situatiei la invatatura a 
elevilor cu note sub 5. 
 

ACTIVITATI DIDACTICE   
 

- Organizarea Olimpiadei de limba și literatura română (etapa pe școală) - decembrie 2015 
(prof. Toșu  Lenuța, prof. Vâlcu Viorica, prof. Radu Alina); 

- participarea în calitate de evaluator la:  

a) Olimpiada de limba și literatura română (etapa pe sector) –  
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b) Evaluarea Națională - clasa a VI-a - iunie 2016 (prof. Toșu  Lenuța, prof. Radu Alina); 
c) Evaluarea Națională - clasa a VIII-a - iunie 2016 (prof. Vâlcu Viorica, prof. Radu Alina); 
d) Bacalaureat - iulie 2016 (prof. Toșu  Lenuța); 
 
  Martie 2016 – Organizarea și susținerea Olimpiadei de Limba Engleză, etapa pe școală: 
Anton Simona, Hadâmbu Andreea, Ciolca Elena 

  – Participarea, în calitate de evaluator, la Olimpiada Creativității la Limba Engleză. Etapa 
pe sector: Ciolca Elena 

  – Participarea, în calitate de evaluator, la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv (Colegiul Național Iulia Hașdeu): 
Anton Simona, Ciolca Elena 

Pregatirea elevilor de clasa a IV-a pentru examenul susținut în vederea admiterii la clasa a 
V-a cu predare intensivă în limba engleză (Anton Simona, Hadâmbu Andreea) 

Pregătirea elevilor clasei a VIII-a pentru examenul susținut în vederea admiterii la clasa a 
IX-a intensiv /bilingv limba engleză (Anton Simona, Ciolca Elena) 

Rezultate deosebite la Olimpiada Creativității la Limba Engleză:  
 Etapa pe sector: premiul III Alexandru Antonescu, Milu Iulia şi Mosor Roberto, 

menţiune Fleşner Ilinca 
 Etapa pe municipiu: premiul III Alexandru Antonescu, Milu Iulia, menţiune Mosor 

Roberto 
 – Participarea în calitate de evaluator la examenul de Bacalaureat național, proba C 

(Evaluarea competențelor lingvistice în limba engleză) – Colegiul UCECOM Spiru Haret: Ciolca 
Elena 

- Organizarea și susținerea „Testului de aptitudini și cunoștințe la limba engleză”, în 
vederea admiterii în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, în anul școlar 2016-2017: 
Anton Simona, Hadâmbu Andreea, Ciolca Elena 
 
 

ACTIVITATI DE PERFECTIONARE 
 

-       participarea în calitate de responsabil al catedrei de limba și literatura română la întâlnirile 
desfășurate la nivel de sector (prof. Toșu  Lenuța); 

Catedra de limba şi literatura română a desfășurat în unitatea noastră întâlnirea la nivel de 
sector cu tema „Programa școlară”, unde prof. Toșu Lenuța și Radu Alina au prezentat materiale 
pe această temă - 8 octombrie 2015;  
 
 

ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE 
 
D-na Vâlcu Viorica a participat la activitatea metodică pe sector în 8 octombrie 2015 cu 

tema: „Discutarea programei şcolare” şi în data de 26 octombrie 2015 la Şcoala Gimnazială 
„Federico Garcia Lorca” cu tema: „Modele de subiecte la examenele naţionale”. 

Activitate extracuriculară desfășurată cu elevii clasei a VII-a C: Mică Introducere în marea 
civilizație chineză (23.X.2015), Noțiuni despre scrierea chineză (6.XI.2015), Pronunția și tonurile 
în limba chineză (13.XI.2015), Formule de salut în limba chineză (22.I.2016), prof. Elena Ciolca. 

Participarea la Olimpiada Siguranței, unde eleva Chirculescu Aylin (cls. a VI-a C) a obținut 
premiul al II-lea; (prof. Toșu Lenuța) 

Participarea la Festivalul de teatru pentru copii și adolescenți „Mark Twain”, unde elevii 
clasei a V-a C au obținut premiul „Tinere speranțe”; (prof. Vâlcu Viorica) 
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D-na prof. Vâlcu Viorica a desfăşurat o activitate de sărbătorire a Halloweenului cu clasa a 
VIII-a B în octombrie 2015. 

Participare la „Noaptea cercetătorilor” (25 septembrie 2015), vizionare film, petrecere de 
Crăciun (prof. Toșu Lenuța); 

Excursie la Călărași și Adamclisi, 17.X.2015, clasa a VIII-a C, prof. Elena Ciolca. 
Vizionare film la cinema, Al Cincilea Val, 18.12.2016, clasa a VI-a C, prof. Andreea 

Hadâmbu 
Excursie la Trei Brazi, 30.X.2015, clasa a V-a A, prof. Felicia Belu. 
Excursie la Poiana Brașov, 30.X.2015, clasa a V-a C, prof. Simona Anton 
Excursie la Rânca (7-8 mai 2016) – prof. Toşu Lenuţa; 
Participare la Târgul de ofertă educațională ce s-a desfășurat în Parcul Tineretului (20 mai 

2016) prof. Toşu Lenuţa, Vâlcu Viorica; 
 
PUNCTE TARI: 

 Colaborarea bună  dintre  membrii comisiei; 
 Colaborarea bună cu ceilalţi profesori ai şcolii, îndeosebi cu diriginţii,  în vederea  

cunoaşterii elevilor şi unor probleme ale clasei şi ale  lor; 
 Seriozitatea, responsabilitatea  şi implicarea  profesorilor  în activităţile metodice şi 

didactice din şcoală şi la nivel de sector; 
 Promovabillitatea în procente  apropiate de nivelul sectorului şi al municipiului; 
 Parcurgerea materiei în conformitate cu programa şi cu planificările calendaristice, 

ritmicitatea notării, elaborarea de programe şcolare pentru opţionale la clasa a VIII-a; 
 O bună colaborare cu elevii pentru responsabilizarea acestora în actul educativ. 
PUNCTE SLABE: 
 Obţinerea unor rezultate mediocre la învăţătură de către o mare parte a elevilor la sfârşitul 

anului. 
 Utilizarea  într-o măsură mai mică a mijloacelor didactice moderne şi a celorlalte materiale 

auxiliare; 
 Formalizarea în unele activităţi didactice; 
 Ineficieţa în mobilizarea tuturor elevilor în actul formativ şi educativ. 

 
Activitatea Comisiei Metodice “Matematică şi Ştiinţe” în anul şcolar 2015-2016 s-a 

desfăşurat în concordanţă cu obiectivele formulate in planul managerial al comisiei elaborat la 
începutul anului şcolar în curs. 

1. În ceea ce priveşte  domeniul ”Curiculum”, obiectivul ”Proiectarea activităţii 
didactice” a fost realizat prin desfăşurarea urmatoarelor activităţi: 

 Elaborarea planificărilor calendaristice la matematica, fizica, biologie, chimie în 
conformitate cu programele şcolare la cls.a Va, a VIa, a VIIa, a VIIIa şi predarea 
planificărilor pana la termenul stabilit (1 octombrie 2015); 

 Elaborarea, aplicarea si interpretarea testelor de evaluare predictivă la disciplinele 
matematica, fizică, biologie şi chimie; Realizarea unui plan de masuri privind ameliorarea 
situatiei constatate in urma aplicarii testelor initiale (oct.2015); 

 Proiectarea unor unităţi tematice de predare-învăţare si întocmirea unor proiecte de lecţie 
pentru mapa Comisiei Metodice; 

 Elaborarea si aplicarea diferitelor instrumente de evaluare ritmică si la sfârşit de semestru 
la disciplinele matematica, biologie, fizică, chimie; 
 

În ceea ce priveşte domeniul ”Resurse umane”, obiectivul ”Dezvoltarea profesională si 
formarea continuă a cadrelor didactice” a fost realizat prin următoarele activităţi: 
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Opţionale avizate şi aplicate la nivelul unităţii şcolare: Matematică aplicată – clasa a V-a,  
Construcţii geometrice cu rigla şi compasul clasa a VI-a, Complemente de matematică clasa a 
VII-a, Complemente de matematică clasa a VIII-a; 

 
 Participarea profesorilor de matematica, fizică, biologie şi chimie la consfătuirile anuale pe 

discipline din luna septembrie 2015; 
 

Catedra de Biologie reprezentată de d-nele prof. Nuţă Mihaela şi Bican Elena a participat cu 
elevii la olimpiada pe sector având următoarele rezultate: 

Antonescu Alexandru – Clasa a VII-a C  - Premiul III 
Fleșner Ilinca – Clasa a VII-a C  - Premiul III 
Fricosu Laura– Clasa a VII-a A  - Premiul III 
Nițulescu Bianca– Clasa a VII-a A  - Premiul III 
Baroianu Andrei – Clasa a VII-a C  - Mențiune 

 
Activităţi didactice: 

 
Pentru clasele a VIII-a, domnii profesori au propus ca masuri remediale pregatirea suplimentara la 

matematică ce s-a desfasurat saptamanal după un program aprobat de direcţiunea şcolii. Orele de 
pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a în vederea susținerii Evaluării Naționale (prof. 
Stan Adelina, prof. Şomîc Ileana); 

De asemenea au fost pregatiti elevii cu rezultate bune, in vederea participarii la olimpiadele 
si concursurile scolare prevazute in calendarul activitatilor extrascolare aprobate de MECTS.  

La nivelul catedrei de matematică, a fost organizată prima etapă a concursului Evaluarea în 
educaţie şi etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică,  de elevi calificându-se la faza pe sector.  

La nivelul catedrei de biologie a fost organizată etapa pe şcoală a Olimpiadei de biologie, 
iar la etapa pe sector obţinând rezultate elevii  

Pentru a verifica eficienţa planului de remediere propus, membrii catedrei au decis o 
constantă analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la testele iniţiale cu cele din testele 
sumative ulterioare.  

D-na prof. Nuţă Mihaela a luat parte la o lectie demonstrativă – Școala Nr.20 – 
Comunicarea în lumea vie – Clasa a VIII-a 

 
 

La începutul anului școlar 2015-2016 a fost constituită comisia metodică- aria curiculară 
Om și Societate, s-au discutat și aprobat planul managerial și activitățile comisiei metodice . 
 

I. Proiectarea eficienta a curriculumului 
 

Membrii comisiei sub coordonarea d-nei prof. de istorie PLEŞANU ELENA au realizat 
proiectarea eficienta a curriculumului. Proiectarea didactica s-a făcut pe achizițiile anterioare ale 
elevilor, în urma testărilor inițiale. Subiectele testărilor inițiale au fost discutate și aprobate în 
cadrul comisiei metodice după care au fost aplicate la disciplina istorie, geografie și cultură civică, 
respectându-se precizările primite. A urmat analiza rezultatele obținute, discutarea cu elevii și 
părinții fiind realizat planul de măsuri ameliorative pentru fiecare disciplină.  

Membrii comisiei au întocmit planificarile calendaristice respectând cerințele programei și 
au alcătuit proiectarea secvențiala a unităților de învățare. 

 S-au utilizat eficient metodele și instrumentele de evaluare sumativă cât și a celor de 
evaluare formativă pe parcursul derulării semestrului. S-a urmărit elaborarea de itemi si realizarea 
unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanță cu standardele naționale. 
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S-a avut în vedere utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și modern 
inclusiv a soft-ului educațional) la disciplinele geografie, istorie și religie, orele acestor discipline 
desfășurându-se în cabinetele de geografie, istorie și religie. 

Membrii comisiei au fost preocupați de modul de transmitere a  cunoștințelor, de calitatea 
acestora și de obligativitatea de a fi în concordanța cu competențele generale și competențele 
specifice stabilite de programele școlare specifice disciplinelor predate, pentru fiecare clasă. 

S-au selectat elevii și constituit grupele de pregatire pentru olimpiade și concursuri școlare 
la  disciplinele  comisiei metodice. În vederea susținerii cu bune rezultate a olimpiadelor s-a 
organizat un program de pregătire pentru elevii selectați( geografie, istorie, religie și cultură 
civică). 

La etapa pe sector la istorie ce s-a desfăşurat pe data de 30 ianuartie 2016 la Colegiul 
Tehnic Anghel Saligny au participat: HOGEA   D.  ANA-RALUCA şi BOBE   M. 
ALEXANDRA-ADINA 

 
  

 
II  Activităţi educative extraşcolare istorie 
 

- Conferinţă-Ana Blandiana- Academia Civică;  Liviu Beris- supravieţuitor al 
Holocaustului- Colegiul Naţional-Gh. Lazăr-16 sept. 2015: 

- Diseminarea la nivelul Cercului Pedagogic al profesorilor de istorie/Municipiul Bucureşti 
a concluziilor desprinse în urma participării la Seminarul de formare pe problematica 
Holocaustului- Israel, august 2015 

- Probleme ale evaluării la clasă- cu participarea unor experţi din cadrul SNEE-C. N. Matei 
Basarab- 18 nov. 2015; 

- Coordonarea şi organizarea activităţii metodice la nivelul sectorului 3 în calitate de 
profesor metodist şi coordanator al cercului pedagogic al profesorilor de istorie  

- Colaborare cu revista “File de Istorie”anul I, nr. 1-2015-apărută la Cluj Napoca- ISSN 
2457-5461- articolul :O secvenţă a  cultului personalităţii în istoria noastră 

 Concurs de machete tematice: Arta medievală la nivelul claselor a VI-a-aprilie 2016 
 Participarea împreună cu elevii clase a VII-a B la Târgul de oferte educaţionale organizat 

de Inspectoratul Şcolar al sectorului 3  sub genericul „Aptitudini şi aspiraţii”- Casa 
Artelor-19 aprilie 2016; 

 „Treceţi batalioane române Carpaţii!”-desfăşurarea de manifestări dedicate comemorării 
a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial: concurs, sesiune de 
comunicări la nivelul claselor a VIII-a- 20 aprilie 2016 ; 

 „Paşaport pentru Uniunea Europeană”- activităţi dedicate Zilei Europei- 8 mai 2016 –
clasele a VII-a 

 Participarea la Concursul Naţional „Memoria Holocaustului”în calitate de membru al 
comisiei de organizare în perioada 27-31 iulie 2016  

 
 
 

II. Activităţi metodice istorie 

 Proiectarea şi coordonarea activităţii ariei curriculare „Om şi societate” 
 Prezentarea în cadrul comisiei metodice a referatului: Multiperspectivitatea în predarea 

istoriei- prezentare Pp/martie 2016 
 Schimb de bune practici în cadrul ariei curriculare :”Rolul metodelor active în predare ”; 

„Activitatea de evaluare a competenţelor între clasic şi modern”/aprilie/mai 2016 
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 Participarea la Olimpiada de istorie-  -faza pe  municipiu –profesor evaluator şi membru în 
comisia de organizare a olimpiadei ( 12 martie 2016); 

 Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice  la nivelul municipiului Bucureşti în 
scopul asimilării noutăţilor în domeniul didacticii şi specialităţii: activitatea desfăşurată la 
Muzeul Naţional de Istorie în contextul aniversării a 150 de ani de la instaurarea dinastiei 
străine în România- 3 martie 2016; 

 Coordonarea activităţii metodico-ştiinţifice la nivelul sectorului 3 ca metodist şi 
responsabil de cerc pedagogic- disciplina ISTORIE, delegaţia nr.4304/ 14 10 2015 a d-nei 
prof. Pleşanu Elena: 
Realizarea activităţilor de îndrumare şi consiliere a profesorilor debutanţi; 
Desfăşurarea inspecţiilor pentru susţinerea gradelor didactice şi a inspecţiilor tematice 
delegate de inspectorul de specialitate: Inspecţie curentă pentru gradul didactic II la Şcoala 
Gimnazială Nr. 86-23 februarie 2016; Inspecţie pentru definitivarea în învăţământ-la 
Şcoala Gimnazială Nicolae Labiş-25 mai 2016; inspecţii tematice la Şcoala Gimnazială 
Nr. 116 şi Şcoala Gimnazială F. G. Lorca- 13 mai, respectiv 18 mai a. c. 

- Colaborarea doamnei prof. Pleşanu Elena cu revista “File de Istorie”anul I, nr. 1-2015-
apărută la Cluj Napoca- ISSN 2457-5461- articolul :O secvenţă a  cultului personalităţii în 
istoria noastră 

- În 4 Ianuarie 1859 –prima sărbătoare naţională a românilor- concurs de proiecte tematice 
la clasele a VIII-a -25 ianuarie 2016. 
Tot d-na Pleşanu Elena a prezentat în cadrul comisiei metodice referatele:  
“ Competenţele şi proiectarea la istorie în gimnaziu”-sept 2015 
“Orientări moderne în abordarea istoriei-nov. 2015 

- Organizarea activităţiilor educative dedicate zilei de 9 octombrie- ziua comemorării 
victimelor Holocaustului în România-la Şcoala Mexic- activitatea desfăşurată sub 
genericul “Memoria Holocaustului”-14 oct. 2015; 

- Diseminarea la nivelul Cercului Pedagogic al profesorilor de istorie/Municipiul Bucureşti 
a concluziilor desprinse în urma participării la Seminarul de formare pe problematica 
Holocaustului - Israel, august 2015-14 oct 2015- Şc. Mexic 

D-na Pleşanu Elena a organizat o excursie în Dobrogea care a cuprins vizitarea unor obiective 
cultural-educative  precum: Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, Mănăstirea Dervent, Cetăţile 
romano-bizantine de la Păcuiul lui Soare şi Dervent,Peştera Sf. Andrei, Mausoleul de la 
Adamclisi; au participat elevi de la clasele a VII-a A, a VII-a B şi a VIII-a C-17 oct 2015. 

 
La nivelul catedrei de geografie s-a desfăşurat olimpiada faza pe şcoală la care s-au 

calificat 3 elevi; 
- D-na prof. BOBE MARIA a participat la activitatea metodica ,,Probleme climatice 

actuale” unde invitat special a fost academicianul Dan Bilteanu - octombrie, Colegiul National ,, 
Gheorghe Lazar”. 

Participarea la Cercul Metodic al profesorilor de geografie cu tema ,,Migratiile 
internationale in contextul european,,  desfasurat la Colegiul National ,,Mihai Viteazul,,-nov. 
2015; 

D-na prof. Bobe Maria la catedra de geografie a organizat o expozitie cu lucrari realizate 
de elevii claselor a V-A, B, C  intitulata “Vulcanul meu” -ianuarie 2016. 

Catedra de Cultură civică prin d-na prof. Cerasela Vasile a organizat dezbateri cu elevii 
având următoarele teme: 

1.  Drepturile copiilor in scoala 22,10.2015 
2.  Prevenirea consumului de droguri 19.11.2015 
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3. Prevenirea traficului de fiinte umane 10.12.2015 
4. Prevenirea delincventei juvenile 22.01.2016  

Membrii catedrei de Religie, coordonaţi de d-nul prof. BRATU COSMIN au susţinut patru 
inspecţii de specialitate pentru obţinerea gradului definitiv în învăţământ: două susţinute de prof. 
BEJENARU MARIANA şi două susţinute de d-na prof. VIŞAN MIRELA.  

ANALIZĂ SWOT 
ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 
SEMESTRUL ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Actualizarea strategiilor de predare-învățare 
și aplicarea unor metode cât mai variate. 

 Diversificarea metodelor de 
evaluare(portofoliul). 

 Informarea din surse cât mai variate. 
 Comunicarea și deschiderea pentru elevi. 
 Organizarea de activități extrașcolare și 

extracurriculare atractive(excursii, vizionări 
de spectacole, dezbateri, sesiuni de referate ) 
. 

 Sensibilizarea elevilor prin efectuarea de 
vizite la biserici. 

 Pregatirea suplimentara a elevilor pentru 
olimpiade și concursuri școlare. 

 Susținerea de lecții moderne folosind  soft-
uri educaționale. 

 Existența cabinetelor de geografie și istorie 
și religie. 

 

 Slaba participare la cursuri de formare și 
perfecționare. 

 Materialul didactic uneori insuficient. 
 Nevalorificarea la maxim a resurselor 

umane și materiale. 
 Absența interasistentelor în cadrul comisiei 

metodice. 
 Susținerea unui numar mic de  lecții în 

programul AEL. 

OPURTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Pregătirea suplimentară pentru olimpiade și 

concursuri. 
 Obținerea de informații geografice, 

religioase  și istorice cu ajutorul internetului. 
 Colaborarea școlii cu preotul paroh. 
 Dotarea cu materiale a unor cabinete de 

specialitate: geografie și istorie. 
 

 

 Programe neadecvate cerințelor actuale. 
 Reducerea numărului de elevi capabili de 

performanță. 
 Lipsa manualelor pentru clasele V-VIII  la 

religie. 
 Timpul limitat pentru participarea la 

programe educative; 
 Lipsa motivației cadrelor didactice și a 

elevilor. 

 
 

Comisia metodică Aria curriculara „Arte, educaţie fizică şi educaţie tehnologică” şi-a 
propus  pe anul şcolar 2015-2016 următoarele obiective: 

 Desfasurarea  unor  lectii  active la  toate  disciplinile  din  aria  curriculara “Arte, 
ed fizică” , activitatea la clasa fiind  centrata pe elev. 

 Ameliorarea managementului clasei, diversificarea modalitatilor de organizare a 
colectivului de elevi pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferentiat al 
elevilor. 

 Realizarea diferentierii demersului didactic pentru a sprijini si facilita progresul în 
ritm propriu al elevilor cu nevoi speciale (atat cei capabili de performante deosebite 
cât si cei ce întâmpina dificultati de învatare). 
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 Cresterea  gradului  de  implicare  a  parintilor  si  elevilor  in  alegerea  
disciplinelor  optionale. 

 Valorificarea rezultaterlor evaluarilor curente în vederea construirii unui demers 
reglator, care sa raspunda nevoilor identificate. 

 Utilizarea  pe parcursul  anului  scolar  a  unor  tehnici  de  evaluare cat mai variate 
specifice    fiecarei  discipline.  

 Selectarea elevilor si constituirea grupelor de pregatire pentru olimpiade. 
 Sustinerea de lectii demonstrtive si comunicari  în cadrul comisiei  metodice de  

catre  fiecare profesor pentru  promovarea  didacticii  moderne  cu  accentul pe  
competente. 

 Participarea la cursuri  de formare continua organizate de ofertantii acreditati, 
perfectionari si sesiuni de comunicari stiintifice ale profesorilor. 
 
Activităţi didactice 

 
Catedra de educaţie fizică a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar la mai 

multe discipline : 
La nivel de scoala s-au organizat campionatul scolii la fotbal si sah. 
Echipele reprezentative ale scolii au participat la urmatoarele competitii sportive: 
 
 

 
 
COMPETITIA 

SCOALA/ 
SECTOR/ 
MUNICIPIU 

REZULTAT 
OBTINUT IN 
COMPETITIE 

PROFESOR 
RESPONSABIL 

O.N.S.S BADMINTON SECTOR 
PARTICIPARE+ORGANIZARE 

Locul II Valciu Nicoleta 

O.N.S.S SAH 
 

SECTOR -
PARTICIPARE+ORGANIZARE 

Locul II Valciu Nicoleta 

O.N.S.S BASCHET 
BAIETI 
 

SECTOR Locul I Valciu Nicoleta 

O.N.S.S.VOLEI FETE 
 

SECTOR Locul I Valciu Nicoleta 

SPORT KIDS FESTIVAL-
BASCHETt-P.M.B. 

MUNICIPIU Locul V-VIII Valciu Nicoleta 

O.N.S.S RUGBY 
 

ORGANIZARE 15.01.2016 Valciu Nicoleta 

ZIUA SPORTULUI 
SCOLAR 

SAH SI BADMINTON 1.10.2015 Valciu , Nicolae 
,Popa 

FESTIVALUL 
JOCURILOR A.D.K.(CLS 
I-IV) 

PROIECT LA CARE AU AVUT 
LOC CONCURSURI PENTRU 
ELEVI SI PARINTII 

noiembrie Valciu Nicoleta 

FESTIVALUL SPORTIV 
‘ZIUA OLIMPICA’-
FOTBAL,SAH,TENIS DE 
MASA, HANDBAL, 
BASCHET 

ORGANIZARE , AU 
PARTICIPAT TOATE 
SECTOARELE , INVITATI DE 
LA COMITETUL OLIMPIC –
LAURA BADEA – SI 
INSPECTORI ISMB , 
PRESEDINTII FILIALELOR 
AOR DIN TOATE 
SECTOARELE DIN 
BUCURESTI 

2.10.2015 Nicolae Gheorghe 
 Valciu Nicoleta 
Popa Steluta 
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CUPA PRIETENII 
BADMINTONULUI 

ORGANIZARE .AU 
PARTICIPAT ELEVII CLS I-IV 
DIN SCOALA 

15.12.2015 Valciu Nicoleta 

OLIMPIADA 
GIMNAZIILOR BASCHET 
BAIETI 

MUNICICPIU IV VALCIU 
NICOLETA 

OLIMPIADA 
GIMNAZIILOR VOLEI 
FETE 

MUNICIPIU III VALCIU 
NICOLETA 

 
Profesorii catedrei de Educaţie fizică au organizat in cadrul scolii pe data de 10 iunie 

PENTATLONUL OLIMPIC , faza municipala. 
Pe 17 iunie Valciu Nicoleta si Nicolae Gheorghe am participat in comisia de organizare a 

CROSULUI OLIMPIC 
D-na prof. VALCIU NICOLETA – METODIST - A facut parte din comisiile de 

organizare a tuturor competitiilor din sector şi municipiu la Badminton si Aerobic, national 
Badminton. A efectuat un număr de 17  inspectii speciale candidatilor inscrisi la concursul 
national pentru titularizare. 
 D-na prof. CAZACU VASILICA a organizat o dezbatere pe tema „Transporturile şi 
mediul” la nivelul claselor a VII-a în iunie 2016.  

D-na Cazacu Vasilica a realizat împreună cu elevii o expoziţie cu titlul „Metal şi fantezie” 
în perioada 23 – 27 noiembrie 2015, activitate prin care elevii au aplicat tehnici de prelucrare a 
metalului, folosindu-şi imaginaţia şi creativitatea. Tot d-na Cazacu a realizat expoziţia „Traseul 
enerigiei electrice reflectat în imagini şi aplicaţii” în perioada 25 – 29 ianuarie 2016. 
 Tot d-na prof. a desfăşurat o excursie tematică la Ocnele Mari cu elevii claselor a V-a şi a 
VI-a în data de 6 mai 2016. 
            D-na prof. CHIRILĂ MIHAELA de muzică în luna octombrie 2015 a organizat o masa 
rotunda cu elevii clasei a VII a, referitoare la Festivalul International George Enescu. In luna 
decembrie 2015, a desfasurat 3 activitati: participarea la “Festivalul de colinde pe sector“; concert 
de colinde la Biserica Sfantul Antonie cel Mare si serbarea de Craciun pe scoala.  
           Tot d-na Chirilă Mihaela a organizat în semestrul I activitatea intitulata: “Viata unor mari 
compozitori si operele acestora“, unde elevii claselor a -VIII-a A au intocmit si citit referate, 
participand la o masa rotunda. 
 
 

Activitățile desfășurate la nivelul Comisiei “Diriginți”și “Activități Extrașcolare” în 
anul școlar 2015-2016 s-au desfășurat în concordanță cu obiectivele propuse în planul managerial 
al consilierului educativ și al Comisiei “Diriginți”. 

Activitățile desfățurate de profesorii diriginți au vizat atingerea urmatoarelor obiective: 
1.Perfecționarea conținutului muncii educative s-a realizat prin urmatoarele activități: 
  - proiectarea planificarilor anuale si semestriale la dirigentie (clasele V-VIII) 
  - realizarea portofoliului dirigintelui de către fiecare diriginte  
  - proiectarea si realizarea de activități educative extrașcolare la nivelul fiecarei clase. 
 
 2.Managementul clasei de elevi s-a realizat prin urmatoarele: 
  - Întocmirea de fișe psihopedagogice pentru o mai buna cunoaștere a elevilor. 
  - Monitorizarea frecvenței elevilor, întocmirea lunara, de către fiecare diriginte, a unui raport 
privind situatia absențelor la nivelul fiecarei clase. 
  - Analiza cazurilor de indisciplina și de încălcare a Regulamentului Școlar de catre elevi si 
aplicarea, în consecință, a măsurilor ce se impun în aceste situații (observație individuală, 
observație în fața clasei, mustrare scrisă). 
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  - Informarea periodica a parintilor provind situatia notelor, absentelor si comportamentul elevilor 
din fiecare clasa prin urmatoarele modalitati: sedinte cu parintii, consultatii saptamanale cu 
parintii, comunicare telefonica 
  - Informarea părinților privind rezultatele obținute de elevi la Testele Initiale aplicate în perioada 
sept.- oct.2015 
  - Desfășurarea de activități menite să contribuie la diminuarea fenomenului de violență, sub toate 
formele ei: școlară, stradală, domestică. 
  
  3. Orientarea scolara si profesionala a elevilor din clasele a VIIIa 
    În cadrul muncii educative , un accent deosebit a fost pus pe activitătile de orientare școlara si 
profesionala  la clasele a VIII a, concretizate prin: 

 Intocmirea unei mape cuprinzand materiale referitoare la Orientarea Scolara si 
Profesionala a elevilor; 

 Ședinte de instruire a elevilor claselor a VIII a privind: calendarul și metodologia Evaluarii 
Nationale, calendarul si metodologia Admiterii în liceu în anul școlar 2016-2017; 

 Ședințe cu parinții în care aceștia au fost informați cu privire la calendarul si metodologia 
Evaluarii Nationale, calendarul si metodologia Admiterii in liceu în anul școlar 2016-2017; 

 
    4. Perfectionarea modelelor si tehnicilor de realizare a activitatilor educative 
Acest obiectiv s-a realizat prin : 

 Participarea la Consfătuirea responsabililor de proiecte și programe din  sept.2015. 
 Desfașurarea unor ședințe de lucru în cadrul Comisiei “Diriginți” în care au fost prezentate 

mai multe referate, astfel: 
 

În calitate de coordonator de proiecte şi programe şcolare, d-na prof. Toşu Lenuţa a 
întocmit documentele şcolare ale ariei curriculare Consiliere şi orientare şi a coordonat Consiliul 
elevilor pe şcoală, desfăşurând întâlniri periodice şi întocmind un dosar special, a coordonat 
Comisia de notare ritmică întocmind un dosar special, a coordonat Comisia de verificare şi 
monitorizare a absenţelor întocmind un dosar special, a monitorizat activitatea diriginţilor de 
consiliere a părinţilor întocmind un dosar special, a monitorizat activitatea diriginţilor la clasă prin 
inspecţii periodice la orele de consiliere şi orientare, a întocmit dosarul de prevenire şi combatere 
a violenţei în şcoală. 

 
 BIBLIOTECA ŞCOLII 
 

In  anul scolar 2015-2016, biblioteca scolii coordonată de d-na Delia Dumitrescu a realizat 
urmatoarele activitati: 
   Igienizarea fondului de carte 
   Intocmirea  Planului Managerial pentru anul scolar 2015-2016 
   Completarea situatiilor statistice specifice 
   Reactualizarea fiselor cititorilor 
   Selectarea tematicilor activitatilor cu cititorii 
   Confectionarea materialelor auxiliare necesare activitatilor cu cititorii 
   Listarea restantierilor in vederea recuperarii publicatiilor imprumutate 
   Din luna noiembrie s-au initiat procedurile pentru relocarea, reoganizarea si reamenajarea 
bibliotecii. 

Fondul de carte al bibliotecii cuprinde 21475 de volume si publicatii si s-au selectat  3103 
de volume de carte ce au fost listate si calculate dupa pretul denominat, restul au fost casate. 
 
  Activităţi didactice: 
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      In anul scolar 2015/2016 s-au realizat urmatoarele activitati cu cititorii: 
- 22 octombrie 2015 clasa a V-a C – „Cum să alegem o carte”; 
- 11 noiembrie 2015 clasa a VIII-a B – „Alternarea timpului de studiu cu odihna”; 
- 12 noiembrie 2015 Biblioteca – prietena noastră; 
- 18 noiembrie 2015 clasa a VIII-a B – Structura timpului (productiv – neproductiv) 

Dezvoltarea competenţelor profesionale; 
- 7 decembrie 2015 clasa a V-a B – Tradiţii de Crăciun, clas a VI-a C şi a VII-a C – 

Sărbătorirea Crăciunului în România şi în Franţa; 
- 8 decembrie 2015 clasa a VII-a C – 135 ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu (date 

biografice); 
- 14 decembrie 2015 clasa a IV-a D – Legenda Naşterii Domnului; 
- 20 ianuarie 2016 clasa V-a C – Povestea scribului. 

Activităţile s-au desfăşurat în colaborare cu catedra de Limba şi literatura română, catedra 
de Limba Franceză şi cu d-nele învăţătoare Miron Cornelia şi Belciug Cristina; 

Semestrul al II-lea: 
 15-III - Cls.aVI-a C ,,Iți daruiesc un marțișor” (Originea zilei de 8 martie, tradiții.) 
 16-III - Cls.a II-A ,,In gradina bunicii” -Vizita in biblioteca. Constituirea unui grup de 

lucru pentru realizarea unor desene tematice. 
 18-III - Gr.preg. 0 C ,,Cațelușul șchiop de E. Farago și Zdreanța de T. Arghezi” 

(prezentare de carte și lectura expresiva). program de divertisment (joaca cu papuși.) 
 7-IV Cls.a IV-a B - Vizita in biblioteca. -Povestire ,,Danila Prepeleac” -Test de evaluare a 

lecturii. 
 15-IV Cls.I-IV  Intalnire cu scriitorul Niculae Tache Lansare de carte - ,,Prințul 

flacarii albastre” 
 28-IV-23-VI Grupele pregatitoare și cls. I-IV. ,,Saptamanile primaverii,, Expoziție de 

desene, alcatuita cu lucrarile realizate de elevi, in orele de abilitați practice și pictura. 
 13-V Cls.aV-a B - Test de evaluare a lecturii. -,,Zi de primavara,, Joc de imaginație și 

creativitate 
 23-V Cls.a IV-A ,,Povestiri și proverbe cu talc” (Cugetari , proverbe și istorisiri despre 

omenie ). 
 25-V Cls.aV-a C ,,Cuvantul și culoarea, elemente comune in realizarea portretului, in 

literatura și pictura.,, 
 27-V Cls.a V-a A ,,_,,     ,,_,,    ,,_,,     ,,_,,   ,,_,,  
 27-V Cls.VII-a B și C ,,Europolis-un roman romanesc european” (Prezentarea romanului 

Europolis de Jean Bart.) 
 

VII. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE  (infrastructura învăţământului, dotarea, 
resursele materiale) 

 
 
VII.1. Starea fizică/juridică a clădirilor 
 
Şcoala, începând cu 01.09.2014 până în august 2015, a fost în programul de reabilitare 

infrastructură şcolară prin Primăria Sectorului 3.  
Şcoala are aviz igienico-sanitar de funcţionare pentru şcoală şi pentru sălile de sport. De 

asemenea, unitatea mai are certificat de constatare cu aviz pentru sănătate şi securitate în muncă 
de la I.T.M. al Municipiului Bucureşti. Şcoala nu are aviz P.S.I. 

Şcoala se află în procesul de dotare definitivă cu o clădire Multifuncţională prin investiţia 
Primăriei Sectorului 3. 
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VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ 
 
Unitatea de învăţământ a avut asigurate toate utilităţile, inclusiv, din anul şcolar 2015-2016 

acces la internet. A fost asigurată căldura, prin RADET la şcoală. 
În perioada anului şcolar 2014-2015 a fost continuat programul pilot introdus de către 

Primăria Sectorului 3 şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi anume Catalogul virtual. 
  
VII.3. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii 
 
Primăria este în curs de finalizare a dotărilor în ceea ce priveşte clădirea Multifuncţională 

aflată în curtea unităţii de învăţământ. 
Discuţiile cu Primăria Sectorului 3 pentru amenajarea curţii interioare a unităţii şcolare 

sunt avansate şi se preconizează reabilitarea pentru anul şcolar 2016-2017. 
   
VII.4. Situaţia bazei sportive a unităţilor 
 
Şcoala are sală de sport care în prezent este reabilitată, precum şi două săli de sport mai 

mici deasemenea reabilitate. Există mijloace fixe şi obiecte de inventar în baza materială a sălii de 
sport, care au fost achiziţionate prin Programul ISMB de dotare a sălilor de sport, a laboratoarelor 
şi a cabinetelor de consiliere şcolară. 
 Şcoala dispune de trei terenuri exterioare: unul sintetic pentru fotbal, unul de baschet şi 
unul de handbal, terenuri ce necesită o reamenajare. 
  

VII.5. Situaţia altor spaţii 
 
În condiţiile în care şcoala a fost reabilitată, celelalte spaţii sunt în condiţii de funcţionare 

foarte bune. 
 
 

VIII. INTEGRAREA EUROPEANĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME 
DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI ETC. 

 
La iniţiativa d-nului prof. Ioniţă Iulian au fost demarate procedurile pentru înscrierea şcolii 

noastre într-un nou proiect internaţional ERASMUS +.  
În urma discuţiilor cu foştii parteneri din proiectele Comenius, la care a participat şcolala 

noastră, s-au pus bazale unei noi cooperări într-un proiect european Erasmus +. Astfel, la grupul 
proiectului s-au alăturat şcoli din Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, România şi 
Spania. Pentru pregătirea fotmularului de aplicaţie a proiectului s-a stabilit întâlnirea 
reprezentanţilor şcolilor la şcoala Breidholtsskoli din Reikjavik, Islanda în perioada 4-7 februarie 
2016. Datorită faptului că din partea şcolii din Bulgaria nu a participat nici un reprezentant, s-a 
hotărât excluderea acestei şcoli din grup. 

În timpul întâlnirii s-a stabilit ca tema principală a proiectului să fie conservarea mediului şi 
emigraţia. S-a ales ca titlu al proiectului „Un viitor curat şi verde”. S-au propus ideile de proiect, 
temele proiectului, responsabilităţile fiecărei şcoli. S-a stabilit ca lider al grupului (coordonatorul 
proiectului internaţional) să fie reprezentantul şcolii din Finlanda. Se continuă lucrul la formularul 
de aplicaţie prin videoconferinţe, e-mail şi facebook. 
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IX. CONSILIERE ŞCOLARĂ, PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ 

 
Activitatea de orientare şcolară şi profesională a fost coordonată de responsabilul Comisiei 

O.S.P., în colaborare cu consilierul psihopedagog al şcolii. Au existat colaborări cu liceele 
învecinate, în special cele din Sectorul 3 care au prezentat oferta educaţională elevilor şi părinţilor. 
Teme legate de O.S.P. au făcut subiectul orelor de dirigenţie, în mod frecvent la clasele a VIII-a, 
la şedinţele cu părinţii, prin directa implicare a direcţiunii, pentru o consiliere eficientă.  
 

X. PARTENERIATUL SOCIAL INTER/INSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE 
REPREZENTATIVE 

Sindicatul este un partener autentic de dialog şi decizie la nivelul unităţii noastre. 
Sindicatul s-a orientat centrandu-şi atenţia, nu pe avantaje de moment sau personale, ci pe 
problemele şi interesele majorităţii membrilor de sindicat. 

Membrii de sindicat din şcoala noastră au beneficiat de bilete de odihna si tratament, 
procurate atât din cota cuvenită din numărul biletelor subvenţionate de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei sociale, cât şi prin contractele facute de SSIP Sector 3, afiliat la FSLI, la mare şi munte. 

 
 
 
 
     Director, 

Prof. Bratu Teodor Cosmin 
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