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1. ARGUMENT 

 

Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, judeţul Suceava este o şcoală 

prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o instituţie de învăţământ în 

care elevii sunt respectaţi,  integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică,  

culturală sau socio-economică, religie.  

Prezentul raport îşi propune să evidenţieze principalele coordonate ale activităţii de 

asigurare a calităţii educaţiei la nivelul unităţii şcolare în anul şcolar 2018-2019: 

autoevaluarea instituţională, analiza culturii organizaţionale, evaluarea sistemică a 

aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi, a satisfacţiei personalului 

didactic, implementarea unor proceduri de comunicare interna, decizie şi raportare, 

identificarea şi prevenirea perturbărilor majore în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, 

aplicarea unor proceduri de control al documentelor şi înregistrărilor, precum şi a unor 

proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii. 

Eficacitatea educaţională la nivelul unităţii de învăţământ s-a concretizat în 

îndeplinirea unor indicatori de performanţă, precum: definirea şi promovarea ofertei 

educaţionale, existenţa unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii, proiectarea şi 

realizarea curriculum - ului, evaluarea rezultatelor şcolare şi a activităţilor extracurriculare, 

activitatea ştiinţifica şi metodică a cadrelor didactice şi activitatea financiară. 

Activitatea şcolii noastre pe parcursul anului şcolar 2019-2020 s-a desfăşurat în acord 

cu priorităţile stabilite de Consiliul de Administraţie, prin raportare la specificul şcolii, la 

standardele educaţionale de calitate, la ţintele strategice din PDI-ul şcolii (2017-2021) şi la 

respectarea legislaţiei în vigoare: 

 Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale cu completările şi modificările ulterioare; 

 Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017; 

 Ordinul nr. 5079/31 august 2016 privindaprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3191/20.02. 2019 privind structura anului şcolar 2019-2020; 

 Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;  

 ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei 

de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 

 Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

 Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 

educaţională; 
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 Ordinul nr. 5554/7.10.2011 privindaprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a casei corpului didactic;  

 Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea învăţământului preuniversitar; 

 Legea 269/16.06.2004 şi Hotărârea nr. 1.294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar in vederea stimulării achiziţionării de calculatoare; 

 Ordinul nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor 

din învăţământul preuniversitar în regim simultan; 

 Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa 

a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa 

a II-a; 

 Ordinul nr. 3371/12.03.2017 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru 

învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ 

pentru învățământul primar; 

 Ordinul nr. 5.086 din 30 august 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea 

planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial; 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4694/02.08.2019 privind aprobarea 

Curriculumului pentru educație timpurie; 

 Ordinul pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019; 

 Ordinul nr. 5563/7.10.2011 privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei 

permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul 

masterului didactic; 

 Ordinul nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea 

ocupării unei funcţii didactice; 

 Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare 

periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de 

aceştia; 

 Ordinul nr. 5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

 Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a 

personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4247/21.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; 

 Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204612
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204612
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activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de 

învăţământ; 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. 128/ 1994 privind măsurile pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi 

morală a elevilor şi studenţilor; 

 Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară;  

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor 

cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare; 

 Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a învăţământului special şi special integrat;  

 Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masa;  

 Ordinul nr. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 

„Şcoala după şcoală”; 

 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de  învăţământ  

preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 4.619/2014 

 Ordinul nr. 5231 din 14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea 

reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din România; 

 Ordinul nr.  5232 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul 

gimnazial; 

 Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 

activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 
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 Ordinul ministrului educației și cercetării, privind modificarea și 

completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul 

primar pentru anul școlar 2020-2021; 

 Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul 

Sistemului Innformatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile 

din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenului national de definitivare în învăţământ; 

 Ordinul nr. 4.300/21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018; 

 Ordinul M.E.C. nr. 4248 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4916/16.08.2019 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-

2020; 

 Procedura Operațională nr. 1561/DGIP/03.06.2020; 

 Ordinul nr. 4916/2019 privind Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020; 

 Ordinul 4946/27.08.2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019/2020; 

 Ordinul nr. 4019/2020 privind suspendarea organizării și desfășurării evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, a simulării evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

național, în anul școlar 2019-2020; 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5532/11.12.2019 privind modificarea și 

completarea ordinul ministrului nr. 4948/2019 privind Organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021; 

 Ordinul nr. 5061/11.12.2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigura 

reaomologării utilizării mijloacelor de învăţământ în învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea 

utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Strategiile M.E.N.C.Ş. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul nr. 4019/2020 privind suspendarea organizării și desfășurării evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, a simulării evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

național, în anul școlar 2019-2020; 

 Ordinele, notele, metodologiile şi precizările M.E.N.C.Ş.;  

 Ordinul OMECT nr. 1409/29.06.2007 Strategia cu privire la reducerea fenomenului de 

violenłă în unităłile de învăłământ preuniversitar; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020- 2030;  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%204244_2020.pdf
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 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);  

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, 

publicate în Monitorul Oficial;  

 Planul de implementare a strategiei judeţene privind accesul la educaţie al grupurilor 

dezavantajate;  

 Adresele, notele şi precizările ISJ Suceava;  

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi de lucru, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul 

secretariat. 

 

2. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

 

2.1. Date de identificare a şcolii 

 

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti 

Adresa unităţii de învăţământ: Localitatea Udeşti, judeţul Suceava, cod poştal 727535 

Telefon / Fax: 0230538124 

E-mail: scoalaudestisv@gmail.com 

Site: www.scoalaudesti.ro 

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: preşcolar, primar, gimnazial  

Forma de finanţare: de stat  

Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi 

Limba de predare: limba română  

Număr de grupe şi clase: 56 

Număr de grupe învăţământ preşcolar: 10 

Număr de clase învăţământ primar: 25 

Număr de clase învăţământ gimnazial: 21 

Număr de preşcolari şi elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2019 - 2020: 1011 

Număr de personal didactice: 76 

Număr de norme didactice: 75,68 

Număr de personal didactic auxiliar: 3 

Număr de norme didactice auxiliare: 3 

Număr de personal nedidactic: 14 

Număr de norme nedidactice: 13,5 

Structuri şcolare: 

- Şcoala Primară Luncuşoara 

- Şcoala Primară Chilişeni 

- Şcoala Gimnazială Plăvălari 

- Şcoala Gimnazială Reuseni 

- Şcoala Gimnazială Poieni 

- Şcoala Gimnazială Ştirbăţ 

mailto:scoalaudestisv@gmail.com
http://www.scoalaudesti.ro/
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2.2. Deviza, viziunea, misiunea şcolii 

 

 

DEVIZA ŞCOLII:  

„NU PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU VIAŢĂ ÎNVĂŢĂM!" (SENECA) 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII:  

Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti este o organizaţie deschisă, aptă să 

răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale beneficiarilor educaţiei, promovăm 

toleranţa, responsabilitatea, corectitudinea şi respectul, asigurăm un climat stimulativ pentru 

întreg personalul şcolii, dovedind un real interes pentru nevoile comunităţii locale.  

 

 

MISIUNEA ŞCOLII:  

Ne propunem să asigurăm un învăţământ de calitate, modern şi flexibil, adaptat 

nevoilor şi aspiraţiilor individuale, dar în concordanţă cu aşteptările comunităţii locale. Vom 

avea în vedere, în permanenţă, crearea şi dezvoltarea de relaţii de parteneriat, cu deschidere 

spre valorile educaţiei europene, astfel încât fiecare factor educaţional implicat să-şi pună în 

evidenţă capacitatea şi abilităţile de comunicare, să-ţi dezvolte spiritul de iniţiativă, 

creativitatea şi încrederea în sine, în vederea unei integrări sociale de succes.  

 

2.3. Organigramă 
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2.4. Niveluri de învăţământ 

 

 25 clase 

10 grupe 
21clase 

Preșcolar Primar Gimnazial

 

 

Fig. 1. Niveluri de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

2.5. Efective de elevi 

 

În anul şcolar 2019–2020, la şcolile din comuna Udeşti au fost înscrişi 1011 

preşcolari şi elevi.  

În funcţie de nivelul de învăţământ aceştia au fost distribuiţi astfel: 222 copii în 

învăţământul preşcolar (21,95%), 420 elevi în învăţământul primar (41,54%) şi 369 elevi în 

învăţământul gimnazial (36,49%).  
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EFECTIVE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

 

N

r. 

C

rt

. 

 

 

Şcoala 

Preşcol

ari 

Elevi învăţământ primar Elevi învăţământ gimnazial Total 

Pre- 

şcolar

i şi 

elevi 

GPN Preg

. 

I II III IV Total 

P-IV 

V VI VI

I 

VIII Tota

l 

V-

VIII 

1. Udeşti 

 

23 + 29 

+ 28 

  

15 20 19 27 26 107 30 19 

+ 

18 

14 17 

 

98 285 

80 37 

2. Plăvălari 

 

13 + 15 12 14 18 15 23 82 21 12 12 16 61 171 

 28 

3. Reuseni 

 

27 7 8 5 11 7 38 17 17 19 16 69 134 

4. Poieni 

 

24 5 13 5 13 11 47 22 24 15 15 76 147 

5. Ştirbăţ 

 

15 6 8 5 4 5 28 13/ 

10 r 

17/ 

9 r 

18/ 

10 

r 

17/ 

3 r 

65/ 

32 r 

108/ 

32r 

6. Luncuşoa

ra 

 

23 7 10 6 12 12 47 - - - - - 70 

7. Chilişeni 

 

25/ 

17 r 

12/ 

8 r 

12/ 

12 r 

13/ 

9 r 

18/ 

16 

r 

16/ 

15 r 

71/ 

60 r 

- - - - - 96/ 

77r 

8. TOTAL 

preşcolari

/ elevi 

222/ 

17 

r 

64/ 

8 

r 

85/ 

12 

r 

71/ 

9 

r/ 

10

0/ 

16 

r 

100/ 

15 

r 

420/ 

60 

r 

103/ 

10 

r 

10

7/ 

9 

r 

78/ 

10 

r 

81/ 

3 

r 

369/ 

32 

r 

1011/ 

109  

r 

 

În funcţie de structura etnică, situaţia se prezintă astfel: 902 preşcolari şi elevi români 

(89,21%); 109 preşcolari şi elevi rromi (10,78 %);  
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EFECTIVE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL SEMESTRULUI I A 

ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Şcoala 

Preşcolari Elevi învăţământ primar Elevi învăţământ gimnazial Total 

Pre- 

şcolari 

şi 

elevi 

GPN Preg. I II III IV Total 

P-IV 

V VI VII VIII Total 

V-

VIII 

1. Udeşti 

 

23 + 29 + 

18  

  

15 20 20 27 26 107 30 19 

+ 

18 

37 

14 17 98 286 

80    

2. Plăvălari 

 

13+15 12 14 18 15 23 82 21 12 12 16 61 171 

 28 

3. Reuseni 

 

27 7 8 5 11 7 38 17 17 19 16 69 134 

4. Poieni 

 

24 5 13 5 13 11 47 22 24 15 15 76 147 

5. Ştirbăţ 

 

15 6 8 5 4 5 28 13/ 

10r 

17/ 

9r 

18/ 

10r 

17/ 

3r 

93/ 

32r 

108/ 

32r 

6. Luncuşoara 

 

23 7 10 6 12 12 47 - - - - 47 70 

7. Chilişeni 

 

25/ 

17r 

12/ 

8r 

12/ 

12r 

13/ 

9r 

18/ 

16r 

16/ 

15r 

71 

/60r 

- - - - 71 

/60r 

96/ 

77r 

8. TOTAL 

preşcolari/ 

elevi 

222/ 

17 

r 

64/ 

8 

r 

85/ 

12 

r 

71/ 

9 

r/ 

100/ 

16 

r 

100/ 

15 

r 

420/ 

60 

r 

103/ 

10 

r 

107/ 

9 

r 

78/ 

10 

r 

81/ 

3 

r 

369/ 

32 

r 

1012 

109  

r 

În funcţie de structura etnică, situaţia se prezintă astfel: 903 preşcolari şi elevi români 

(89,21%); 109 preşcolari şi elevi rromi (10,78%).  
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UNITĂŢILE ŞCOLARE/EFECTIVE DE PREȘCOLARI ȘI ELEVI/PERSONAL 

DIN COMUNA UDEŞTI 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020, ÎNCEPUTUL SEM. II 

 

 

 

1.4. Resurse umane 

În ceea ce priveşte resursele umane, în anul şcolar 2019-2020, s-a urmărit promovarea 

unei politici de personal care să asigure calitatea şi eficienţa activităţii educaţionale.  

Încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea personalului şcolii s-au realizat în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare. 

 

 

Nr

. 

Cr

t. 

 

 

Şcoala 

Preşco

lari 

Elevi învăţământ primar Elevi învăţământ gimnazial To

tal 

P-

VI

II 

TO

TA

L 

GP

N 

+ 

Pri

mar 

+ 

gim

nazi

u 

GPN Pre

g. 

I II III IV Total 

P-IV 

V VI VI

I 

VIII Total 

V-

VIII 

1. Udeşti 

 

24 + 24 

+ 28 

  

17 20 20 25 26 108 30 19 

+ 

18 

14 17 

 
98 20

6 

282 

76 37 

2. Plăvălar

i 

 

13 + 16 12 15 17 15 23 82 21 12 12 16 61 14

3 

172 

 29 

3. Reuseni 

 

27 7 8 7 11 7 40 17 17 19 16 69 10

9 

136 

4. Poieni 

 

25 5 13 5 13 11 47 22 23 15 15 75 12

2 

147 

5. Ştirbăţ 

 

15 6 8 4 4 5 27 13/ 

10 r 

17/ 

9 r 

18/ 

10 

r 

17/ 

3 r 
65/ 

32 r 

92/ 

32 

r 

 

107/ 

32 r 

6. Luncuş

oara 

 

23 7 10 6 12 12 47 - - - - - 47 70 

7. Chilişen

i 

 

33/ 

17 r 

13/ 

8 r 

12/ 

12 r 

13/ 

9 r 

18/ 

16 r 

16/ 

15 r 
72/ 

60 r 

- - - - - 72/ 

60 

r 

105/ 

77 r 

8. TOTAL 

preşcola

ri/ elevi 

228/ 

17 

r 

67/ 

8 

r 

86/ 

12 

r 

72 

9 

r/ 

98/ 

16 

r 

100/ 

15 

r 

423/ 

60 

r 

103/ 

10 

r 

10

6/ 

9 

r 

78/ 

10 

r 

81/ 

3 

r 

368/ 

32 

r 

79

1/ 

92  

r 

101

9/ 

109  

r 
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Fig. 2. Cadre didactice titulari şi suplinitori 

 

 

 

A) Personal de conducere:  

 Director: Prof. Golea Marius Constantin (educaţie fizică, grad I, vechime 18 ani) 

 Director adjunct: Prof. Popescu Oana Anda (istorie-geografie, grad I, vechime 22 ani) 

 

B) Personal didactic: 

În anul şcolar 2019–2020, la şcoala noastră sunt încadraţi 76 (51 titulari) de cadre 

didactice:  

 Educatori = 10 – 13,15% (din care 6 titulari); 

 Învăţători = 25 – 32,89% (din care 18 titulari); 

 Profesori = 41 – 53,94% (din care 27 titulari); 

 Norme didactice = 75,68 

 

 

 

 

 

1.28%
1.28%

1.28%

67,95%

25,65%

2,56%

Titulari
Pensionari
Suplinitori calificaţi
Suplinitori necalificaţi cu studii superioare
Suplinitori necalificaţi fără studii superioare
Suplinitori necalificati in curs e calificare
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Situaţia statistică a cadrelor didactice titulare și suplinitoare la data de 01.10.2019 

Cadre 

didactice 

Cadre 

didactice 

titulare 

Cadre didactice suplinitoare 

Calificaţi Pensionari Necalificaţi 

  Cu studii 

superioare 

Fără studii 

superioare 

In curs de calificare 

76 52 20 2 1 1 1 

100% 68,42% 26,31% 2,63% 1,31% 1,31% 1,31% 

 

 

Situaţia statistică a cadrelor didactice în funcție de grade didactice la data de 01.10.2019 

 

Cadre didactice Debutanţi Cadre didactice 

cu definitivat 

Cadre didactice 

cu gradul II 

Cadre didactice 

cu grad didactic 

I, obţinut 

inclusiv prin 

echivalarea 

doctoratului 

76 10 20 15 31 

100% 13,15% 26,31% 19,73% 40,78% 

 

13,15%

26,31%

19,73%

40,78%

Debutanti

Cadre didactice cu definitivat

Cadre didactice cu gradul II

Cadre didactice cu grad
didactiv

 

Fig. 3.   Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de gradele didactice 

 

Distribuţia personalului didactic în funcţie de gradele didactice la 01.10.2019 

 

Nr. crt. Grade didactice Număr cadre didactice Procent 

1. Doctorat 1 1,31% 

2. Gradul I 30 39,47% 

3. Gradul II 15 19,73% 
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4. Definitivat 20 26,31% 

5. Debutant 10 13,15% 

6. Necalificat 3 3,94% 

7. Total 76 100% 

 

 

Personal didactic în anul şcolar 

2019 – 2020 

Total 

cadre 

didactice 

PJ 

Total cadre 

didactice 

calificate 

PJ 

Total cadre 

didactice 

necalificate PJ 

Total cadre didactice 

nou venite 

PJ 

Total cadre 

didactice 

navetiste 

PJ 

76 72 3 9 62 

100% 94,73 % 3,94 % 11,84 % 81,57 % 

 

 

 

Distribuţia personalului didactic în funcţie de gradele didactice (01.10.2019) 

pe nivel de învăţământ 

 

 

Grad 

didactic 

Doctor Grad I Grad II Definitiv

at 

Debu- 

tant 

 

Titular Suplinit

or 

calificat 

Suplinitor 

necalificat 

 

Educatori - - 2 4 4 6 4 - 

Învăţători - 8 6 10 1 18 7 - 

Profesori 1 22 7 6 5 27 11 3 

Nr. total 

de cadre 

didactice 

1 30 15 20 10 51 22 3 

Procent 

(%) 

 1,31% 39,47% 19,73%  26,31% 13,15 %  67,10%  28,94%  3,94% 
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Fig. 4. Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de gradele didactice pe nivele de 

învățământ 

 

 

C) Personal didactic auxiliar şi nedidactic:  

 Didactic auxiliar: 3 (4 norme) 

 Nedidactic: 14 (13,5 norme) 

 

 

 

1.2. Resurse materiale şi financiare 

 

A) Baza materială 

 Clădiri destinate şcolii –13          

 Săli de clasă – 54 

 Cabinete de informatică – 5 

 Cancelarii – 7 

 Săli de gimnastică – 2 

 Terenuri de sport – 4 

 Cabinet director – 2 

 Secretariat – 1 

 Contabilitate – 1 

 Bibliotecă - 5 cu un fond de carte de 25620 de volume în valoare de 59.006,27 RON  

 Magazii de lemne – 11 

 Centrale termice – 10 

 Grupuri sanitare moderne – 10 

 Sistem video – în 4 structuri şcolare 

 Acces la internet – în 7 structuri şcolare 

 Sisteme desktop – 66 

 Laptopuri - 30 
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 Multifuncţionale – 20 

 Videoproiectoare - 15 

 

B) Lucrări de reparaţii şi investiţii 

 Înainte de începerea propriu-zisă a cursurilor, au fost asigurate condiţiile igienico-sanitare 

corespunzătoare;  

 S-au efectuat toate reparaţiile care s-au impus la instalaţia sanitară şi la obiectele de 

mobilier;  

 Este în lucru: extindere la Şcoala Gimnazială Plăvălari, grup sanitatar, a fost izolată 

clădirea în exterior, se va instala centrală termică; 

 Este începută extinderea corpului B al Școlii Gimnaziale Udești cu grupuri sanitare, a fost 

izolată clădirea în exterior, se vor face renovări interioare și se va monta centrală termică. 

 

 

 

C) Finanţarea unităţii şcolare în anul 2019 

Finanţarea se realizează de la bugetul local (fondul de salarii, reparaţii, investiţii,  

întreţinere, obiecte de inventar), prin donaţii şi sponsorizări în bani şi materiale.   

 

Bugetul pe anul 2019: 

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Total 

1. Titlul I Cheltuieli de personal 6319667 

2. Titlul II Bunuri şi servicii  681844 

3. Titlul X Finanțare externă 

nerambursabilă 

430848 

 

Bugetul pe anul 2020: 

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Total 

1. Titlul I Cheltuieli de personal 6.394.288 

2. Titlul II Bunuri şi servicii  528.000 

3. Titlul IX Asistență socială 54.000 

4. Titlul X Finanțare externă 

nerambursabilă 

309.852 

5. TOTAL 7.286.140 
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3. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

 

3.1. Managementul procesului de predare –învăţare-evaluare  

 

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. 

Mihăescu” Udeşti, pe parcursul anului şcolar 2019-2020 s-a derulat în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. 

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în baza planurilor cadru şi a programelor 

şcolare actualizate. Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul maxim de ore 

prevăzute de documentele în vigoare şi zilele metodice, dar şi în funcţie de spaţiul disponibil.  

Profesorii au urmărit permanent acordarea sprijinului în învăţare atât în cadrul 

cursurilor propriu-zise, cât şi în cadrul programelor de pregătire suplimentară.  

 

3.1.1. Oferta curriculară   

 

În anul şcolar 2019-2020, oferta de discipline opțíonale a şcolii noastre a fost diversă 

şi s-a axată pe dorinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi, dar şi pe consolidarea 

parteneriatului şcoală-familie-comunitate.  

 

 

OFERTA CURRICULARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

În funcție de opțiunile elevilor, dar și a părinților oferta de  C.D.Ş. pentru anul școlar 

2019-2020 este următoarea:  

 

În funcție de opțiunile elevilor, dar și a părinților oferta de  C.D.Ş. pentru anul școlar 

2019-2020 este următoarea:  

 

Nr. 

crt. 

Clasa Denumire C.D.Ş. Educator/învăţător/profesor 

propunător 

Şcoala Gimnazială Plăvălari 

1. GPN Micii artiști Senescu Anca Irina 

2. GPN Cântecele copilăriei Romega Oltița 

3. a V-a Educație pentru sănătate Cucoșel Andreea Florina 

4. a VI-a Apprendre le francais en chantant Moroșanu Narcisa Petronela 

5. a VII-a La France et ses merveilles Moroșanu Narcisa Petronela 

6. a VIII-a Un examen mai ușor Corhan Petruța Diana 

Şcoala Gimnazială Reuseni 

1. GPN Micii sanitari Struț Nina 

2. a V-a En chantant, apprenons le francais Bădăluță Petronela Daniela 

3. a VI-a Șah Prorociuc Codrin 

4. a VII-a Apprendre le francais en chantant Bădăluță Petronela Daniela 
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5. a VIII-a La France et ses merveilles Bădăluță Petronela Daniela 

Şcoala Gimnazială Poieni 

1. GPN Trăistuța cu povești Borza Viorica 

2. a V-a  Șah Codină Bogdan Iulian 

3. a VI-a Șah Codină Bogdan Iulian 

4. a VII-a Probleme celebre Gemeniuc Gabriela Geanina 

5. a VIII-a Aplicații ale matematicii Gemeniuc Gabriela Geanina  

Şcoala Gimnazială Ştirbăţ 

1. GPN Căsuța cu povești Cojocariu Brîndușa 

2. V English through fairy tales Călugăreanu Adina Laura 

3. VI Green school Călugăreanu Adina Laura 

4. VII Lecturi morale Barghier Adrian 

5. VIII Lecturi morale Barghier Adrian 

Şcoala Gimnazială Udeşti 

1. GPN În lumea grafismelor Murășan Diana Gabriela 

2. a II-a Istorie orală – Personalități udeștene Teleagă Daniela Isabela 

3. a III-a Istorie orală – Personalități udeștene Iacob Dumitru 

4. a IV-a  Matematică distractivă Croitor Ana Maria 

5. a V-a  Lecturi morale Barghier Adrian 

6. a VI-a A Științele și lumea în care trăim Romaniuc Cristina Casandra 

7. a VI-a B Științele și lumea în care trăim Romaniuc Cristina Casandra 

8. a VII-a Lecturi morale Barghier Adrian 

9. a VIII-a Exerciții și tehnici de redactare a eseului 

structurat 

Alexandriuc Maria 

Şcoala Primară Chilişeni 

1. a IV-a Matematică distractivă Lăcătuș Ionel 
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3.1.2. Rezultatele învăţării 

 

A) Promovabilitatea 

 Învăţământ primar 

 

CENTRALIZATOR 1  – MEDII GENERALE (CLASELE I-IV) – SEM. I 

 

 

Obs.: 172 elevi au mediile generale (calificative): FB; 107 elevii au medii generale 

(calificative): B şi  86 de elevii au medii generale (calificative): S. 

 

Nr.  

crt. 
Şcoala  

Total elevi după calificative la sfârşitul semestrul I 

   

Suficient Bine Foarte Bine 

1. Udeşti 13 30 49 

2. Plăvălari 15 18 35 

3. Reuseni 8 14 10 

4. Poieni 6 7 29 

5. Ştirbăţ 2 10 9 

6. Luncuşoara 6 15 19 

7. Chilişeni 36 13 21 

Total: 365 

(Număr/Procent) 

 

86 

 

23.56% 

107 

 

 29,31% 

172 

 

47,12% 
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

NUMĂR DE

ELEVI

Foarte bine

Bine

Suficient 86 elevi

107 elevi

172 elevi 

 
 

Fig. 5. Distribuţia elevilor (clasele I-IV) după calificative la sfârşitul sem. I 

 

 

CENTRALIZATOR  2 – MEDII GENERALE (CLASELE I-IV) – SEM. II 

 

Obs.: 166 elevi au mediile generale (calificative): FB; 105 elevii au medii generale 

(calificative): B şi  82 de elevii au medii generale (calificative): S. 

 

Nr.  

crt. 
Şcoala  

Total elevi după calificative la sfârşitul semestrului II 

   

Suficient Bine Foarte Bine 

1. Udeşti 13 30 47 

2. Plăvălari 16 23 30 

3. Reuseni 5 14 14 

4. Poieni 6 6 30 

5. Ştirbăţ 2 9 10 

6. Luncuşoara 7 13 20 

7. Chilişeni 33 10 15 

Total: 353 

(Număr/Procent) 

 

82 

23.22% 

105 

 29,74% 

166 

47,02% 
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Fig. 6. Distribuţia elevilor (clasele I-IV) după calificative la sfârşitul sem. al II-lea 

 

 

 Învăţământ gimnazial:  

 

CENTRALIZATOR 3 – MEDII GENERALE (CLASELE V-VIII) – SEM. I 

Obs.: - 2 elevi din clasele V-VIII au media generală 10.00; 

          - 3 elevi din clasele V-VIII au media genereală între 5.00 – 5.99;  

Nr.  

crt. 
Şcoala  

Total elevi după medii generale la sfârşitul semestrul I 

      

5-5.99 6 – 6.99 7 – 7.99 8-8.99 9-9.99 10 

1. Udeşti 2 7 25 24 21 - 

2. Plăvălari 1 8 17 15 13 - 

3. Reuseni - 1 12 22 29 2 

4. Poieni - 2 13 28 25 - 

5. Ştirbăţ - 8 18 6 12 - 

Total: 291 

(Număr/Procent) 

 

3 

 

1,03% 

26 

 

8,93% 

85 

 

29,20% 

75 

 

25,77% 

100 

 

34,36% 

2 

 

0.68% 
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Fig. 7. Distribuţia elevilor (clasele V-VIII) după medii generale la sfârşitul sem. I 

 

 

CENTRALIZATOR  4 – MEDII GENERALE (CLASELE V-VIII) – SEM. II 

Nr.  

crt. 
Şcoala  

Total elevi după medii generale la sfârşitul semestrul II 

      

5-5.99 6 – 6.99 7 – 7.99 8-8.99 9-9.99 10 

1. Udeşti - 15 25 26 20 1 

2. Plăvălari 1 9 19 19 13 - 

3. Reuseni - 1 12 21 33 2 

4. Poieni - 4 14 26 31 - 

5. Ştirbăţ 2 17 17 9 12 - 

Total: 349 

(Număr/Procent) 

 

3 

 

0,85% 

46 

 

13,18% 

87 

 

24,92% 

101 

 

28,93% 

109 

 

31,23% 

3 

 

0.85% 
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Obs.: - 3 elevi din clasele V-VIII au media generală 10.00; 

          - 3 elevi din clasele V-VIII au media genereală între 5.00 – 5.99;  

 

 
Fig. 8. Distribuţia elevilor (clasele V-VIII) după medii generale la sfârşitul sem. al II-lea 

 

 

CENTRALIZATOR 5  – CORIGENŢE/SITUAŢIA ŞCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ – 

SEM. I 

Nr. 

Crt. 

 

Şcoala 

Total elevi corigenţi la sfârşitul semestrului I 

Total elevi cu 

situaţia 

şcolară 

neîncheiată 

la sfârşitul 

sem. I 

       

La 1 

disciplină  

La 2 

discipline 

La 3 

discipline 

La 4 

disci

pline  

 

La > 

4 

disci

pline 

Total 

Din 

care 

fete 

1. Udeşti 7 4 3 2 2 - - 

2. Plăvălari 5 4 - - - - - 

3. Reuseni 3 - - - - - - 
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    Obs.: 5,38% dintre elevi sunt corigenţi și 22,80% dintre elevi sunt cu situaţia școlară 

neîncheiată la sfârşitul semestrului I. 

 

1 disciplină

2 discipline

3 discipline

4 discipline

> 4 discipline

2710

3 2 2

 
Fig. 9. Distribuţia elevilor corigenţi la sfârşitul sem. I 

 

 

CENTRALIZATOR  6 – CORIGENŢE/SITUAŢIA ŞCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ – 

SEM. II 

4. Poieni 4 - - - 3 6 3 

5. Ştirbăţ 8 2 - - - 6 - 

6. Luncuşoara - - - - - - - 

7. Chilişeni - - - - - 1 1 

Total: 57 

(5,38%) 

 

27 

47,36% 

10 

17,54% 

3 

5,26% 

2 

3,50

% 

2 

3,50

% 

13 

22,80

% 

4 

Nr. 

Crt. 

 

Şcoala 
Total elevi corigenţi la sfârşitul semestrului II 

Total elevi cu 

situaţia 

şcolară 

neîncheiată 

la sfârşitul 

sem. II 

(inclusiv cei 

corigenți) 
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   Obs.: 1,14% dintre elevi sunt corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul 

semestrului II. În rubrica de neîncheiați se regăsesc și elevi care apar la corigențe. 

 

 

 
 

Fig. 10. Distribuţia elevilor corigenţi la sfârşitul sem. al II-lea 

 

 

La 1 

disciplină  

La 2 

discipline 

La 3 

discipline 

La 4 

disci

pline  

 

La > 

4 

disci

pline 

Total 

Din 

care 

fete 

1. Udeşti - - - - - - - 

2. Plăvălari - - - - - - - 

3. Reuseni - - - - - - - 

4. Poieni - - - - - - - 

5. Ştirbăţ - - - - - 8  6 

6. Luncuşoara - - - - - - - 

7. Chilişeni - - - - - 1 1 

Total: 9 

(3,59%) 

 

- - - - - 9 7 
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CENTRALIZATOR CORIGENȚE SEM. I  CLASELE II-VIII 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elevi Structura școlară Clasa Disciplina  

1. Federciuc D. Samuel Școala Gimnazială 

Udești 

a V-a Limba română 

 Limba engleză 

Matematică 

Biologie 

2. Huber V. Elisei Școala Gimnazială 

Udești 

a V-a Limba română 

 Limba engleză 

Matematică 

Biologie 

3. Jescu D. Daniel Ionuț Școala Gimnazială 

Udești 

a V-a Limba engleză 

4. Julinschi M. Darius Emanuel Școala Gimnazială 

Udești 

a V-a Limba română 

 Limba engleză 

Matematică 

Biologie 

Istorie 

Geografie 

5. Țan A.A. Alexandru 

Sebastian 

Școala Gimnazială 

Udești 

a V-a Limba engleză 

6. Dumitraș D.V. Violeta 

Anamaria 

Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Limba română 

 Limba engleză 

Matematică 

Biologie 

7. Filipciuc F.V. Alexandru 

Cătălin 

Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Limba engleză 

Biologie 

8. Hîrdea V. Sebastian Ștefan Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Limba engleză 

Limba franceză 

Biologie 

9. Jescu I. Robert Alin  Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Biologie 

10. Melțer F. Adelin Cătălin Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Limba engleză 

Limba franceză 

Biologie 

11. Muntean V. Adrian Școala Gimnazială 

Udești 

a VI-a B Limba engleză 

Limba franceză 

Biologie 

12. Bucătaru C.C. Mircea Eduard 

Marian 

Școala Gimnazială 

Udești 

a VII-a  Limba română 

Biologie 
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13. Huțanu Ana Maria Școala Gimnazială 

Udești 

a VII-a  Matematică 

14. Barbu G. Emanuel Școala Gimnazială 

Udești 

a VIII-a  Limba română 

Matematică 

15. Crainiciuc R. Radu Școala Gimnazială 

Udești 

a VIII-a  Limba română 

 

16. Dragoman L.T. Edi Școala Gimnazială 

Udești 

a VIII-a  Matematică 

17. Federciuc D. Maria Școala Gimnazială 

Udești 

a VIII-a  Limba română 

Matematică 

18. Huțanu V. Rafaela Școala Gimnazială 

Udești 

a VIII-a  Matematică 

19. Muntean A. Bogdan Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a II-a MEM 

20. Muntean I. Denis Cristian Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a II-a CLR 

MEM 

21. Muntean Denis Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a V-a Limba română 

Matematică 

22. Munteanu Daria Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a V-a Matematică 

23. Munteanu Darius Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a V-a Limba română 

Matematică 

24. Bolohan Florin Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a V-a Limba română 

Matematică 

25. Bolohan I. Iulian Beniamin Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a VIII-a Matematică 

26. Irimia V. Samuel Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a VIII-a Matematică 

27. Munteanu I.M. Ana Maria Școala Gimnazială 

Plăvălari 

a VIII-a Matematică 

28. Șomfulean V. Alex Vasilică Școala Gimnazială 

Reuseni 

a VII-a Matematică 

29. Grecu I. Florin Școala Gimnazială 

Reuseni 

a VIII-a Matematică 

30. Lungu D. Eduard Dumitru Școala Gimnazială 

Reuseni 

a VIII-a Matematică 

31. Magazin F. Andrei Sebastian Școala Gimnazială 

Poieni 

a V-a Limba engleză 

Limba franceză 

Matematică 

Biologier 

Geografie 
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32. Vară P. Gabriel Petrișor Școala Gimnazială 

Poieni 

a V-a Limba engleză 

Limba franceză 

Matematică 

Biologier 

Geografie 

33. Bîrjoveanu D. Samuel Școala Gimnazială 

Poieni 

a VI-a Limba engleză 

34. Ciupetcă V. Carmen Școala Gimnazială 

Poieni 

a VI-a Matematică 

35. Boide M.B. Modest 

Alexandru 

Școala Gimnazială 

Poieni 

a VII-a Limba engleză 

Limba franceză 

Matematică 

Biologier 

Geografie 

36. Rusoiu M.C. Marian 

Alexandru 

Școala Gimnazială 

Poieni 

a VII-a Matematică 

37. Magazin F. Iulian Florentin Școala Gimnazială 

Poieni 

a VIII-a Matematică 

38. Ciobotaru A. Iulian Marian Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Limba română 

Biologie 

39. Munteanu I. Narcisa Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Educație 

tehnologică 

40. Nica C. Sînziana Emilia Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Biologie 

41. Stănescu N. Cristi Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Educație 

tehnologică 

42. Stănescu L. Diamanta Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Educație 

tehnologică 

43. Munteanu M. Laurențiu Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Biologie 

44. Munteanu F. Lăcrămioara Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Educație 

tehnologică 

45. Munteanu F. Marius Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Biologie 

Geografie 

46. Munteanu L.I. Samuel Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Educație 

tehnologică 

47. Platon Ș. Emanuel Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Biologie 

48. Stănescu V. Daniela Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Educație 

tehnologică 

49. Stănescu N. Ionela Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Educație 

tehnologică 
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50. Stănescu P. Răzvan Școala Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Educație 

tehnologică 

 

 

 

CENTRALIZATOR  ELEVI CU SITUAȚIA ȘCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ ÎN 

SEMESTRUL  I AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume, inițiala tatălui și 

prenume elevului/elevei 

Structura 

școlară 

Clasa Disciplinele la care 

au fost cu situația 

neîncheiată la 

sfârșitul sem. I 

1. Munteanu D. Laura Școala Primară 

Chilișeni 

a IV-a Toate disciplinele 

2. Munteanu M. Marius Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a V-a Toate disciplinele 

3. Sandu C. Gabriela Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a V-a Toate disciplinele 

4. Stănescu G. Abel Cătălin Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a V-a Toate disciplinele 

5. Munteanu G. Lidia Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Toate disciplinele 

6. Sandu I. Caina Ana Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Toate disciplinele 

7. Stănescu N. Cristi Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Informatică și TIC 

8. Stănescu L. Diamnata Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Informatică și TIC 

Istorie 

9. Tontu N. Gabriela Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Toate disciplinele 

10. Tontu N. Andreea Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VI-a Toate disciplinele 

11. Stănescu V. Daniela Școala 

Gimnazială 

a VII-a Informatică și TIC 
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Știrbăț 

12. Stănescu D. Sunamita Maria Școala 

Gimnazială 

Știrbăț 

a VII-a Toate disciplinele 

 

CENTRALIZATOR  ELEVI CU SITUAȚIA ȘCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ ÎN 

SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Structura 

școlară 

Clasa Disciplinele la care au 

fost cu situația 

neîncheiată la sfârșitul 

sem. II 

1. Munteanu D. Laura Chilișeni a IV-a  Toate disciplinele 

2. Sandu C. Gabriela Știrbăț a V-a  Toate disciplinele 

3. Sandu I. Caina Ana Știrbăț a VI-a  Toate disciplinele 

4. Tontu N. Gabriela Știrbăț a VI-a  Toate disciplinele 

5. Tontu N. Andreea Știrbăț a VI-a  Toate disciplinele 

6. Stănescu D. Sunamita Maria Știrbăț a VII-a  Toate disciplinele 

7. Munteanu M. Marius Știrbăț a V-a Toate disciplinele 

8. Stănescu G. Abel Cătălin Știrbăț a V-a Toate disciplinele 

9. Munteanu G. Lidia Știrbăț a VI-a Toate disciplinele 

   

 

CENTRALIZATOR  ELEVI REPETENȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Structura 

școlară 

Clasa Statut 

1. Munteanu D. Laura Chilișeni a IV-a  repetentă 

2. Sandu C. Gabriela Știrbăț a V-a  repetentă 

3. Sandu I. Caina Ana Știrbăț a VI-a  repetentă 

4. Tontu N. Gabriela Știrbăț a VI-a  repetentă 

5. Tontu N. Andreea Știrbăț a VI-a  repetentă 

6. Stănescu D. Sunamita Maria Știrbăț a VII-a  repetentă 

 

 

CENTRALIZATOR  ELEVI ABANDON ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Structura 

școlară 

Clasa Statut 

1. Munteanu M. Marius Știrbăț a V-a abandon 

2. Stănescu G. Abel Cătălin Știrbăț a V-a abandon 

3. Munteanu G. Lidia Știrbăț a VI-a abandon 
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B) Frecvenţă:  

 

În primul semestru al anului şcolar 2019-2020 situaţia absenţelor se prezintă 

astfel:  

Nr. 

crt. 

Nivel de 

învăţământ 

Total absenţe Total absenţe 

motivate 

Total absenţe 

nemotivate 

1. PREŞCOLAR 1749 338 1411 

2. PRIMAR 717 198 519 

3. GIMNAZIAL 4556 1600 2956 

TOTAL 7022 2136 4886 

             

  Obs.: 8,91 de absenţe/elev; 

 

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 situaţia absenţelor se prezintă 

astfel:  

Nr. 

crt. 

Nivel de 

învăţământ 

Total absenţe Total absenţe 

motivate 

Total absenţe 

nemotivate 

1. PREŞCOLAR 1060 248 812 

2. PRIMAR 1363 932 431 

3. GIMNAZIAL 4112 2315 1797 

TOTAL 6535 3495 3040 

 

Obs.: 8,30 de absenţe/elev; 

 

 

În anul şcolar 2019-2020 situaţia absenţelor se prezintă astfel:  

Nr. 

crt. 

Nivel de 

învăţământ 

Total absenţe Total absenţe 

motivate 

Total absenţe 

nemotivate 

1. PREŞCOLAR 2809 586 2223 

2. PRIMAR 2080 1130 950 

3. GIMNAZIAL 8668 3915 4753 

TOTAL 13557 5631 7926 

             

Obs.:  13,30 de absenţe/preșcolar/elev; 
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CENTRALIZATOR NR. 1 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL I (GPN)                                          

 

Nr. crt. GPN 
Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. GPN Udeşti 147 - 147 

2. GPN Plăvălari 320 - 320 

3. GPN Reuseni 102 87 15 

4. GPN Poieni 132 132 - 

5. GPN Ştirbăţ 19 19 - 

6. GPN Luncuşoara 340 100 240 

7. GPN Chilişeni 689 - 689 

TOTAL GPN  

 
1749 338 1411 

          

          Obs: Cele mai multe absenţe se înregistrează la GPN Chilișeni, iar la GPN Poieni 

sunt cele mai puține absențe.  

 

          CENTRALIZATOR NR. 2 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL I  

(CLASELE PRIMARE) 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 199 131 68 

2. Plăvălari 57 28 29 

3. Reuseni - - - 

4. Poieni 4 - 4 

5. Ştirbăţ 22 16 6 

6. Luncuşoara - - - 

7. Chilişeni 435 23 412 

TOTAL  

CLASELE PRIMARE 

 

717 198 519 

 

Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Şcoala Primară Chilişeni, iar 

Şcoala cu 0 absenţe este: Şcoala Gimnazială Reuseni și Școala Primară Luncușoara 
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CENTRALIZATOR NR. 3 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL I  

(CLASELE GIMNAZIALE) 

Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Şcoala Gimnazială Ştirbăţ, iar 

cele mai puţine sunt la Şcoala Gimnazială Reuseni. 

 

 

CENTRALIZATOR NR. 4 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL al II-lea (GPN)                                          

 

Nr. crt. GPN 
Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. GPN Udeşti 142 - 142 

2. GPN Plăvălari 218 - 218 

3. GPN Reuseni 70 70 - 

4. GPN Poieni 86 86 - 

5. GPN Ştirbăţ 34 34 - 

6. GPN Luncuşoara 100 58 42 

7. GPN Chilişeni 410 - 410 

TOTAL GPN  

 
1060 248 812 

          

          Obs: Cele mai multe absenţe se înregistrează la GPN Chilișeni (410), iar cele mai 

puține absențe se înregistrează la GPN Știrbăț (34). 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 949 704 245 

2. Plăvălari 403 276 127 

3. Reuseni 154 100 54 

4. Poieni 376 274 102 

5. Ştirbăţ 2674 246 2428 

TOTAL  

CLASELE GIMNAZIALE 

 

4556 1600 2956 
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          CENTRALIZATOR NR. 5 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL al II-lea 

(CLASELE PRIMARE) 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 97 93 4 

2. Plăvălari 504 474 30 

3. Reuseni 214 214 - 

4. Poieni - - - 

5. Ştirbăţ 87 85 2 

6. Luncuşoara - - - 

7. Chilişeni 461 66 395 

TOTAL  

CLASELE PRIMARE 

 

1363 932 431 

 

Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Şcoala Gimnazială Plăvălari, iar 

școlile cu 0 absenţe sunt: Şcoala Gimnazială Poieni și Școala Primară Luncușoara. 

 

 

CENTRALIZATOR NR. 6 -  ABSENŢE PE SEMESTRUL al II-lea 

(CLASELE GIMNAZIALE) 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 1585 1354 231 

2. Plăvălari 280 250 30 

3. Reuseni 162 149 13 

4. Poieni 341 268 73 

5. Ştirbăţ 1744 294 1450 

TOTAL  

CLASELE GIMNAZIALE 

 

4112 2315 1797 
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Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Şcoala Gimnazială Ştirbăţ 

(1744), iar cele mai puţine la Şcoala Gimnazială Reuseni (162). 

 

 

CENTRALIZATOR NR. 7 -  ABSENŢE AN ȘCOLAR (GPN)                                          

 

Nr. crt. GPN 
Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. GPN Udeşti 289 - 289 

2. GPN Plăvălari 538 - 538 

3. GPN Reuseni 172 157 15 

4. GPN Poieni 218 218 - 

5. GPN Ştirbăţ 53 53 - 

6. GPN Luncuşoara 440 158 282 

7. GPN Chilişeni 1099 - 1099 

TOTAL GPN  

 
2809 586 2223 

 

Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la GPN Chilișeni (1099), iar cele  

mai puţine la GPN Știrbăț (53). 

 

 

 

          CENTRALIZATOR NR. 8 -  ABSENŢE AN ȘCOLAR 

(CLASELE PRIMARE) 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 296 224 72 

2. Plăvălari 561 502 59 

3. Reuseni 214 214 - 

4. Poieni 4 - 4 

5. Ştirbăţ 109 101 8 

6. Luncuşoara - - - 

7. Chilişeni 896 89 807 
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TOTAL  

CLASELE PRIMARE 

 

2080 1130 950 

 

Obs.: Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Școala Primară Chilișeni 

(896), iar fără absențe este Școal Primară Luncușoara. 

 

 

 

CENTRALIZATOR NR. 9 -  ABSENŢE AN ȘCOLAR 

(CLASELE GIMNAZIALE) 

 

Obs.: Cele mai multe absenţe se înregistrează la Școal Gimnazială Știrbăț (4418), 

iar cele  mai puţine la Școala Gimnazială Reuseni (316). 

 

C) Situaţia disciplinară:  

În anul şcolar 2019-2020, în şcoala noastră, nu s-au înregistrat în general conflicte 

grave. Au avut loc doar abateri de tipul insultelor sau al îmbrâncelilor. Conflictele au fost 

aplanate prin intervenţia profesorilor diriginţi, a conducerii şcolii, prin dialog cu elevii şi cu 

părinţii acestora, prin colaborarea cu Postul de Poliţie Udeşti.  

Diriginţii, în cea mai mare parte, au aplicat măsurile şi sancţiunile regulamentare 

elevilor care au săvârşit diverse acte de indisciplină, impunând, de exemplu, 

recuperarea/refacerea bunurilor distruse (scaune, bănci). 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020 au fost scăzute mediile la purtare la un 

număr de 30 de elevi (3,80%).  

În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 au fost scăzute mediile la purtare la 

un număr de 10 de elevi (1,27%).  

 

 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

Nr. total de 

absenţe 

Nr. de absenţe 

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

1. Udeşti 2534 2058 476 

2. Plăvălari 683 526 157 

3. Reuseni 316 249 67 

4. Poieni 717 542 175 

5. Ştirbăţ 4418 540 3878 

TOTAL  

CLASELE GIMNAZIALE 

 

8668 3915 4753 
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CENTRALIZATOR  1 – MEDII SCĂZUTE LA PURTARE – SEM. I 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Chilişeni

Luncuşoara

Ştirbăţ

Poieni

Reuseni

Plăvălari

Udeşti

 
                

    Fig. 11. Medii scăzute la purtare sem. I 

 

În cazul elevilor sancţionaţi cu scăderea notei la purtare, se impune o monitorizare 

mai strictă, şedinţe mai dese cu părinţii, activităţi în colaborare cu reprezentanţi ai Postului de 

Poliţie Udeşti derulate în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, dar şi în cadrul unor 

activităţi extraşcolare. 

 

În semestru al II-lea al anului școlar 2019-2020 au fost scăzute mediile la purtare la 

un număr de 10 de elevi (1,27%). 

NR. 

CRT. 

 

ŞCOALA 

Total elevi cu medii scăzute la purtare 

la sfârşitul semestrului I 

 Medii sub 7 

Medii între  

9 şi 7 
Total Pentru absenţe Alte motive 

1. Udeşti 10 - - - 

2. Plăvălari 7 - - - 

3. Reuseni - - - - 

4. Poieni - - - - 

5. Ştirbăţ 13 - - - 

6. Luncuşoara - - - - 

7. Chilişeni - - - - 

Total: 30 

(3,80 %) 

 

30 - - - 
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CENTRALIZATOR 2 – MEDII SCĂZUTE LA PURTARE – SEM. II 

 

 

 
 Fig. 12. Medii scăzute la purtare în semestru al II-lea al anului școlar 2019-2020 

 

În cazul elevilor sancţionaţi cu scăderea notei la purtare, se impune o monitorizare 

mai strictă, şedinţe mai dese cu părinţii, activităţi în colaborare cu reprezentanţi ai Postului de 

NR. 

CRT. 

 

ŞCOALA 

Total elevi cu medii scăzute la purtare 

la sfârşitul semestrului II 

 Medii sub 7 

Medii între  

9 şi 7 
Total Pentru absenţe Alte motive 

1. Udeşti 2 - - - 

2. Plăvălari - - - - 

3. Reuseni - - - - 

4. Poieni - - - - 

5. Ştirbăţ 8 - - - 

6. Luncuşoara - - - - 

7. Chilişeni - - - - 

Total: 10 

(1,27 %) 
10 - - - 
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Poliţie Udeşti derulate în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, dar şi în cadrul unor 

activităţi extraşcolare. 

 

CENTRALIZATOR  3 – MEDII SCĂZUTE LA PURTARE – AN ȘCOLAR 

 

 

 

Fig. 13. Medii scăzute la purtare în anul școlar 2019-2020 

NR. 

CRT. 

 

ŞCOALA 

Total elevi cu medii scăzute la purtare 

an școlar 2019-2020 

 Medii sub 7 

Medii între  

9 şi 7 
Total Pentru absenţe Alte motive 

1. Udeşti 12 - - - 

2. Plăvălari 7 - - - 

3. Reuseni - - - - 

4. Poieni - - - - 

5. Ştirbăţ 21 - - - 

6. Luncuşoara - - - - 

7. Chilişeni - - - - 

Total: 40  

(5,08%) 

 

40 - - - 
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D) Mișcarea preșcolarilor și elevilor: 

 

CENTRALIZATOR  1 – MIŞCAREA ELEVILOR – SEM. I 

 

 

Obs.: După cum se poate observa din centralizatorul de mai sus, mişcarea elevilor se 

prezintă astfel:  

 la începutul anului şcolar 2019-2020 au fost înscrişi 790 elevi;  

 la sfârşitul semestrul I au rămas 788 elevi;  

 2 elevi au plecat în judeţ;  

 3 elevi a plecat în alt judeţ;  

 3 elevi au venit din judeţ;  

 0 elevi au venit din alt judeţ/străinătate;  

 729 de elevi au promovat în semestrul I (92,51 % elevi promovaţi);  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
ŞCOALA 

Total 

elevi 

înscrişi la 

începutul 

sem. I 

Total 

elevi 

rămaşi  

la 

sfârşitul 

sem. I 

Total elevi 

promovaţi 

la sfârşitul 

sem. I 

 

Mişcarea elevilor 

   Plecaţi 

în 

judeţ 

Plecaţi 

în 

alt 

judeţ 

Veniţi 

din 

judeţ 

Veniţi 

din 

alt 

judeţ 

Total Total Total 

1. Udeşti 206 205 187 
- 

 

2 1 - 

2. Plăvălari 143 143 134 1 - 1 - 

3. Reuseni 107 108 105 
- - 1 - 

4. Poieni 123 122 115 - 1 - - 

5. Ştirbăţ 93 92 71 1 - - - 

6. Luncuşoara 47 47 47 - - - - 

7. Chilişeni 71 71 70 - - - - 

Total 

 
790 788 729 

2 3 3 - 
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CENTRALIZATOR 2 – MIŞCAREA ELEVILOR – SEM. II 

 

 

Obs.: După cum se poate observa din centralizatorul de mai sus, mişcarea elevilor se 

prezintă astfel:  

 la începutul sem. al II-lea a anului şcolar 2019-2020 au fost înscrişi 789 elevi;  

 la sfârşitul semestrul II au rămas 787 elevi;  

 3 elevi au plecat în judeţ;  

 2 elevi au plecat în alt judeţ/străinătate;  

 4 elevi au venit din judeţ;  

 0 elevi au venit din alt judeţ/străinătate;  

 778 de elevi au promovat în semestrul al II-lea (98,85 % elevi promovaţi); 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
ŞCOALA 

Total 

elevi 

înscrişi la 

începutul 

sem. I 

Total 

elevi 

înscrişi la 

începutul 

sem. II 

Total 

elevi 

rămaşi  

la 

sfârşitul 

sem. II 

Total 

elevi 

promov

aţi la 

sfârşitul 

sem. II 

 

Mişcarea elevilor 

 

Total 

   Plecaţi 

în 

judeţ 

Plecaţi 

în 

alt 

judeţ 

Veniţi 

din 

judeţ 

Veniţi 

din 

alt 

judeţ 

Total Total Total 

1. Udeşti 206 203 203 
2 2 1 - - 

2. Plăvălari 143 142 142 1 - 1 - - 

3. Reuseni 107 109 109 
- - 1 - - 

4. Poieni 122 122 122 - - - - - 

5. Ştirbăţ 93 92 84 - - - - - 

6. Luncuşoara 47 47 47 - - - - - 

7. Chilişeni 71 72 71 - - 1 - - 

Total 

 
789 787 778 

3 2 4 - - 
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CENTRALIZATOR  1 – MIŞCAREA ELEVILOR – AN ȘCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Rezultatele la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a: 

 

 RAPORT 

 

cu privire la activitatea desfăşurată de comisia din Centrul de Examen de la  

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, 2020 

 

CENTRUL DE EXAMEN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI 

 

 Comisia din Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti 

a fost stabilită în conformitate cu Legea 1/2011, în baza O.M. nr. 4916/26.08.2019, privind 

organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul 

şcolar 2019-2020, completat cu O.M. nr. 4248/13.05.2020, cu Metodologia de organizare și 

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

4801/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a 

Nr. 

crt. 
ŞCOALA 

 

Mişcarea elevilor 

Plecaţi 

în 

judeţ 

Plecaţi 

în 

alt 

judeţ 

Veniţi 

din 

judeţ 

Veniţi 

din 

alt 

judeţ 

1. Udeşti 
2 3 1 - 

2. Plăvălari 1 1 1 - 

3. Reuseni 
- 1 1 - 

4. Poieni - 1 - - 

5. Ştirbăţ 1 - - - 

6. Luncuşoara - - - - 

7. Chilişeni - 1 - - 

Total 

 

4 6 3 - 
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VIII-a în anul școlar 2010-2011 și în baza deciziei nr. 1263/13.06.2020 a Inspectoratului 

Școlar Județean Suceava. 

1.  Comisia din Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” 

Udeşti 

Prin decizia ISJ Suceava nr. 1263/13.06.2020 a fost numită comisia din Centrul de 

Examen de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, comisie constituită din:  

 preşedinte: Golea Marius Constantin 

 membri: prof. Popescu Oana Anda 

   prof. Croitor Ana Maria 

   prof. Ianoș Cătălin Cristian – responsabil sistem audio-video 

              contabil Grosu Oana Maria – persoană de contact 

și un număr de 19 asistenți. 

Este de menționat că numărul persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea 

examenului la centrul de examen a fost corect estimat de către comisia județeană, fiind 

corelat cu activitățile necesare desfășurării în bune condiții a tuturor activităților. 

2. Dotarea centrului de examen cu aparatura / materialele necesare desfăşurării 

probelor de examen. 

Centrul de examen de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti a fost dotat 

cu sistem de supraveghere audio – video şi cu toate materialele necesare desfăşurării probelor 

de examen în condiţii optime. 

3. Organizarea activităţilor din centrul de examen, conform legislaţiei în vigoare. 

Comisia din centrul de examen şi-a îndeplinit atribuţiile la examenul de evaluare 

naţională conform metodologiei. Nu au fost identificate probleme în organizarea probelor de 

examen. În centrul de examen a existat înregistrare audio – video completă, fără întreruperi. 

4. Aprobarea Comisiei Naţionale/Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale. 

Nu a fost cazul. 

5. Statistici 

La centrul de examen de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti s-au 

înscris la evaluarea naţională un număr de 81 de elevi din seria curentă; 68 de elevi au fost 

prezenţi la examen, la ambele probe.  

Au existat trei contestații la limba și literatura română. În urma reevaluării lucrărilor, 

au fost modificate 3 note și anume: 

- Eleva  Ciceu E.A. Ana Maria - de la 8,80 la 9,60, la limba și literatura română; 



45 

 

- Eleva Crăciun F.F. Cătălina Florentina - de la 8,85 la 9,05, la limba și literatura 

română; 

- Eleva Rusu F. Florina Alexandra - de la 4,60 la 5,20, la limba și literatura română; 

 

Rezultatele finale la nivel de comună pe tranşe de note sunt: 

  

Disciplina 

examen 

Note sub 

5 

Note între 

5 și 599 

Note între 

6 şi 699 

Note între 

7 și 799 

Note între 

8 și 899 

 

Note între 

9 şi 999 

Nota 10 

Lb. română 14 16 10 8 17 3 - 

Matematică 33 8 12 11 4 - - 

Media 

generală 

31 2 14 11 10 - - 

            6. Alte observații 

             Nu sunt. 

              7. Recomandări pentru Comisia Județeană / Comisia Națională de evaluare 

națională. 

             Nu sunt. 

              

            

Întocmit de, 

Preşedintele comisiei din centrul de examen, 

Prof. Golea Marius Constantin 
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3.1.3. Admitere în liceu. Situația inserției absolvenților în forma superioară de 

învățământ 

 

 

INSERȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-A LA LICEU 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

Nr. 

crt. 

Liceul în care au fost repartizați 

absolvenții de clasa a VIII-a în urma EN 

Specializarea la care a 

fost repartizați 

Nr. total 

de elevi 

1. Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Suceava 

Pedagogia înv. preșcolar 

și primar 

1 

Matematică-informatică 1 

2. Colegiul Național de Informatică „Spiru 

Haret” Suceava 

Matematică-informatică 1 

Științe ale naturii 3 

3. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” 

Suceava 

Economic 3 

4. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

Industrie alimentară 8 

5. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava Turism și alimentație 1 

Electromecanică 4 

6. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” 

Liteni 

Științe ale naturii 5 

Filologie 4 

Mecanică 1 

7. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” 

Suceava 

Mecanică 2 

8. Liceul cu Program Sportiv Suceava Filologie 1 

Sportiv 5 

9. Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” Arte 1 

10. Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni Filologie 1 

11. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 

Dumbrăveni 

Matematică-informatică 1 

12. Total 43 

 

 

 

INSERȚIA ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-A LA ȘCOLI PROFESIONALE 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

Nr. 

crt. 

Liceul în care au fost repartizați absolvenții de clasa a VIII-a în 

adrul școlilor profesionale 

Nr. total de 

elevi 

1. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 6 

2. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 12 
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3. Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 15 

4. Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 1 

5. Total 34 

 

Din totalul absolvenților,  81 elevi de clasa a VIII-a, din anul școlar 2019-2020, 34 

elevi au intrat în clasa a IX-a în învățământul liceal, 34 elevi au intrat în clasa a IX-a în 

învățământul profesional de stat, iar 4 elevi nu s-au înscris să continue studiile în clasa a IX-a. 

 

 

3.2. Activitatea managerială  

 

Activitatea managerială din anul școlar 2019-2020 s-a desfăşurat în concordanţă cu 

ţintele strategice din Proiectul de Dezvoltarea Instituţională 2017-2021, obiectivele generale 

stabilite în Planul managerial annual/semestrial:  

 Asigurarea unui management eficient al echipei manageriale din şcoală (director, membri 

ai Consiliului de Administraţie, coordonator de programe şi proiecte educative);  

 Aplicarea strategiei  C.E.A.C.;  

 Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;  

 Stabilirea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin raportare la nevoile de 

dezvoltare personală a elevilor;  

 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi a bazei didactico-

materiale pentru desfăşurarea optimă a procesului educaţional;  

La nivelul unităţii noastre şcolare a fost asigurată coerenţa managerială, prin 

raportarea la documentele de analiză şi diagnoză, la planurile manageriale anuale şi 

semestriale, prin aplicarea unor hotărâri şi măsuri ale Consiliului de Administraţie şi prin 

organizarea şi desfăşurarea programelor/activităţilor proiectate.  

Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul şcolii politicile 

educaţionale ale M.E.N. au evidenţiat: aplicarea corectă a curriculum-ului naţional, utilizarea 

de către cadrele didactice a legislaţiei specifice educaţiei.  

Aşadar, în domeniul managementului, s-a urmărit mai întâi asigurarea coerenţei 

manageriale la nivelul şcolii, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a 

sistemului, la proiectarea managerială anuală/semestrială şi la aplicarea unor hotărâri şi 

recomandări ale I.Ş.J. Suceava.  

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul de dezvoltare instituţional pe termen 

lung, planul managerial pe termen mediu şi scurt al şcolii precum şi în planurile manageriale 

ale comisiilor metodice, comisiilor de lucru s-au asigurat: 

 Responsabilităţi pentru fiecare membru al C.A.; 

 Responsabilităţi pe cadre didactice în conformitate cu fişa postului; 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către membrii C.A., 

responsabilităţilor comisiilor metodice, comisiilor operaţionale şi prezentarea de 

rapoarte periodice; 
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 Valorificarea concluziilor desprinse în comisiile metodice, comisiilor operaţionale, 

C.P., C. A. şi luarea de măsuri ce se impun în vederea proiectării viitoarelor activităţi. 

Coordonatele activităţilor de îndrumare şi control au vizat: 

 Comisii metodice – participarea la activităţile comisiilor metodice, verificarea 

portofoliului comisiilor;  

 Comisii operaţionale – coordonarea activităţilor acestor comisii; 

 Compartimente auxiliare – bibliotecă, secretariat, administraţie, control periodic al 

activităţilor acestor compartimente; 

 Cadrele didactice prin: 

- Asistenţe la ore; 

- Controlul documentelor. 

 Asigurarea permanenţei conducerii unităţii şcolare în perioada vacanţelor şcolare; 

 Delegarea de sarcini – fiecare responsabil de comisie şi-a întocmit plan managerial şi 

şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu graficul de activităţi. 

Întocmirea încadrării personalului didactic pe clase s-a realizat cu respectarea principiului 

continuităţii. Au fost luate toate măsurile necesare pentru numirea diriginţilor, a învăţătorilor, 

acordarea calificativelor anuale, întocmirea fişelor de post, a contractelor individuale de 

muncă. 

De asemenea, s-a urmărit elaborarea procedurilor în toate domeniile şi compartimentele 

funcţionale, aplicarea corectă şi eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii educaţiei 

reprezentând o prioritate.  

 

 

3.3. Managementul performanţei (concursuri, olimpiade) 

 

În anul şcolar 2019-2020, elevii şcolii noastre au participat la diverse concursuri 

organizate la nivel judeţean, interjudeţean sau naţional, la mai multe discipline şcolare, cum 

ar fi: limba şi literatura română, matematică, limba engleză, creaţie plastică, şi literară, 

educaţie fizică şi sport etc, obţinându-se un număr total de 386 de premii şi menţiuni, după 

cum urmează:  

 154 premii I 

 83 premii II 

 65 premii III 

 84 mențiuni 

 

 

Întocmit de, 

Responsabil Comisie, 

Prof. înv. primar Bejan Ana Sînziana 
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3.4. Managementul carierei 

 

RAPORT ANUAL  

COMISIA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 OBIECTIVE URMĂRITE:  

 participarea cadrelor didactice la stagii de formare şi perfecţionare continuă, la concursul 

de titularizare, definitivat şi grade didactice; 

 creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

 îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ-evaluativ;  

 elaborarea de standarde de predare și evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala 

noastră şi spre performanţă;  

 eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 

 ANALIZA SWOT:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 interesul manifestat de cadrele 

didactice pentru participarea la 

diverse cursuri de formare; 

 sprijinul direcțiunii școlii în vederea 

participării cadrelor didactice la 

cursuri de formare/perfecționare. 

 alegerea  unor cursuri nu a fost 

întotdeauna în concordanță cu nevoia 

de dezvoltare personală; 

 costuri mari ale unor programe de 

perfecționare; 

 desfășurarea activităților on-line 

începând cu 11 martie 2020. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 variată a CCD Suceava și a altor 

furnizori de formare; 

 oferta cursurilor de perfecționare 

/master/studii postuniversitare; 

 posibilitatea de perfecționare prin 

platforma de e-learning. 

 

 tendința de centrare exclusiv pe 

acumularea de credite și 

minimalizarea nevoilor punctuale de 

formare; 

 suprasolicitarea cadrelor didactice cu 

foarte multă documentație; 

 lipsa motivării financiare. 

 

 CONCLUZIE: 

         În anul școlar 2019-2020, cadrele didactice din școala noastră au participat la 

consfătuirile organizate de ISJ Suceava la începutul anului școlar. De asemenea, în cadrul 

comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfășurat activități demonstrative, mese rotunde și 

au fost susținute referate la nivelul tuturor comisiilor metodice cu scopul de a împărtăși din 

cunoștințele acumulate și celorlați colegi de catedră. Cadrele didactice au participat la 
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activități de perfecționare și prin participarea la Cercurile Pedagogice care s-au desfășurat în 

semestrul I din acest an școlar, precum și în semestrul II (5 cadre) în on-line. 

  În același context, perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice s-a realizat și 

prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe, prin implicarea cadrelor didactice în publicarea unor articole, lucrări de 

specialitate, prin cursuri postuniversitare, prin participarea la cursuri de formare iniţială si 

perfecţionare continuă organizate / avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade 

didactice (CCD, ISJ, MEN). 

 

 

FIȘA UNITĂȚII DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI  PERSONALĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACADEMICIAN H. 

MIHĂESCU” UDEȘTI 

ANUL ȘCOLAR  2019-2020 

Semestrul I 

Nr. 

crt. 

Forma de 

perfecționare / 

Denumire program 

de perfecționare 

(formare continuă) 

Furnizor Decizia 

de 

acredit

are 

Nr. ore / 

credite 

Perioada Nr. participanți 

Didactic 

 

Didactic 

auxiliar 

1. Curs de formare 

„Tehnici de 

disciplinare - 

variate inedite, 

aplicabile, 

eficiente” 

- - - - 3 - 

2. Curs de formare 

„Managementul 

comportamentelor 

problematice ale 

copiilor preșcolari” 

- - - - 6 - 

3. Conferința 

învățământului 

preșcolar 

- - - - 4 - 

4. Învățarea integrată, 

abordare creativă 

 - 6 ore 

 

- 5  

5. Conferința 

„SuperTeach’’ - 

Suceava 

Fundația 

Romanian 

Bussines 

- 9 ore 5 

octombrie 

2019 

6 - 
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Leaders 

IDP 

6. Training session: 

"Gateway to ELT" 

Hemilton House & 

Fischer 

International 

Hemilton 

House & 

Fischer 

International, 

Trainer: Akis 

Panayi, 

Hamilton 

House 

Publishers 

Liceul 

Tehnologic  

„Mihai 

Eminescu” 

Dumbrăveni 

- 1 oră - 4 - 

7. Workshop pe tema: 

„Integrarea 

tehnologiei 

moderne la clasă" 

Fundația 

EuroEd, 

Centrul 

Regional 

pentru 

Educație și 

Comunicare, 

Liceul 

Tehnologic 

Mihai 

Eminescu 

Dumbrăveni 

- 1 oră 13.11.201

9 

4 - 

8. Sesiune de formare 

profesională 

„Împreună pentru 

educație” 

Bacău - 24 ore 3-12 

decembrie 

2019 

2 - 

9. Seminar – Educație 

pentru toleranță 

C.J.R.A.E, 

Suceava 

-  6 ore  18.11.201

9 

1 - 

10. Conferința 

Internațională- 

Fenomenul 

BULLYING în 

mediul școlar – 

manifestare și 

metode de 

USV Suceava - - 10.11.201

9 

1 - 
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intervenție 

11. Inspecție specială 

(Gradul didactic II) 

ISJ Suceava - 4 ore octombrie 

2019 

1 - 

12. Master anul I - - - - 1 - 

13. Master „Matematici 

aplicate în limba 

engleză” anul II 

- - - - 1 - 

14. Licență - Facultatea 

de Științe ale 

Educației 

USV Suceava - 90 CP iulie 2019 1 - 

15. Participare la 

Cercurile 

Pedagogice 

ISJ Suceava - 3 ore septembrie 

– 

decembrie 

2019 

80 - 

16. Participare la 

activitățile 

comisiilor 

metodice, la nivelul 

disciplinei predate 

Școala 

Gimnazială 

„Acad. H. 

Mihăescu” 

Udești 

- 2 ore septembrie 

– 

decembrie 

2019 

80 - 

17. Publicații în reviste 

de specialitate 

 

- - - septembrie 

– 

decembrie 

2019 

2 - 

18. Susținerea 

activității metodice  

la Cercurile 

pedagogice 

Școala 

Gimnazială 

„Acad. H. 

Mihăescu” 

Udești 

- 3 ore septembrie 

– 

decembrie 

2019 

3 - 
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Semestrul II 

Nr. 

crt. 

Forma de 

perfecționare / 

Denumire program 

de perfecționare 

(formare continuă) 

Furnizor Decizia 

de 

acredita

re 

Nr. ore / 

credite 

Perioada Nr. participanți 

Didactic 

 

Didactic 

auxiliar 

1. Curs de formare: 

,,Instrumente 

digitale pentru 

planificare, predare 

la distanţă şi la 

clasă (sincronă şi 

asincronă) şi 

evaluare’’ / 

- - 10 ore - 1 - 

2. Curs de formare 

,,Educație muzicală 

centrată pe nevoile 

de formare ale 

elevului secolului 

XXI – exemple de 

bună practică” 

- - 10 ore februarie 

2020 

1 - 

3. Curs de formare 

,,Managementul 

comunicării în 

mediul didactic’’ 

Asociația 

,,Start pentru 

formare’’ 

Craiova 

O.M.E.N  

Nr. 3712 

/ 

23.04.20

19 

25 CPT februarie 

2020 
2 - 

4.  Sesiunea 

interjudețeană de 

comunicări 

științifice 

„Formarea continuă 

ca dezvoltare și 

extindere de 

competențe”   

CCD George 

Tofan 

Suceava 

  08.02.202

0 

 

1  

5. Conferința 

,,Evaluare pentru 

Facultatea de 

Științe ale 

- - 24.02.202

0 

5 - 
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învățare. Ce 

evaluăm? De ce și 

cum?” 

Educației – 

USV Suceava 

în parteneriat 

cu CCD 

George Tofan 

Suceava 

6. Stagiul de formare 

„Marketing 

educațional” 

 

Biblioteca 

USV și 

Centrul de 

Marketing în 

parteneriat cu 

CCD 

„George 

Tofan” 

Suceava 

- - 7 martie 

2020  

 

2 - 

7. Curs de formare: 

„Egalitate de şanse 

şi  CES în  şcoală” 

Training 

Cariere SRL 

și AFFP 

Dimitrie 

Cantemir 

- 4 25.04.202

0 

2 - 

8. Eveniment:„Folose

ște manualele 3D și 

instrumentele 

interactive pentru a 

susține lecții la 

distanță” 

Ed. Didactică 

și Pedagogică 

/ EduMagic 

și Mozaik 

Education 

- 3 ore 26.05.202

0 

5 - 

9. Programul 

,,Profesor în 

online”  

Digital 

Nation 

- 30 ore 9-

17.05.202

0 

2  

10. ,,Teaching online 

with digital tools to 

develop language 

skills’’ 

(Cambridge) 

- - - 25.05.202

0 

1 - 
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11. Sesiune județeană 

de comunicări și 

referate „Învățarea 

senzorială-exemple 

și practici eficiente”  

Școala Gimn. 

Șerbăuți 

- - - 4 - 

12. Simpozion Național 

„Educația copiilor 

sau cum se 

dezvoltă, jucându-

se” 

- - - - 3 - 

13. Webinar – Atelier 

online de învățare 

colaborativă  

Merito 

Bucovina # 2 

Prof. Daniela 

Ceredeev 

- 2 ore 02.06.202

0 

1 

 

 

- 

14. Webinar „Lecțiile 

unui timp izolat”  

ISJ Suceava 

Inspector, 

prof. Tatiana 

Vântur 

- 4 ore 05.06.202

0 

1 - 

15. Webinar – 

SELLification: 

Educația 

Experiențială în 

Online 

Prof. Bogdan 

Vaida 

- - - - - 

16. Preinspecție 

Definitivat 

ISJ Suceava - - ianuarie – 

mai 2020 

2 - 

17. IS Definitivat ISJ Suceava - 4 ore ianuarie – 

mai 2020 

2 - 

18. Inspecție IC1 

(Gradul didactic II) 

ISJ Suceava - 4 ore februarie – 

mai 2020 

1 - 

19. Absolvire – FSE, 

Specializarea 

Pedagogia 

Învățământului 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației – 

USV Suceava 

- 90 CPT 2017-2020 1 - 
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primar și preșcolar 

20. Masterand la 

Facultatea de Ștințe 

ale Educației – 

Managementul 

Instituțiilor 

Educaționale 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației – 

USV Suceava 

- 90 CPT 2019-2020 1 - 

21. Inspecție IC2 

(Gradul didactic II) 

ISJ Suceava - 4 ore ianuarie – 

mai 2020 

1 - 

22. Participare la 

Cercurile 

Pedagogice  

(on-line) 

ISJ Suceava - 3 ore ianuarie – 

iunie 2020 

5 - 

23. Participare la 

activitățile 

comisiilor 

metodice, la nivelul 

disciplinei predate 

Școala 

Gimnazială 

„Acad. 

H.Mihăescu” 

Udești 

- 2 ore ianuarie – 

martie 

2020 

82 - 

24. Publicații în reviste 

de specialitate 

- - - - 8 - 

25. Participare la 

webinarul dedicat 

analizei nevoii de 

formare a 

personalului 

didactic și didactic 

auxiliar , pentru 

anul școlar 2020-

2021, platforma 

Google Meet 

CCD ”G. 

Tofan” 

Suceava 

- 1 ore 12.06. 

2020 

1 - 

Întocmit de, 

Responsabil Comisie,  

Prof. Popescu Oana Anda 
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3.5. Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și  

colaborare prin parteneriate 

 

RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  Experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

- Personal didactic calificat, cu competenţe 

necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică 

educativă diversă; 

- Diversitatea programului de activităţi 

educative; 

- Posibilități multiple de mediatizare 

a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

la diferite niveluri; 

- Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia în vederea responsabilizării acestora 

în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional; 

- Existența parteneriatelor cu instituții locale. 

 

 

- Contribuție deficitară a multor cadre 

didactice la promovarea imaginii unității de 

învățământ, implicit la transmiterea 

informațiilor necesare pentru reactualizarea 

paginilor web ale școlii (activități 

desfășurate, informații comisii, documente de 

interes general etc.), acțiuni care, de altfel, ar 

justifica ideea de transparență susținută de 

școala noastră; 

- Probleme în întocmirea situațiilor 

semestriale/anuale ale comisiei, implicit în 

analiza real-obiectivă a activității educative și 

elaborarea din mers a unui plan de măsuri 

pentru perioada următoare din cauza faptului 

că majoritatea cadrelor didactice nu 

elaborează și nu depun la timp documentele 

cerute (parteneriate încheiate, fișele 

activităților etc.); 

- Lipsa unui cabinet psihopedagogic și a 

personalului de specialitate; 

- Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

Minimalizarea activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare de către părinţi; 

- Carenţe în domeniul colaborării între 

cadrele didactice în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare; 

- Lipsa fondurilor pentru recompensarea 

activităţilor de performanţă ale elevilor şi 

cadrelor didactice. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Deschiderea activităţii educative spre 

implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 

- Dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 
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- Diversificarea ofertei educaţionale, 

creşterea calităţii actului educaţional prin 

perspectiva descentralizării şi a concurenţei 

pe piaţa educaţiei; 

- Valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri; 

- Interesul elevilor de a se implica în cât mai 

multe activităţi extraşcolare. 

- Oferta negativă a anturajului şi internetului; 

-Neimplicarea familiei în susţinerea 

activităţii educative din şcoală. 

 

 

Întocmit de, 

 Consilier educativ,  

prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela 

 

 

 

3.6. Managementul educației nonformale 

RAPORT ANUAL ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLĂVĂLARI 

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 cunoașterea procesului de dezvoltare fizică și psihologică a copilului, care se 

desfășoară stadial, în etape, cu particularități specifice; 

 actualizarea metodelor psihologice, pedagogice și sociologice de studiere a 

individului; 

 pregătirea elevului pentru studierea de sine, pentru autodevenire; 

 sprijinirea orientării școlare și profesionale a copilului; 

 creșterea atractivității și diversității actului educațional. 

 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existența la nivelul școlii a unei echipe de 

profesori implicate și preocupate de 

desfășurarea și îndeplinirea scopurilor 

activităților ; 

- propunerea unei oferte diversificate și 

atractive de activități extrașcolare ; 

- antrenarea unui număr mare de elevi în 

desfășurarea activităților, ca urmare a 

concordanței dintre natura activităților și 

- lipsa sponsorilor în cazul unor activități a 

făcut ca recompensele elevilor evidențiați să 

fie modeste; 

- mobilizarea limitată a părinților implicați în 

activități personale, a determinat ca multe 

dintre activități să fie mai puțin popularizate 

la nivel de comunitate; 

- suprasolicitarea elevilor și profesorilor în 

prea multe activități a dus la organizarea 
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nevoile educative ale elevilor; 

- stabilirea unor strategii de realizare a unor 

activități atractive cu scopul de a crește 

coeziunea colectivelor de elevi, de a dezvolta 

capacitatea de a comunica și de a 

interrelaționa între ei, precum și de a forma o 

cultură puternică organizațional; 

- existența în programul de activități 

extrașcolare a activităților de cinstire a 

marilor evenimente ale istoriei și culturii 

naționale, a celor tradiționale școlii (,,Ziua 

școlii’’, ,,E vremea colindelor’’, ,,Datini și 

obiceiuri din străbuni’’, ,,Recunoștință și flori 

pentru eroi’’) cât și a celor din calendarul 

ecologic care sensibilizează elevii la 

problematica contemporană. 

superficială a unora dintre ele sau chiar la 

renunțarea la unele dintre activitățile cuprinse 

în calendar. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-participarea numeroasă a membrilor 

comunității la activitățile tradiționale ale 

școlii și satului (comemorarea eroilor, 

marcarea sărbătorilor de iarnă, a zilei școlii 

etc.); 

- localizarea în apropiere a căminului cultural 

care dispune de un spațiu adecvat desfășurării 

activităților extracurriculare, garantând 

reușita acestora; 

- spațiu modern, proaspăt renovat, adecvat 

desfășurării activităților educative. 

- probleme tehnice frecvente la mijloacele 

media, care perturbă buna desfășurare a unor 

activități; 

- manevrarea dificilă a mobilierului greoi și 

deteriorat în scopul adaptării spațiului la 

strategia activității. 

 

CONCLUZIE: 

      Activitatea educativă din acest an școlar și-a atins, în mare parte, obiectivele propuse, 

dar întotdeauna există aspecte care ar putea fi ameliorate. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REUSENI 

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 monitorizare și ameliorarea stării disciplinare a elevilor; 

 implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile școlii; 

 cunoașterea opțiunilor elevilor privind modalitățile de petrecere a timpului liber; 

 descoperirea unor modalități optime de folosire a competențelor în activitățile 

extracurriculare; 

 realizarea unor parteneriate școală-biserică, școală-poliția locală, care să permită 

unirea eforturilor tuturor în asigurarea unei educații de calitate copiilor; 
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 identificarea situațiilor de risc și a formelor de agresivitate pentru evitarea și 

sancționarea lor; 

 cunoașterea mediului socilal-familial al elevilor în vederea detectării influențelor 

dominante și atenuării efectelor negative;  

 popularizarea unor activități deosebite ale școlii în mass-media; 

 implicarea comunității locale în derularea activităților educative. 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-colectivul de cadre didactice este activ, 

acționând ca o echipă, pentru educarea 

elevilor; 

- dezvoltarea relației profesori-elevi-părinți s-

a realizat și prin intermediul serbărilor 

școlare și a activităților extrașcolare ; 

- desfășurarea unor activități atractive, cu 

impact pentru comunitatea locală. 

- existența unor părinți cu o  situație 

materială precară sau cu mentalități 

învechite, care sunt dezinteresați de evoluția 

copiilor lor; 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în 

derularea activităților programate; 

- activități insuficiente la unele comisii de 

lucru. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- implicarea părinților în problemele școlii; 

-desfășurarea unor activități extrașcolare 

instructive atractive, care au trezit interesul 

elevilor pentru divertisment, dar și pentru 

informație.  

- cantitate mare de documente ce trebuie 

întocmite de către cadrele didactice care 

desfășoară activități extrașcolre. 

 

CONCLUZIE: 

       Activitățile extrașcolare desfășurate au implicat un număr mare de elevi, existând 

dorința acestora de a se afirma. Temele propuse au pus accent pe dezvoltarea simțului artistic 

și estetic și au avut ca obietiv promovarea imaginii școlii în comunitate și în afara ei. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ UDEȘTI 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 receptarea mesajului educativ din operele personalităților udeștene; 

 interpretarea cântecelor dedicate mamei, primăverii; 

 însușirea cunoștințelor referitoare la sărbătorile pascale; 

 înțelegerea noțiunii de cetățean european; 

 cunoașterea drepturilor copilului; 

 realizarea de compoziții plastice; 

 implicarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activitățile 

extrașcolare; 

 proiectarea de activități cu specific cultural; 

 respectarea datinilor, obiceiurilor și tradițiilor locale; 

 contribuția la promovarea valorilor culturale locale și naționale; 

 implicarea responsabilă în activități de protecție a mediului; 
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 conștientizarea consecințelor propriului comportament față de mediul 

înconjurător. 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- realizarea obiectivelor propuse în cadrul 

activităților; 

- valorificarea potențialului  activ și creativ al 

copiilor; 

- antrenarea tuturor copiilor în activități; 

- realizarea, în mare parte, a tuturor 

activităților propuse în programul anual al 

activităților extrașcolare; 

- implicarea responsabilă a cadrelor didactice 

în realizarea activităților și a sarcinilor 

propuse; 

- implicarea elevilor, cadrelor didactice și a 

părinților în derularea serbărilor școlare 

organizate cu diverse ocazii; 

- continuarea activităților cu mesaj ecologic; 

-comunicare eficientă în realizarea 

obiectivelor propuse. 

- lipsa unor materiale didactice; 

- lipsa unui buget necesar pentru desfășurarea 

unor activități; 

- neimplicarea unora dintre părinți; 

- implicare medie în activitățile de 

voluntariat; 

- dificultate în realizarea activităților care 

necesită prezența mai multor elevi; 

 - pe perioada învățământului on line nu s-au 

desfășurat tóate activitățile extrașcolare 

prevăzute în calendar, doar s-au marcat zilele 

importante; 

 - este difícil să realizezi o activitate 

extrașcolară on line. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- valorificarea potențialului creativ al 

copiilor; 

- interesul copiilor de a se implica în cât 

mai multe activități; 

- oferirea oportunităților de a lucra în 

echipă la nivel de grădiniță, nivel primar 

și gimnazial; 

- deschiderea mai amplă spre comunitatea 

locală, organisme care derulează proiecte 

educaționale. 

- scăderea numărului de copii; 

- lipsa timpului și a motivației financiare; 

- suprasolicitarea elevilor datorată 

multitudinii ofertelor de activități. 

 

CONCLUZIE: 

       Activitățile extrașcolare din acest an școlar au fost complexe, s-au bazat pe o bună 

comunicare între cadrele didactice, copii și părinți. De asemenea, acestea au implicat și un 

număr mare de preșcolari. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 promovarea imaginii școlii prin intermediul activităților desfășurate și prin implicarea 

cadrelor didactice și a elevilor. 
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ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  promovarea imaginii pozitive a școlii 

prin activități ce au mediatizte în presă ; 

- participarea la diferite activități culturale 

și artistice școlare și extrașcolare ; 

- buna colaborare cu poliția, cu primăria, 

biserica și cu alte instituții. 

- existența unui număr foarte mare de elevi 

navetiști, ceea ce împiedică o mai largă 

implicare a lor în activități extrașcolare; 

- lipsa de seriozzitate a elevilor și lipsa de 

eduație a unor părinți, precum și 

problemele social-economice; 

nivelul scăzut de cultură și instruire al 

părinților; 

- starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- deschiderea mai amplă spre comunitate 

locală, organisme care gestionează și 

derulează programe educaționale, 

identificarea acestora ca posibili 

parteneri în educație; 

- disponibilitatea și responsabilitatea unor 

instituții importante de a veni în sprijinul 

școlii (Primăria, Biserica, Poliția, 

Căminul cultural). 

- managementul nejudicios al timpului, cu 

riscul ca unii elevi implicați în diverse 

proiecte să-și pericliteze timpul alocat 

studiului; 

- inexistența unor repere morale solide în 

viața elevilor, deruta morală determinată 

de societate, mass-media; 

- motivarea scăzută a cadrelor didactice 

din cauza slabei diferențieri, neținându-

se cont de prestația fiecăruia la acordarea 

de stimulente salariale; 

- lipsa de interes a reprezentanților unor 

instituții locale duce la pierderea pe 

parcurs a unor relații de cooperare. 

 

CONCLUZIE: 

        În acest an școlar, activitățile extrașcolare au fost diverse, cu caracter educativ, ceea ce a 

a contribuit și la promovarea imaginii școlii noastre. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTIRBĂȚ 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

 îmbunătățirea relațiilor elevi-elevi, elevi-profesori, școală-părinți, precum și școală-

comunitatea locală; 

 cultivarea și dezvoltarea talentului și a imaginației elevilor; 

 dezvoltarea spiritului competitiv, cultural-artistic, sportiv și cooperant al elevilor; 

 cultivarea interesului pentru lectură și cunoaștere, pentru lucrul în echipă, pentru jocul 

didactic, pentru competiție și fair-play. 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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- atingerea obiectivelor propuse în cadrul 

activităților extrașcolare; 

- implicarea cadrelor didactice în 

pregătirea și derularea activităților; 

- implicarea activă a elevilor și a unor 

părinți în activitățile propuse; 

- activități cu o tematică interesantă și 

variată. 

- insuficienta implicare a unor elevi și a 

unor părinți în aceste activități; 

- lipsa unui buget pentru unele activități 

care implică niște costuri suplimentare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- posibilitatea mediatizării imaginii școlii 

în comunitate prin diverse modalități de 

diseminare a activităților derulate: în 

revista școlii ,,File de școală” și pe 

pagina de Facebook; 

- stabilirea unor relații de bună colaborare 

între școală-familie-comunitatea locală. 

- insuficienta implicare a unor părinți în 

derularea acestor activități; 

- lipsa spațiului necesar desfășurării unor 

activități ce implică un număr mai mare 

de elevi. 

 

CONCLUZIE: 

        În anul școlar 2019-2020, au fost organizate activități extrașcolare cu o tematică 

diversă și interesantă. Elevii s-au implicat activ în desfășurarea acestora, manifestându-și 

interesul și disponibilitatea, punând suflet și pasiune în derularea lor. În acest mod, relațiile 

profesori-elevi și elevi-elevi s-au ameliorat vizibil, conducând la realizarea unor activități 

extrașcolare deosebite. 

       De asemenea, unii părinți ne-au fost alături în cadrul acestor activități, fapt de a 

condus și la îmbunătățirea relației școală-familie. Diseminarea activităților pe pagina de 

Facebook a făcut ca acestea să fie cunoscute și apreciate atât de elevi, cât și de părinții  

acestora. 

 

ȘCOALA PRIMARĂ LUNCUȘOARA 

OIECTIVE URMĂRITE: 

 dezvoltarea capacității de cunoaștere și facilitarea relațiilor interpersonale; 

 creșterea interesului elevilor pentru procesul educațional. 

 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- activități educative diverse, atractive, cu 

puternic aspect formativ ; 

- interesul manifestat de elevi pentru 

desfășurarea de activități extrașcolare ; 

- activitățile pun accent mai mult pe 

colaborare și nu pe competiție.  

- deficitul material al școlii și al părinților 

nu permit desfășurarea unr activități mai 

complexe, ce ar avea un impact formativ 

mai mare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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- creșterea receptivității unor părinți 

privind activitățile derulate în cadrul 

școlii; 

- colaborarea eficientă școală-familie, 

școală-autorități locale; 

- oferirea posibilităților de colaborare între 

elevii tuturor claselor școlii; 

- mediatizarea activității educative a școlii. 

-  absenteism cauzat de nivelul material 

scăzut al familiilor din care provin unii 

elevi; 

- minimalizarea de către unii elevi a 

importanței formative a activităților 

extrașcolare. 

 

CONCLUZIE: 

       Activitățile desfășurate au avut impactul scontat și impun continuitate în anul școlar 

următor. 

ȘCOALA PRIMARĂ CHILIȘENI 

OBIECTIVE URMĂRITE. 

 dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul 

preșcolarilor/elevilor, respectând specificul Școlii Primare Chilișeni (școală cu 

minorități), în context nonformal. 

ANALIZA SWOT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  atingerea majorității obiectivelor 

activităților educative desfășurate; 

- valorificarea potențilului creativ al 

elevilor  

- implicarea activă a majorității 

preșcolarilor/elevilor în activități ; 

- frecvența bună a majorității preșcolarilor 

/elevilor de etnie rromă la activitățile 

desfășurate ; 

 

- existența unui număr mare de preșcolati/ 

elevi cu tulburări de învățare; 

- implicre fluctuantă a părinților de etnie 

rromă în parteneriatul școală-familie; 

- buget insuficient; 

- slaba motivație de învățare a unor 

preșcolari/școlari de etnie rromă; 

- gestionarea ușor defectuoasă a resurselor 

umane, materiale și temporale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- implicarea unor instituții ale comunității 

locale; 

- cadre didactice energice, deschise la 

schimbre, comunicare; 

- valorificarea specificului de școală cu 

minorități; 

- existența Cabinetului Multicultural în 

Școala Primară Chilișeni. 

- motivație financiară scăzută; 

- interesul redus pentru diseminarea 

rezultatelor activităților educative 

desfășurate; 

- lipsa de perspectivă în ceea ce privește 

dotarea cu calculatoare, cu mobilier și cu 

material didactic; 

- lipsa de interes a unor părinți de etnie 

rromă în ceea ce privește implicarea în 

parteneriatul școală-familie. 
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CONCLUZIE: 

       Activitățile educative desfășurate în anul școlar 2019-2020 au avut, în general, impactul 

scontat asupra colectivului de preșcolari/elevi și au beneficiat de implicarea activă a 

majorității cadrelor didactice. În acest context, se impune în continuare adaptarea demersului 

educativ formal și nonformal la specificul Școlii Primare Chilișeni. 

 

OBSERVAȚIE: 

        Raportul anual a fost întocmit pe baza rapoartelor primite de la responsabilii cu 

activitatea educativă de la școlile din comuna Udești: prof. Iavnic Dalia - Școala 

Gimnazială Plăvălari, prof. Ghețău Ana Florina - Școala Gimnazială Reuseni, prof. Codină 

Bogdan Iulian - Școala Gimnazială Poieni, prof. Voițic Cristina-Maria - Școala Gimnazială 

Știrbă, prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela -  Școala Gimnazială Udești - învățământ 

primar, prof. înv. primar Năstase Georgeta - Școala Primară Chilișeni, prof. înv. primar 

Bursuc Gicuța Andreea - Școala Primară Luncușoara. 

Întocmit de, 

 Cosilier educativ,  

Prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL AL ACTIVITĂŢII 

CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR 

AN ŞCOLAR 2019 -2020 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI 

 

 

Analiză SWOT 

Puncte tari: 

 Consiliul Școlar al Elevilor  Şcolii  Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, 2019-

2020, a fost organizat conform Regulamentului de ordine interioară, a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi al regulamentului 

existent în documentele consiliului. Este o structură asociativă de elevi, destinată 

promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a 

personalităţii şi capacităţii fiecărui elev. 

 C.Ș.E. a fost condus de consilierul educativ, prof. Teleagă Daniela Isabela și de un cadru 

didactic numit de conducerea şcolii, prof. de limbi moderne Oana Trifan; 

 C.Ș.E. a reprezentat un grup de elevi aleşi democratic  care a urmărit permanent ca elevii 

să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă 

interesele, fără deosebire de sex, confesiune, naţionalitate ori convingeri politice; 

 C.Ș.E. a încercat să fie un organism democratic prin care elevii să exerseze practicile 

democratice; 
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 C.Ș.E. a promovat cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a 

elevilor; 

 C.Ș.E. a apărat drepturile şi a pus în discuţie situaţii când acestea au fost încălcate; 

 C.Ș.E. a contribuit la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul 

şcolar, violența, prin campaniile oranizate, prin implicarea în alte activități ale școlii); 

 C.Ș.E. s-a implicat în iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare, 

„Emoție de toamnă”, activitate organizată la nivelul comunei noastre, târgurile de 

prăjituri din cadrul proiectului de voluntariat „Un dar, o speranță”, activități sportive 

„Crosul Udeștiului”; 

 C.Ș.E. a sprijinit proiectele din cadrul școlii cum ar fi cele de voluntariat; 

 C.Ș.E. a sprijinit acţiuni în comunitate (acţiuni pe probleme de mediu – ecologizare, 

festivități). 

 În cadrul C.Ș.E. a existat interes, disponibilitate, implicare, comunicare, inițiativă din 

partea consilierului educativ, prof. Teleagă Daniela Isabela cu care, în calitate de 

responsabil al C.Ș.E. am colaborat și din partea unor membri C.Ș.E . 

 Reușita unor activități dintre cele propuse la începutul anului școlar, activități care au 

implicat membri C.Ș.E. din alte structuri ale școlii noastre; 

 Am promovat imaginea școlii și valori cum ar fi: PATRIOTISMUL, RESPECTUL, 

TOLERANȚA, COOPERAREA, RESPONSABILITATEA, ALTRUISMUL, etc. 

(pliante pe site-ul și pe pagina de Face Book a școlii noastre). 

Puncte slabe: 

 Membrii CȘE ai Şcolii Gimnaziale ”Acad. H. Mihăescu”, Udeşti îşi desfăşoară orele în 

şcoli/structuri diferite din cadrul comunei (Plăvălari, Reuseni, Udeşti, Poieni, Ştirbăţ), 

după orare diferite, la rândul lor aceștia având multe alte activități în şcoala lor, aceşti 

factori generând aglomerarea activităţilor şi dificultăţi în programarea și apoi în 

respectarea termenelor propuse pentru  activităţile CȘE la nivel de comună; 

 De asemenea acești elevi trebuie însoțiți pentru a se deplasa la structura din centru deci, 

aceste întâlniri necesită participarea altor cadre didactice;  

 Organizarea activităților CȘE la nivel de structuri și realizarea unei singure activități pe 

semestru la nivel de comună;  

 Lipsa de inițiativă a unor elevi, refuzul acestora de a se implica în activități care să-i ajute 

și responsabilizeze mai mult pe colegii lor; dezinteresul pentru ameliorarea situației la 

învățătură și disciplină a unor colegi; 

 Lipsa unor propuneri concrete în vederea îmbunătățirii calității vieții școlare. 

Oportunități: 

 Responsabilizarea unui număr mai mare de elevi pentru a organiza și desfășura 

activitățile C.Ș.E. 

 Organizarea unor activități comune cu responsabilii și membrii C.Ș.E din structurile 

școlii noastre. 
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Amenințări: 

 Numărul scăzut de clase și de elevi în cadrul școlii noastre duce la solicitarea, 

responsabilizarea și implicarea acelorași elevi în toate activitățile, proiectele existente 

ăn școală; 

 Nu toți membrii C.Ș.E. au fost dispuși să participe la ședințe sau activități care au 

apelat la timpul lor liber; 

 Refuzul unor elevi, personal sau din considerente religioase, de implicare în unele 

activități; 

 Programul diferit a responsabililor și membrilor C.Ș.E din structuri și faptul că aceștia 

au și alte responsabilități pe care trebuie să le onoreze. 

CONCLUZIE:  Activitatea C.Ș.E: din acest an școlar a fost una bună. 

Întocmit de, 

 Responsabil C.Ş.E.,  

prof. Trifan Oana 

 

 

3.7. Colaborarea cu părinții și comunitatea locală 

 

Școala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udești are relații bine stabilite, de bună 

calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria comunei Udești. Există protocoale de 

parteneriat cu toate instituțiile locale, astfel desfășurându-se activități lunare în cadrul acestor 

parteneriate.  

Colaborarea şcolii cu autorităţile locale se face în bune condiţii, ceea ce face ca  

atunci când situaţia o impune, repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea 

școlii (și a structurilor arondate) să fie temeinic făcută.  

          Şcoala stabileşte legături cu Postul de Poliție Udești în vederea asigurării pazei şi 

siguranţei elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum și participarea agenților 

de  poliţie la orele de educaţie rutieră sau la alte activităţi prevăzute în parteneriatul încheiat. 

 Pentru o bună igienă şi sănătate corporală a elevilor, şcoala stabileşte legături strânse 

cu dispensarul uman din localitate, dar și cu medicul stomatolog.  

 Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 

structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

dedicate organizate de consilierul educativ. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de 

clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice, precum şi  „lectorate” pentru părinți pe 

teme de interes şi de actualitate. Reprezentanții părinţilor în Consiliul de Administraţie au 

fost prezenți la majoritatea întâlnirilor şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor 

școlii. 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Organizarea de activități pentru și cu 

părinții; 

- Implicarea Consiliului Reprezentativ al 

Părinților în organizarea de activități; 

- Implicarea părinților în educația copiilor; 

- Sprijin în rezolvarea unor probleme ale 

grupurilor defavorizate; 

- Cresterea frecvenței de participare a 

părinților; 

- Întâlniri semestriale cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor, suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii. 

- Slaba colaborare a unor părinţi; 

- Puţine activităţi desfăşurate în şcoală 

implică coparticiparea părinţilor; 

 - În perioada învățământului on-line, mulți 

părință nu au reușit să facă față cerințelor 

(cauze: lipsa internetului, semnalul slab, 

mulți copiii într-o familie la un singur 

dispozitiv); 

 - Părinții copiilor din ciclul primar se 

implică mai mult în activitățile școlare, față 

de cei care au copii la gimnaziu. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Cererea exprimată de elevi privind 

desfăşurarea de activităţi comune cu părinţi; 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, ONG, Biserica, Poliţia, instituţii  

Culturale, etc.); 

- Implementarea Programului ,,Școala 

părinților”, care vine în sprijinul acestora. 

- Nivelul de educaţie și timpul limitat al 

părinţilor pot conduce la slaba implicare a 

acestora în viaţa şcolară. 

 

 

Întocmit de,  

Consilier educativ, 

 prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela 

 

 

4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII (C.E.A.C.) 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI 

- Completarea portofoliului comisiei cu 

documentaţia necesară  

- Elaborarea unui număr mare de proceduri 

care respectă cadrul legal și noutățile în 

vigoare 

PUNCTE SLABE 

- Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de 

adaptare a corpului profesoral la soluţiile 

inovatoare, constructive pe linia creşterii 

calităţii actului didactic 

- Nerespectarea termenelor limită de către 
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- Întocmirea raportului anual de evaluare 

internă a calităţii pentru anul şcolar 2019-

2020 la termenul stabilit 

- Realizarea bazei de date la nivelul 

comisiilor prin existenţa rapoartelor fiecărui 

cadru didactic conform fişei de evaluare 

pentru acordarea calificativului anual, a 

graficului de activităţi pe domenii şi a 

raportului comisiei  

- Implicarea majorității cadrelor didactice în 

desfășurarea orelor on-line 

 

unele cadre didactice pentru transmiterea 

unor date necesare completării platformei 

și chiar nepredarea acestora 

- Lipsa de seriozitate a unor cadre didactice 

în ceea ce privește actul instructiv-educativ 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice în 

ceea ce privește formarea continuă 

- Lipsa unor cadre didatice titulare la 

disciplina matematică duce la rezultate slabe 

obținute de elevi la EN 

- Dezinteresul unor părinţi faţă de evoluţia la 

învăţătură şi purtare a elevilor 

AMENINŢĂRI 

- Munca în această comisie necesită un 

volum foarte mare de timp şi datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi şcolare şi 

extraşcolare există posibilitatea să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile 

- Programul diferit al membrilor comisiei 

îngreunează întâlnirile lunare 

- Apariția unor pandemii duc la 

imposibilitatea desfășurării activităților și 

completarea bazei de date a școlii pe 

platformă 

-  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 

părinţilor poate conduce la slaba implicare a 

părinţilor în viaţa şcolară 

OPORTUNITĂŢI 

-Disponibilitatea conducerii de a sprijini 

activitatea acestei comisii 

- Interesul crescut al autorităților locale 

pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii 

și pentru creșterea satisfacției beneficiarilor 

-Buna colaborare dintre conducerea școlii și 

autoritățile locale 

 

IV. Soluţii posibile: 

 - elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a 

se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor 

şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 

 - elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină şi funcţionale prin aducerea la 

cunoştinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 - aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

 - centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi 

popularizarea acestora. 

 Întocmit de, 

 Responsabil CEAC, 

Prof. Bădăluţă Petronela Daniela 
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5. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE 

 

În anul şcolar 2019-2020, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, 

şi-au desfăşurat activitatea 10 comisii metodice:  

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

responsabilului 

comisiei metodice/ 

colectivului de catedră 

Specializarea Aria curriculară/ 

disciplina  

Grad 

didactic 

1. Petraru Diana 

Victoriţa 

Prof. înv. 

preşcolar 

Educatori Def. 

2. Croitor Ana Maria Prof. înv. primar Învăţători 1 I 

3. Diaconu Cristina Prof. înv. primar Învăţători 2 I 

4. Alexandriuc Maria română – franceză Limba şi literatura 

română 

Doctorat 

5. Trifan Oana franceză – engleză Limbi moderne I 

6. Gemeniuc Gabriela 

Geanina 

matematică Matematică I 

7. Romaniuc Cristina 

Casandra 

chimie – fizică Ştiinţe ale naturii şi 

tehnice 

I 

8. Struț Anca istorie – filosofie - 

geografie 

Om şi societate I 

9. Codină Bogdan Iulian educaţie fizică Educaţie fizică şi arte I 

10. Călugăreanu Adina 

Laura 

engleză - română Diriginţi I 

               

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE - EDUCATOARE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

OBIECTIVE URMĂRITE:  

 Dezvoltarea abilității de selecție și manipulare a informației științifice;  

 Îmbogățirea experienței didactice;  

 Cultivarea interesului pentru cercetare și experimentare;  

 Dezvoltarea capacității de valorizare maximă a potențialului propriu;  

 Dezvoltarea abilităților de de planificare, organizare, decizie, control, evaluare și 

consiliere;  

 Dezvoltarea capacității empatice, a spiritului metodic și al intuiției în activitate; 

  Dezvoltarea capacității de accesibilizare a conținuturilor la particularitățile de 

vârstă și individuale ale copiilor;  
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 Dezvoltarea capacităților de a relaționa;  

                  ANALIZA SWOT:  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- cadrele didactice au experienţă 

profesională; 

 - cadrele didactice sunt bine pregătite, 

deschise la nou pentru centrarea actului 

educaţional pe competenţe şi calitate;  

- perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; 

 - climat de colaborare între cadre didactice, 

părinţi, comunitate locală;     

- disponibilitatea şi interesul crescut al 

preşcolarilor pentru activităţi. 

- slaba implicare a unor părinţilor în 

activităţile grădiniţei, dezinteresul total al 

unora; 

- lipsa auxiliarelor la unii copii, datorită 

situaţiei financiare a părinţilor; 

- scăderea numărului de copii; 

-inexistenţa unui spaţiu de joacă în curte 

grădiniţei destinat preşcolarilor 

 - lipsa mobilierului adecvat grădiniţei 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- disponibilitatea autorităţilor locale de a se 

implica în viaţa grădiniţelor; 

- posibilitatea dotării grădiniţelor cu mobilier 

adecvat. 

 

- scăderea numărului de copii în unele 

grădiniţe; 

 - criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei 

financiare, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor. 

 

 CONCLUZIE: Comisia metodică şi-a îndeplinit obiectivele propuse în acest an şcolar. 

                   

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

                               Prof. înv. preșcolar Petraru Diana Victorița 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE -  ÎNVĂŢĂTORI I 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

Obiective urmărite: 

 

 Asigurarea calităţii actului educaţional; 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea absenteismului și a abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, pe baza analizei de 

nevoi; 

 Creșterea eficienței activităților de formare continuă, prin prisma promovării noului în 

activitatea instructiv-educativă; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Dezvoltarea unui management de echipă, în cadrul Comisiei metodice; 
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 Menținerea și dezvoltarea relației şcoală-familie; 

 Adaptarea predării – învățării la noile situații generate mutarea acestor activități în mediul 

on-line; 

 Depășirea obstacolelor pandemiei de coronavirus.  

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 personal didactic calificat, cu studii 

superioare de specialitate, cu gradul 

didactic I și experiență vastă; 

 rata abandonului școlar zero; 

 bază materială bună; 

 atitudine pozitivă a elevilor față de 

actul educațional; 

 rata absenteismului mică; 

 manifestări foarte rare de indisciplină și 

/sau violență în rândul elevilor; 

 bună comunicare în rândul cadrelor 

didactice și cu conducerea școlii; 

 derularea activităților extrașcolare, 

extracurriculare, cu sprijinul și implicarea 

comunității locale; 

 derularea activităților în parteneriat cu 

instituții locale sau județene. 

 slaba susținere a părinților în derularea 

unor proiecte și activități; 

 nivelul de instruire scăzut al părinților 

și slaba implicare a acestora în susținerea 

propriilor copii, mai ales la efectuarea 

temelor pentru acasă; 

 existența a numeroase cazuri de copii 

cu părinți plecați în străinătate, mai ales pe 

perioada primăverii-verii; 

 accesul limitat la Internet; 

 lipsa aparaturii multimedia; 

 accesul limitat la rețele școlare on line, 

de tip clase virtuale; 

 imposibilitatea controlului permanent al 

activității elevilor în mediul on line; 

 gestionarea proastă a timpului și 

ineficineța unor activități; 

 consumul mare de timp în raport cu 

eficința activității. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 derularea cursurilor de perfecționare 

finanțate de școală; 

 implicarea cadrelor didactice în 

activități, existența unei echipe de lucru cu 

potențial sporit și eficientă; 

 susținerea din partea Consiliului local 

Udești; 

 învățământul integrat; 

 valorificarea potențialul cultural – 

istoric al satului Udești; 

 disponibilitatea școlii de a pune la 

dispoziție cadrelor didactice și elevilor tot 

ce este necesar pentru derularea activității 

 interesul scăzut al familiei pentru 

educație, ca urmare a instabilității socio-

economice și a lipsei locurilor de muncă; 

 plecarea părinților la muncă în 

străinătate; 

 birocrația în cadrul sistemului de 

învățământ, încărcarea cadrelor didactice 

cu o multitudine de responsabilități ce îi 

diminuează capacitatea de lucru cu elevii și 

timpul dedicat efectiv acestora; 

 lipsa manualelor școlare; 

 distorsionarea mesajului care ajunge la 

elev, în cadrul activității on line, și 

imposibilitatea de a se face corecțiile 
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în mediul on line. necasare imediat; 

 accesul limitat la Internet; 

 izolarea unor elevi, care au ritm mai 

lent și care un reușesc să-și gestioneze 

emoțiile și stresul; 

 discriminarea elevilor care un au acces 

la Internet. 

 

Concluzii: 

 În anul școlar 2019 – 2020, activitatea Comisiei metodice a învățătorilor I a urmărit 

îndeplinirea obiectivelor din Planul managerial, prin derularea activităților cuprinse în 

Programul de activități. 

 Avându-se în vedere specificul școlii noastre, activitățile au vizat pe de o parte 

valorificarea potențialului școlii noastre, pe de altă parte, dezvoltarea interesului și implicarea 

comunității locale, promovarea imaginii școlii în rândul acestei comunități. 

În acest an școlar, învățământul din școlile comunei noastre s-au confruntat cu o situație 

fără precedent, cauzată de pandemia de coronavirus și mutarea școlii în mediul on line, fapt 

ce a necesitat o adaptare rapidă, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice la noile condiții 

impuse. Cadrele didactice au fost puse în situația extrem de dificilă de a improviza tot felul 

de situații de învățare, pe rețele de socializare, pe grupuri de facebook și whatsapp. 

Activitatea în mediul on line s-a dovedit mult mai obositoare și cu eficiență redusă. Atât 

cadrelor didactice, dar și elevilor, le-a lipsit interacțiunea directă și contactul uman.  

 

 

 

                                                                                                           Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

                                                       Prof. pt. înv. primar, Croitor Ana Maria                                                    

   

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE - ÎNVĂŢĂTORI II 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

Pe parcursul anului şcolar 2019 - 2020, comisia metodică nr.2 a învăţătorilor şi-a 

propus următoarele obiective:  

 

 asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 
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 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

 organizarea de activităţi extracurriculare; 

 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului 

la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

 colaborarea şcoală-familie. 

 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare 

a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări 

elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de 

specialitate. 

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, discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe 

obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 

dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică 

s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

• S-au elaborat  programe de pregătire pentru concursurile şcolare, valorificându-se 

potenţialul elevilor capabili de performanţă prin desfăşurarea unor concursuri: Comper,  

Micul matematician, Mate+”, „Amintiri din copilărie”, „Academia junior”, etc; 

• Au avut loc activităţi de pregătire suplimentară în afara orelor de curs; 

• Realizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor, organizarea de spectacole cu ocazia 

unor evenimente; crearea unui cadru ambiant specific sărbătorilor de iarnă şi de 

primăvară în sălile de clasă, - Sărbătorirea unor evenimente importante; 

• Încheierea unor parteneriate cu alte şcoli din judeţ sau din alte judeţe, etc; 

• Desfăşurarea de către învăţători a unor activităţi cu caracter educativ în care au fost 

implicaţi părinţii elevilor. 

Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 

Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, 

Unirea Principatelor Române, 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii, 1Decembrie – Ziua 

României, 9 Mai – Ziua Europei, Ziua Eroilor, fiecare clasă organizând activităţi în manieră 

proprie, dar şi împreună.  

Formarea continuă s-a materializat prin participarea  unor membri  la programe de 

formare continuă, dar şi prin participarea activă la şedinţele comisiei metodice, unde s-au 

dezbătut problemele planificate în planul managerial  aprobat la începutul anului şcolar.  
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Colaborarea şcoală – familie s-a concretizat atât prin relaţiile cadru didactic- şcolar 

dar şi cadru didactic- părinţi. 

Relaţiile s-au bazat pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, 

afectivitate. Şcolarii  au fost încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, spre oatitudine pozitivă faţă 

de activitate. Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi învăţători. 

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă, 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. 

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

 

 ANALIZA SWOT:  

PUNCTE TARI 

 personal didactic calificat; 

 aplicarea corectă şi creativă a curriculumului; 

 conectarea la INTERNET; 

 rata abandonului şcolar – zero; 

 existenţa materialelor curriculare; 

 facilitarea condiţiilor pentru realizarea cursurilor de formare continuă; 

 rezultate bune şi foarte bune la concursuri şcolare; 

 nu există manifestări grave de indisciplină din partea elevilor; 

 realizarea de activităţi extracurriculare culturale, sportive; 

 realizarea de parteneriate educaţionale locale, judeţene, naţionale; 

 iniţierea şi derularea unui concurs la nivel de comisie; 

 iniţierea şi derularea  programului „Educaţia pe primul loc în comuna Udeşti”. 

 

PUNCTE SLABE 

 baza materială a şcolii, incompletă; 

 existenţa învăţământului simultan; 

 lipsa de implicare a unor părinţi în educarea copiilor; 

 lipsa unor săli de sport în unele localităţi; 

 lipsa de funcţionalitate a cabinetului multimedia; 

 lipsa interpretării rezultatelor şi stabilirea măsurilor de ameliorare a unor teste de 

evaluare; 

 lejeritatea cu care se tratează unele ameninţări; 

 starea materială precară şi nivelul de cultură, instruire a unor familii. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 strategii M.EC. privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului de învăţământ; 

 existenţa cabinetului de informatică; 

 varietatea cursurilor de formare; 

 existenţa spaţiului pentru a se putea iniţia programul ,,Şcoala de după şcoală”; 
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 dorinţa învăţătorilor pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizarea de 

parteneriate. 

 

AMENINŢĂRI 

 instabilitatea socială şi economică; 

 scăderea numărului de elevi; 

 migrarea unor elevi spre alte şcoli; 

 criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea intereselor pentru educaţia copiilor lor; 

 plecarea unor părinţi la muncă în străinătate; 

 desele schimbări ce apar în sistem; 

 conservatorismul unor părinţi. 

 

CONCLUZIE:  

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, 

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire - formare şi curriculum. 

În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a 

creat un climat favorabil învăţării, elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi, s-au  stimulat 

elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul 

elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat în unele cazuri 

modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof. înv. primar, Diaconu Cristina  
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 ANALIZA SWOT:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- realizarea proiectării didactice conform  

noilor programe şcolare centrate pe 

competenţe, respectarea de către cadrele 

didactice a reglementărilor legale în vigoare 

privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare; 

- existenţa și parcurgerea unui program de 

pregătire suplimentară cu elevii claselor a 

VIII-a și a VI-a  în vederea susținerii 

Examenului de Evaluare Naţională;  

- derularea de proiecte educaționale şi de 

parteneriate la nivelul catedrei; 

- utilizarea în procesul instructiv-educativ a 

metodelor activ-participative; 

 

Pentru optimizarea  performanţelor elevilor 

la limbă şi literatură română, se propune 

focalizarea interesului cadrelor didactice pe 

educaţia şi  motivarea  elevilor pentru studiul 

limbii şi literaturii române. Pentru realizarea 

acestui deziderat profesorii vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

- realizarea lecţiilor din perspectivă 

transdisciplinară; 

- parcurgerea de către toate cadrele didactice 

a materiei prevăzute în programa şcolară; 

- utilizarea şi aplicarea la clasă a 

numeroaselor portofolii şi proiecte pentru 

elevi;  

- număr suficient de manuale  de  

limbă română.pentru elevii ciclului 

gimnazial; 

 

Evaluarea: 

- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: 

iniţială, continuă, sumativă; 

 

-număr mic de elevi care deţin o bibliotecă 

personală; 

-slaba implicare a părinţilor în activităţile 

extracurriculare desfăşurate în cadrul 

comisiei metodice;  

-iniţierea, participarea şi derularea unui 

număr mic de proiecte educative; 

-slaba dotare cu materiale de ultimă generaţie 

a cabinetului de limba şi literatura română; 

-nu s-a putut parcurge integral acest program 

deoarece a fost o perioadă de criză generată 

de pandemie; 

 -medii generale mici la sfârşit de an şcolar  

cu multe note de 5. 
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- elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare 

iniţială; 

- analiza la nivel de catedră a rezultatelor 

evaluării iniţiale şi identificarea problemelor 

specifice;  

- utilizarea unor metode alternative de 

evaluare. 

- elaborarea unor analize comparative testare-

iniţială-teză,  testare iniţial-medie sem.I, 

medie sem.I-medie sem. II 

- înregistrarea de către elevi a unui progres la 

disciplina limba şi literatura română, la ciclul 

gimnazial, comparând notele de la testarea 

iniţială cu teza, note testarea iniţială-media 

sem.I şi sem al II-lea. 

- procent de promovare mare la sfârşitul celor 

două semestre comparativ cu testarea iniţială, 

la nivel gimnazial;  

- procent de promovare destul de bun la 

sfârşitul anului şcolar. 

- Structurarea planificărilor şi a proiectelor pe 

unităţi de învăţare conform principiului 

predării integrate (domeniile: literatură, limbă 

şi comunicare) denotă adoptarea modelului 

curricular elaborat de experţii MEN; 

- S-a evidenţiat frecvent utilizarea unor 

modele de instruire bazate pe interacţiunea 

profesor-elev (modelul comunicaţional/al 

învăţării depline/al gândirii critice etc.) şi a 

unor strategii eficiente pentru optimizarea 

predării–învăţării–evaluării. 

 

- Centrarea scenariilor didactice pe elev este 

realizată şi prin practicarea unui management 

activ al colectivului de elevi, concretizat în 

participarea la activităţi în grupe sau pe 

ateliere de lucru, la secvenţe de lectură 

critică, de investigare şi de analiză a 

structurilor textuale urmate de studii de caz şi 

dezbateri sau de realizarea şi susţinerea unor 

proiecte etc.; 

- În sfera evaluării, s-a optimizat relaţia dintre 

evaluarea formativă şi cea sumativă, dintre 
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evaluarea internă şi cea externă prin 

proiectarea unui sistem modern de evaluare a 

cunoştinţelor şi a competenţelor;   

- 5 din 5 profesori deţin grade didactice; 

- interesul profesorilor de limba şi literatura 

română pentru perfecţionare şi formare 

continuă;  

- participarea cadrelor didactice la diverse 

activităţi metodice la nivel de judeţ: 

consfătuiri, cercuri pedagogice, lecţii deschise 

etc.; 

- prestigiul şcolii ridicat datorită premiilor 

obţinute de elevi la concursurile şi 

olimpiadele   şcolare, faza judeţeană; 

- promovarea imaginii şcolii în comunitate pe 

site-ul şcolii sau prin intermediul altor site-uri 

prin diversele activităţi derulate în cadrul 

comisiei metodice;  

- participarea unor elevi la diverse activităţi 

care să stimuleze gustul pentru studiul limbii 

române. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- schimburi de experinţă cu unităţi şcolare din 

comune apropiate; 

- implicarea elevilor şcolii în programe şi 

proiecte;  

- identificarea oportunităţilor de instruire 

diferenţiată pentru elevii capabili de 

performanţă; 

- cadre didactice competente care se implică 

activ în realizarea activităţilor propuse; 

- participarea la activităţile extracurriculare 

înscrise în calendarul MEN pentru anul şcolar 

2019-2020; 

- în acest an şcolar s-a demarat un proiect 

,,Citesc deci exist” prin care elevii au fost 

încurajaţi să-şi achiziţioneze cărţi. Scopul 

acestui proiect a fost acela de a-i determina pe 

elevi să citească; 

- varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, universităţi;  

- elaborarea unui program de activitate pentru 

volum imens de muncă pentru cadrele 

didactice: situaţii, raportări, analize etc.; 

- numărul destul de mare al unor elevi lipsiţi 

de motivaţia învăţării; 

- dezinteresul unor familii pentru educaţia 

copiilor. 
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timpul liber al elevilor (în special în vacanţe); 

- dezvoltarea unor parteneriate cu 

comunitatea locală şi implicarea în proiecte 

educative. 

 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof. Dr. Alexandriuc Maria 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE –  

 LIMBI MODERNE   

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

Activitatea Comisiei metodice de limbi moderne s-a desfăşurat, în acest an şcolar, 

conform documentelor întocmite la începutul anului şi care se găsesc în prezentul dosar, dar 

și a ordinelor ministeriale primite începând cu data de 11 martie 2020 când activitatea noastră 

s-a desfășurat on line din cauza pandemiei de Covid 19:  

 Baza de date,  

 Procedura,  

 Cadru normativ 2019-2020, 

 Planul managerial,  

 Calendarul și tematica activităţilor, etc. 

 Ordinele ministeriale referitoare la suspendarea activităților face to face și 

desfășurarea acestora on line. 

şi s-a bazat pe structura  Portofoliului responsabilului de catedră (Catedra de limbi 

moderne: limba franceză- limba engleză) care cuprinde următoarele documente: 

 Planul de activităţi metodico-ştiinţifice ale catedrei pentru anul în curs; 

 Programele şcolare valabile în anul şcolar în curs; 

 Programele pentru examenele naţionale (bacalaureat) şi concursurile şcolare; 

 Planificările calendaristice ale membrilor catedrei; 

 Planurile cadru pentru anul şcolar curent; 

 Tabel nominal cu membrii catedrei şi datele lor personale (numărul de telefon, 

adresa de e-mail, şcoala de provenienţă, gradul didactic, specialitatea, vechimea în 

învăţământ, etc.); 

 Planul managerial al catedrei; 

 Calendarul şi tematica activităţilor de catedră; 

 Registru cu rocesele–verbale ale şedinţelor de catedră; 

 Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în cadrul activităţilor de catedră; 

 Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare la care participă elevii şcolii; 

 Centralizatoare cu privire la diferite aspecte: perfecționare, rezultate obținute la 

olimpiade și concursuri, articole publicate în reviste, propuneri de CDȘ-uri, etc, 
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        Membrii Comisiei metodice de limbi moderne a Şcolii Gimnaziale Acad. H. 

Mihăescu, Udeşti în anul școlar 2019-2020 au fost:: 

 Prof. limba franceză, Bădăluţă Petronela-Daniela 

 Prof. limba franceză, Voiţic Cristina-Maria 

 Prof. limba franceză, Moroșanu Narcisa-Petronela 

 Prof. limba engleză- limba franceză, Trifan Oana 

 Prof. limba engleză, Avîrvărei Adriana 

 Prof. limba engleză, Călugăreanu Adina-Laura 

 Prof. limba engleză, suplinitor calificat Franciuc Cristina Florentina 

 Pe tot parcursul acestui an școlar am avut în vedere și am atins obiectivele propuse:  

 Asigurarea condițiilor necesare pentru debutul și finalul anului școlar; 

 Reorganizarea activităţii catedrei de limbi moderne; 

 Desfăşurarea activităţilor didactice în spiritul reformelor și cerințelor din învăţământul 

preuniversitar românesc; 

 Desfășurarea tuturor activităților conform Calendarului şi tematicii activităţilor de 

catedră; 

 Dezvoltarea, la elevi, a competențelor generale specifice limbilor moderne predate în 

școala noastră : receptarea mesajelor orale, producerea mesajelor orale, receptarea 

mesajelor scrise, producerea mesajelor scrise, valori si atitudini; 

 Conştientizarea necesităţii perfecţionării continue a tuturor profesorilor de limba 

franceză-  limba engleză; 

 Valorizarea potențialului elevilor în general și a celor capabili de performanță în 

special prin participarea acestora la olimpiade și concursuri. 

 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI: 

- o bună relaţie de comunicare şi colaborare între membrii comisiei, profesori de limba 

franceză şi limba engleză, care au tratat cu responsabilitate toate sarcinile propuse la 

începutul anului şcolar şi care se regăsesc în planul managerial şi în programul activităţilor; 

- realizarea activităţilor propuse în cadrul comisiei noastre: lecţii demonstrative, referate, 

activităţi variate, interesante şi formative, ele marcând atât cele mai importante momente din 

calendarul activităţilor specifice limbilor moderne, cât și evaluarea națională pentru aria 

curriculară Limbă și comunicare la clasa aVI-a sau olimpiadele și concursurile de limbi 

moderne;  

- participarea la consfătuirile judeţene ale profesorilor, la activităţi de perfecţionare din cadrul 

cercurilor pedagogice de limba franceză şi engleză şi în cadrul altor cursuri de formare; 

- implicarea profesorilor de limbi moderne în pregătirea elevilor pentru performanță și 

participarea lor la olimpiade și concursuri, urmate de rezultate bune (participarea la 

Olimpiada de limbi romanice, limba franceză, etapele locală, elevi îndrumați de domnișoara 

profesoară Voițic Cristina-Maria și la olimpiada de limba engleză, etapa locală, elevă 

îndrumată de domnișoara profesoară Trifan Oana).  
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 - îndrumarea și pregătirea elevilor penrtru susținerea probelor de verificare a cunoștințelor de 

limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv, sesiunea mai 2019. 

- în ceea ce priveşte perfecţionarea membrilor catedrei, menţionez că aceștia au participat la 

simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare, cercuri pedagogice, etc 

- publicarea unor articole în reviste școlare și de specialitate; 

- propuneri de CDȘ-uri pentru anul școlar 2020-2021; 

- cadre didactice calificate și cu experiență la catedră; 

- integrarea TIC la orele de limbi moderne, în limita posibilităților, în cadrul școlilor din 

comuna Udești; 

 -posibilitatea folosirii manualelor digitale pentru predarea online; 

-participarea elevilor la lecțiile on line, atmosfera relaxată, plăcută din timpul orelor on line, 

descoperirea unor noi moduri de învățare. 

- cadrele didactice suplinitoare au beneficiat de consiliere şi îndrumare (atât în cadrul 

întâlnirilor de comisie metodică, cât şi prin telefon, email). 

 

PUNCTE SLABE: 

- suprasolicitarea elevilor la treburile gospodăreşti în defavoarea pregătirii pentru temele la 

orele de limbi moderne sau alte teme referitoare la activităţi extracurriculare; 

- slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii şi în supravegherea şi îndrumarea elevilor 

acasă pentru ca aceştia să aibă o bună prestaţie la şcoală, la ore; dezinteresul şi lipsa lor de 

motivaţie; 

- lipsa competenţelor de utilizare a tehnologiilor computerizate a unor elevi în vederea 

accesării, selectării şi prezentării informaţiei necesare orelor de limbi moderne; 

- membrii comisiei metodice de limbi moderne ai Şcolii Gimnaziale Acad. H. Mihăescu, 

Udeşti îşi desfăşoară  activitatea didactică în şcoli/structuri diferite din cadrul comunei 

(Plăvălari, Reuseni, Udeşti, Poieni, Ştirbăţ, Luncuşoara, Chilişeni), după orare diferite, la 

rândul lor membrii având multe alte responsabilităţi în şcoala lor, aceşti factori generând 

aglomerarea activităţilor şi dificultăţi în programarea și apoi în respectarea termenelor 

propuse pentru  activităţile comisiei metodice; 

- slaba dotare cu materiale didactice şi lipsa mijloacelor audio-vizuale atât de utile studiului 

limbilor străine; 

- lipsa spaţiului adecvat în vederea realizării activităţilor propuse; 

- situația deosebită generată de Covid 19 care a făcut ca întâlnirile din cadrul comisiei să nu 

mai poată avea loc fizic; 

-imposibilitatea participării unui număr considerabil de elevi la școala online (în special elevii 

rromi); 

- lipsa internetului/ dispozitivelor de lucru a împiedicat unii elevi să poată participa la lecțiile 

on line; 

-inexistența unei platforme comune de învățare online. 

 

  OPORTUNITĂŢI: 

- posibilitatea de a face schimb de bune practici între membrii comisiei, prin susținerea de 

referate și activități demonstrative la limbi moderne; 
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- o bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță; 

- implicarea, intr-un procent mult mai mare, a părinţilor şi a unor elevi mai puţin interesaţi în 

desfăşurarea activităţilor propuse; 

- colaborări cu noi parteneri pentru a dezvolta proiecte; colaborarea între ariile curriculare, 

abordarea interdisciplinară a materiei; 

- participarea la concursuri şi olimpiade; 

- disponibilitatea profesorilor de a lucra suplimentar cu elevii pentru remediere sau 

performanţă; 

- folosirea tehnologilor computerizate cât mai mult posibil – elevi, profesori - la şcoală şi 

acasă; 

- participarea la programe de formare continuă; 

- utilizarea/găsirea unor metode de lucru moderne care să-i atragă pe elevi spre învățarea 

limbilor moderne; 

- realizarea unor activităţi comune atractive (concursuri, ateliere de lucru) pentru a le oferi 

elevilor din comuna noastră posibilitatea de a socializa, de a schimba impresii, de a se 

cunoaşte mai bine, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel” şi cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Internaţionale a Francofoniei; 

- posibilitatea organizării unor concursuri de  limbă străină între diferitele structuri din 

comună; 

- editarea unei reviste comune care să le ofere elevilor noştri oportunitatea de a publica 

poezii, compuneri, impresii, de la diverse activităţi la care participă, îndrumaţi fiind de către 

cadrele didactice de limba franceză şi de limba engleză; 

- colaborarea între ariile curriculare, oportunitate care ar putea avea ca rezultat lărgirea 

orizonturilor de cunoaștere pentru elevi, abordarea interdisciplinară a materiei; 

- amenajarea unui cabinet de limbi moderne dotat cu tehnologie și materiale de ultimă 

generație; 

- valorificarea experienței didactice a profesorilor metodiști; 

- crearea de noi strategii în procesul de predare – învăţare; 

- sugerarea alternării limbii moderne de studiu L1 la CP în fiecare an; 

- folosirea tehnologiei on line pentru predarea/ aprofundarea cunoștințelor; 

- formarea continuă prin diferite cursuri on line; 

- derularea activităților din cadrul comisiei în on-line pe durata pandemiei generate de 

COVID 19. 

 

AMENINŢĂRI: 

- presiunea factorului timp; 

- programa şcolară încărcată; 

- slaba implicare a părinţilor şi a unor elevi în activităţile propuse din cauza lipsei accesului la 

informaţia necesară, dezinteresului şi din cauza suprasolicitării acestora în treburile 

gospodăreşti, toate acestea conducând la limitarea cunoştinţelor şi a perspectivelor, la 

plafonare, regres şi la canalizarea spre alte preocupări în defavoarea celor şcolare; 

- scăderea numărului de elevi în general; 

- scăderea numărului de elevi cu care se pot realiza performanțe; 
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- numărul relativ mare de documente care trebuie întocmite; 

- lipsa resurselor financiare pentru derularea în condiții optime a unor activități extreașcolare;  

- lipsa cabinetelor de informatică cu conectare la internet, a tehnologiei, lipsa fondurilor 

financiare pentru realizarea unei baze materiale adecvate;  

- influenţa negativă a programului şcolar diferit de la o şcoală la alta asupra desfăşurării la 

data propusă, în condiţii optime şi eficiente a întâlnirilor din cadrul comisiei metodice; 

- lipsa preocupărilor elevilor de a  folosi cunoştinţele de limba şi literatura română sau de 

limbi străine şi dincolo de oră; 

- scăderea capacităţii elevilor de a se exprima şi de a gândi în mod corect în limba română, 

dar şi în limbile străine, datorită faptului că aceştia nu mai sunt interesaţi de lectură; 

- interesul scăzut al elevilor și al unor părinților pentru școală, în general, se reflectă în 

rezultatele slabe ale multor elevi; 

- numărul mare de elevi de etnie rromă; 

-plecarea unor elevi la alte școli; 

- slaba implicare a unor elevi în rezolvarea sarcinilor propuse on line; 

-refuzul din partea unor elevi și părinți de a participa la școala online; 

 -reglementările vagi trimise de minister cu privire la desfășurarea școlii online; 

- creșterea fără precedent a timpului petrecut în fața calculatorului/ telefonului; 

- lipsa motivației pentru participarea la cursurile on line ; 

- existența riscului de a se continua activitățile on-line și în toamnă dacă va fi un al doilea val 

al pandemiei. 

 

În concluzie apreciem că activitatea Comisiei metodice de limbi moderne în anul 

şcolar 2019-2020 a fost bună. 

 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

prof. Oana Trifan 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE - MATEMATICĂ 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

           Prin specificul său, disciplina Matematică este esențială în formarea și dezvoltarea 

competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și constituie un fundament 

solid pentru argumentare, dezvoltare de raționament logic, spirit și gândire critică, analizare, 

interpretare și rezolvare de probleme. 

                  Această Comisie metodică în anul şcolar 2019 - 2020 are  în componenţa sa un 

număr de 5 profesori: Platon Maria (Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti), 

Lupașcu Ștefan și Julinschi Vasile(Şcoala Gimnazială Ştirbăţ), Zancu Ionuț 

Alexandru(Şcoala Gimnazială Reuseni) , Corhan Petruța Diana(Şcoala Gimnazială  

Plăvălari ) și Gemeniuc Gabriela-Geanina (responsabila comisiei, Şcoala Gimnazială 

Poieni). 
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           Comisia şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui plan managerial, întocmit de 

responsabilul comisiei, în urma consultării cu membrii comisiei. Astfel, activitatea comisiei a 

urmărit realizarea anumitor obiective având în vedere statutul cadrelor didactice privind 

activitatea de perfecţionare a personalului didactic, programele cadru privind activitatea în 

învăţământul gimnazial, curriculum-ul şcolar precum şi statutul disciplinei matematică și 

decizia consiliului de administraţie al unităţii şcolare privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii metodice. Aceste obiective sunt: 

a)     Cunoaşterea curriculum-ului şcolar pentru disciplina de învăţământ, cunoaşterea              

schimbărilor la nivelul conţinuturilor învăţării şi principalele caracteristici ale 

acestuia; 

i) Descentralizarea, flexibilizarea şi descongestionarea curriculumului şcolar; 

ii) Racordarea curriculumului la nevoile individuale de învăţare şi dezvoltare 

individuală în concordanţă cu schimbările care au loc în societate; 

iii) Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi, folosirea metodelor interactive, 

stimularea gândirii creative şi critice, a spiritului interogativ, precum şi a 

competenţelor proprii în rezolvarea de probleme; 

b) Cunoaşterea manualelor şcolare şi stabilirea opţiunii pentru manualele alternative; 

c) Promovarea interdisciplinarităţii în realizarea unor teme din curriculumul şcolar, 

d) Cunoaşterea aspiraţiilor şi potenţialului de instrucţie ale elevilor şi inducerea unei 

motivaţii pozitive prin; 

 Testarea iniţială a elevilor privind cunoştinţele de bază; 

 Controlul ritmic al temelor pentru acasă şi evaluarea periodică a cunoştinţelor şi 

deprinderilor; 

 Inducerea unui sentiment de încredere în forţele proprii prin aprecierea 

performanţelor individuale ale elevilor; 

e) Identificarea elementelor de metodică a pregătirii suplimentare privind: 

 Atingerea obiectivelor de baza ale curriculumului şcolar; 

 Realizarea unor performanţe superioare; 

f) Valorificarea experienţei pozitive privind practica unei activităţi didactice adecvate 

obiectivelor curriculare, interesului şi capacităţilor intelectuale ale elevilor; 

g) Optimizarea continuă a actului de evaluare a activităţii şcolare: 

 Metode clasice de evaluare 

 Forme alternative de evaluare 

h) Fluidizarea circulaţiei informaţiei la nivelul comisiei metodice; 

i) Stabilirea bibliografiei pentru pregătirea de bază şi suplimentară a elevilor; 

j) Colaborarea la stabilirea ofertei şcolare generale şi a ofertei speciale pentru 

curriculum la decizia şcolii; 

k) Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice şi de perfecţionare de la nivelul 

unităţii şcolare precum şi la cele organizate de ISJ  Suceava; 

l) Corelarea influenţelor educative şi didactice; 

m) Cunoaşterea tradiţiilor unităţii privind rezultatele activităţii şcolare, a planului 

managerial general al unităţii şcolare precum şi a răspunderilor proprii ce-ţi revin din 

acesta; 
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n) Cunoaşterea cadrului normativ privind activitatea şcolară; 

o) Administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului şcolar aflat în răspunderea 

cadrelor didactice; 

p) Valorificarea observaţiilor şi recomandărilor inspecţiei şcolare; 

q) Reglarea şi autoreglarea permanentă a activităţii şcolare în funcţie de dinamica 

rezultatelor instruirii; 

r) Stabilirea semestrială a programului de activităţi ale comisiei metodice. 

 

           Comisia şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui plan managerial, întocmit de 

responsabilul comisiei, în urma consultării cu membrii comisiei. 

            Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe ambele semestre au fost întocmite şi 

predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite folosindu-se de materiale didactice diverse 

şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Elevii au avut 

parte de pregătire suplimentară pentru evaluări naționale, pentru performanță cât și pentru 

recuperare. Au fost prezenți la multe concursuri și olimpiade școlare unde au avut rezultate 

frumoase. 

             Activitatea Comisiei:  

 PUNCTE TARI:  

 atingerea obiectivelor propuse în planul managerial;  

 consultarea programei de matematică în vigoare pentru realizarea şi predarea la timp a 

planificărilor calendaristice;  

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară (planuri manageriale şi 

operaţionale, baza de date a membrilor comisiei metodice, CV-urile membrilor comisiei, 

planificările, testele iniţiale, procese verbale de la activităţi, modele de teste, fişe de lucru 

şi teze, etc.);  

 completarea portofoliului personal al cadrelor didactice din catedră cu documentaţia 

necesară; 

 realizarea activităţilor propuse în cadrul comisiei noastre: lecţii demonstrative, referate, 

dezbateri; 

 participarea la consfătuirile judeţene ale profesorilor, la activităţi de perfecţionare din 

cadrul cercurilor pedagogice de matematică şi în cadrul  cursurilor de formare continuă. 

 membrii comisiei sunt implicaţi în educaţia elevilor;  

 cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse;  

 o bună comunicare şi colaborare între membrii comisiei;  

 toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind că se cunosc în 

profunzime programele şcolare; 

 judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

 participare la un număr mare de concursuri și olimpiade de matematică;  

 rezultate frumoase la concursuri și olimpiade de matematică. 

 PUNCTE SLABE:  

 rezultate slabe la teste inițiale, la simularea evaluării naționale;  
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 membrii comisiei metodice de matematică ai Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”, 

Udeşti îşi desfăşoară  activitatea didactică în şcoli diferite din cadrul comunei (Plăvălari, 

Reuseni, Udeşti, Poieni, Ştirbăţ), după orare diferite, având multe alte responsabilităţi în 

şcoala lor, aceşti factori generând aglomerarea activităţilor şi dificultăţi în programarea 

activităţilor comisiei metodice; 

 lipsa cabinetelor și dotărilor necesare pentru buna realizare a activităţilor ce implică 

folosirea multimedia la ore; 

 lipsa spațiului în unele școli pentru desfășurarea în condiții optime a pregătirii 

suplimentare a elevilor. 

 OPORTUNITĂŢI/SUGESTII: 

 folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;  

 dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

 folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi 

conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

 o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor 

acestora; 

 colaborări cu noi parteneri pentru a dezvolta proiecte educaţionale;  

 colaborarea între arii curriculare, abordarea interdisciplinară a materiei; 

 participarea la concursuri şi olimpiade şcolare și mai ales la Olimpiada Satelor din 

România unde elevii noștri se pot afirma; 

 folosirea tehnologiilor computerizate cât mai mult posibil: elevi, profesori - la şcoală şi 

acasă; 

 participarea la programe de formare continuă. 

 AMENINŢĂRI: 

 dezinteresul elevilor pentru studiu în general; 

 slaba implicare a părinţilor şi a unor elevi în activităţile propuse din cauza lipsei accesului 

la informaţia necesară şi din cauza suprasolicitării acestora în treburile gospodăreşti, toate 

acestea conducând la limitarea cunoştinţelor şi a perspectivelor, la plafonare, regres şi la 

canalizarea spre alte preocupări în defavoarea celor şcolare; 

 prea multe documente care trebuie realizate în termen limită;  

 lipsa cabinetelor moderne, lipsa fondurilor financiare pentru realizarea unei baze 

materiale adecvate, lipsa de finanţare pentru activităţile extracurriculare; 

 influenţa negativă a programului şcolar asupra desfăşurării în condiţii optime şi eficiente 

a întâlnirilor din cadrul comisiei metodice; 

 numărul de ore tot mai redus, cauzat şi de scăderea numărului de elevi (scăderea 

populaţiei şcolare la nivelul comunei); 

 În concluzie activităţile desfăşurate de-a lungul acestui an şcolar, de către cadrele 

didactice din cadrul acestei comisii, au urmărit obiectivele propuse în planul managerial 

realizat la începutul anului şcolar, acţiunile fiind diverse şi extrem de atractive atât pentru 

elevi, cât şi pentru profesori. 

 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   
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Prof. Gemeniuc Gabriela-Geanina 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE - ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI TEHNICE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 OBIECTIVE URMĂRITE:  

- creşterea reală a pregătirii elevilor; 

- creşterea calităţii evaluării; 

- continua perfecţionare a profesorilor; 

- realizarea unei educaţii complete; 

- cultivarea interesului pentru studiul fizicii, chimiei, biologiei şi educaţiei tehnologic 

 ANALIZA SWOT:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-comisia este formată din cadre didactice cu 

experienţă la catedră,responsabile; 

-o bună relaţie de comunicare şi colaborare 

între membrii comisiei, profesori de chimie-

fizică , biologie şi educaţie tehnologică, care 

au tratat cu responsabilitate toate sarcinile 

propuse la începutul anului şcolar şi care se 

regăsesc în planul managerial şi în programul 

activităţilor; 

-activităţile propuse au fost  diverse şi 

temeinic pregătite,cu caracter 

interdisciplinar; 

-participarea la consfătuirile judeţene ale 

profesorilor, la activităţi de perfecţionare din 

cadrul cercurilor pedagogice de chimie,fizică, 

biologie şi educaţie tehnologică şi la  cursuri 

de formare; 

-dorinţa de implicare în cât mai multe 

activităţi specifice ştiinţelor, spiritul de 

echipă şi creativitate al membrilor comisiei; 

-slaba implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii şi în supravegherea şi îndrumarea 

elevilor acasă pentru ca aceştia să aibă o bună 

prestaţie  la orele online;  

 - dezinteresul şi lipsa lor de motivaţie; 

- conexiune slabă la internet; 

-lipsa instrumentelor care să permită 

comunicarea( în unele familii a fost un 

telefon unic pentru 5 copii sau chiar lipsa 

unui telefon inteligent); 

-nivel scăzut al competenţelor digitale la un 

număr mai mic de copii; 

-dezinteres şi slaba implicare a părinţilor; 

-există elevi care prezintă cerinţe speciale de 

învăţare dar care nu au certificat de expertiză; 

-membrii comisiei metodice ştiinţe  ai Şcolii 

Gimnaziale,,Acad. H. Mihăescu”, Udeşti îşi 

desfăşoară  activitatea didactică în şcoli 

diferite din cadrul comunei (Plăvălari, 

Reuseni, Udeşti, Poieni, Ştirbăţ), după orare 

diferite, având multe alte responsabilităţi în 

şcoala lor, aceşti factori generând 

aglomerarea activităţilor şi dificultăţi în 

programarea activităţilor comisiei metodice; 

-lipsa laboratoarelor  în vederea realizării 

activităţilor experimentale propuse; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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-rezolvarea problemelor la nivelul orarului, 

din ziua metodică, astfel încât întrunirea 

comisiei să nu întâmpine dificultăţi; 

 

 

-implicarea, într-un număr  mai mare a 

părinţilor şi a  elevilor mai puţin interesaţi în 

desfăşurarea activităţilor propuse; 

-colaborări cu noi parteneri pentru a dezvolta 

proiecte; colaborarea între arii curriculare, 

abordarea interdisciplinară a materiei; 

-participarea la concursuri şi olimpiade; 

-efectuarea unor ore suplimentare de 

pregătire cu elevii pentru performanţă; 

-folosirea tehnologiilor computerizate cât mai 

mult posibil – elevi, profesori-la şcoală şi 

acasă; 

-interes crescut pentru desfăşurarea  

învăţământului online la unii elevi  care în 

mod obişnuit erau  reticenţi în participarea la 

ore; 

-participarea la programe de formare 

continuă. 

-dezinteresul elevilor pentru studiul acestor 

discipline la care  nu se susţine examen; 

- slaba implicare a părinţilor şi a unor elevi în 

activităţile propuse din cauza lipsei accesului 

la informaţia necesară,  şi din cauza 

suprasolicitării acestora în treburile 

gospodăreşti, toate acestea conducând la 

limitarea cunoştinţelor şi a perspectivelor, la 

plafonare, regres şi la canalizarea spre alte 

preocupări în defavoarea celor şcolare. 

-prea multe documente care trebuie 

întocmite;  

-lipsa laboratoarelor de fizică, chimie şi 

biologie,  lipsa fondurilor financiare pentru 

realizarea unei baze materiale adecvate, lipsa 

de finanţare pentru activităţile 

extracurriculare; 

-influenţa negativă a programului şcolar 

asupra desfăşurării în condiţii optime şi 

eficiente a întâlnirilor din cadrul comisiei 

metodice; 

-prelungirea perioadei de cursuri online. 

 

 

 

CONCLUZIE: Activitatea comisiei Ştiinţe s-a desfăşurat în condiţii bune, membrii comisiei 

preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ 

la disciplinele fizică, chimie biologie şi educaţie tehnologică. 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof. Romaniuc Cristina Casandra 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE – OM ȘI SOCIETATE 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

 Scopul predării istoriei, a geografiei, culturii civice şi a religiei în secolul XXI are în 

vedere cunoaşterea dezvoltării economice, sociale, politice, religioase şi culturale a omenirii, 

în care se îmbină componenta locală, naţională, europeană, universală, trecerea accentului de 

la informativ la formativ, o abordare inter şi multidisciplinară sub aspectul multiculturalităţii 
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şi multiperspectivităţii, dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a capacităţii lor de analiză şi 

interpretare a evenimentelor,  proceselor din natură şi societate.  

         Avand în vedere aceste coordonate, activitatea comisiei „Om şi societate” din comuna 

Udeşti și-a propus drept scop realizarea unei activităţi de calitate în predarea şi însuşirea 

cunoştinţelor de istorie, geografie, educație socială, religie şi cultură civică. 

  Această Comisie metodică în anul şcolar 2019 - 2020 are  în componenţa sa un 

număr de 8 profesori: Prof. Struț Anca (responsabila comisiei metodice a Şcolii Gimnaziale 

„Acad. H. Mihăescu” Udeşti, Şcoala Gimnazială Plăvălari și Școala Gimnazială Reuseni), 

Prof. Popescu Oana Anda (Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu Udești ,director adjunct 

), Prof. Huțanu Gabriel (Şcoala Gimnazială Știrbăț şi Şcoala Gimnazială Poieni), Prof. 

Amariei Iosif (Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, Școala Gimnazială Reuseni 

), Pr. prof. Barghier Adrian (Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, Şcoala 

Gimnazială Poieni şi Şcoala Gimnazială Ştirbăţ), Pr. Prof. Onofrei Alexandru (Şcoala 

Gimnazială Plăvălari, Şcoala Gimnazială Reuseni, Şcoala Primară Luncuşoara, Şcoala 

Primară Chilişeni) şi Prof. Duciuc Alin (toate structurile din comuna Udeşti).   

         Comisia şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui plan managerial, întocmit de 

responsabilul comisiei, în urma consultării cu membrii comisiei. 

            Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe ambele semestre au fost întocmite şi 

predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, 

folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea 

cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi 

portofolii cerute de profesorii de istorie şi geografie. 

  Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria 

naţională: Holocaust; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române; Centenarul Unirii Basarabiei cu România, Ziua Europei; Ziua Eroilor, 

organizându-se cu această ocazie expoziţii,concursuri tematice, la nivelul claselor V-VIII, 

precum şi vizioanare de materiale ppt, aceste activităţi fiind pregătite de către toţi membrii 

comisiei în fiecare şcoală din comuna Udeşti. 

 În urma sugestiilor făcute de membrii comisiei referitoare la activitatea Comisie de 

Istorie – Geografie – Cultură Civică - Religie în acest an şcolar, concluziile ar fi următoarele:  

 PUNCTE TARI:  

 atingerea obiectivelor propuse în planul managerial;  

 consultarea programelor de istorie, geografie şi cultură civică în vigoare pentru realizarea 

şi predarea la timp a planificărilor calendaristice;  

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară (planuri manageriale şi 

operaţionale, baza de date a membrilor comisiei metodice, CV-urile membrilor comisiei, 

planificările, testele iniţiale, procese verbale de la activităţi, modele de teste, fişe de lucru 

şi teze, fotografii, afişe etc.);  

 completarea portofoliului personal al cadrelor didactice din catedră cu documentaţia 

necesară; 
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 realizarea activităţilor propuse în cadrul comisiei noastre: lecţii demonstrative, referate, 

activităţi  cultural-ştiinţifice, recenzii, informări de specialitate, mese rotune, dezbateri; 

 participarea la consfătuirile judeţene ale profesorilor, la activităţi de perfecţionare din 

cadrul cercurilor pedagogice de istorie şi în cadrul  cursurilor de formare continuă; 

 membrii comisiei sunt implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor;  

 cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse;  

 o bună comunicare şi colaborare între membrii comisiei;  

 toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind că se cunosc în 

profunzime programele şcolare; 

 judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

 PUNCTE SLABE:  

 nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie, religie 

şi cultură civică;  

 membrii comisiei metodice „Om şi societate” ai Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”, 

Udeşti îşi desfăşoară activitatea didactică în şcoli diferite din cadrul comunei (Plăvălari, 

Reuseni, Udeşti, Poieni, Ştirbăţ), după orare diferite, având multe alte responsabilităţi în 

şcoala lor, aceşti factori generând aglomerarea activităţilor şi dificultăţi în programarea 

activităţilor comisiei metodice; 

 lipsa cabinetelor şi dotărilor necesare pentru buna realizare a activităţilor ce implică 

folosirea multimedia la ore; 

 lispsa dispozitivelor de comunicare on-line care a limitat accesul la învățare  în cazul unor 

elevi; 

 realizarea feedback-ului învățării a fost deficitară; 

 interacțiunile la distanță au diminuat calitatea actului educațional.  

 OPORTUNITĂŢI/SUGESTII: 

 folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;  

 dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

 folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi 

conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

 prestigiul în continuă creştere de care se bucură membrii comisiei în rândul elevilor şi 

părinţilor; 

 o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor 

acestora; 

 colaborări cu noi parteneri pentru a dezvolta proiecte educaţionale;  

 colaborarea între arii curriculare, abordarea interdisciplinară a materiei; 

 participarea la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 folosirea tehnologiilor computerizate cât mai mult posibil: elevi, profesori - la şcoală şi 

acasă; 

 participarea la programe de formare continuă. 

 AMENINŢĂRI: 
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 dezinteresul elevilor pentru studiul acestor discipline la care nu se susţin examene 

naţionale; 

 slaba implicare a părinţilor şi a unor elevi în activităţile propuse din cauza lipsei accesului 

la informaţia necesară şi din cauza suprasolicitării acestora în treburile gospodăreşti, toate 

acestea conducând la limitarea cunoştinţelor şi a perspectivelor, la plafonare, regres şi la 

canalizarea spre alte preocupări în defavoarea celor şcolare; 

 prea multe documente care trebuie realizate în termen limită;  

 lipsa cabinetelor moderne, lipsa fondurilor financiare pentru realizarea unei baze 

materiale adecvate, lipsa de finanţare pentru activităţile extracurriculare; 

 influenţa negativă a programului şcolar asupra desfăşurării în condiţii optime şi eficiente 

a întâlnirilor din cadrul comisiei metodice; 

 numărul de ore tot mai redus, cauzat şi de scăderea numărului de elevi (scăderea 

populaţiei şcolare la nivelul comunei). 

 În concluzie, activităţile desfăşurate de-a lungul acestui an şcolar, de către cadrele 

didactice din cadrul acestei comisii, au urmărit obiectivele propuse în planul managerial 

realizat la începutul anului şcolar, acţiunile fiind diverse şi extrem de atractive atât pentru 

elevi, cât şi pentru profesori. 

 

                                                    Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof. Struț Anca 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

 OBIECTIVE URMĂRITE:  

- Favorizarea dezvoltării fizice armonioase; 

- Menţinerea unei staări optime de sănătate; 

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi la competiţiile şcolare; 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Aplicarea prevederilor regulamentare ale 

disciplinelor sportive practicate; 

- Participarea la concursuri propuse de ISJ 

Suceava şi MEN; 

- Valorificarea experienţei personale a 

elevilor în activităţile sportive dovedeşte 

importanţa pregătirii elevilor pentru viaţa 

reală. 

- Lipsa conştientizarii şi a abordarii constante 

a ţinutei estetice; 

-  Lipsa de interes  a unor elevi  faţă de orele 

de EFS. din cadrul şcolii; 

-   Condiţia fizică slabă  a unor elevi; 

- Numărul mare şi încărcat pentru realizarea 

anumitor activităţi. 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  
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- Colaborarea cu  părinţii  elevilor pentru a-i 

face conştienţi de necesitatea stării de 

sănătate bună prin intermediul practicării 

sportului în mod constant; 

- Colaborarea cu cluburile sportive pentru 

atragerea unui numar cât mai mare de elevi 

pentru practicarea sportului de performanţă. 

-Situaţia financiară precară  a unor  părinţi  

pentru  susţinerea elevilor în vederea 

practicării în mod constant  a sportului de 

performanţă. 

 CONCLUZIE:  

Participarea la concursuri şi competiţii şcolare s-a desfăşurat în condiţii optime, 

fiind implicat un număr mare de elevi. 

                                    

                 Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof.  Codină Bogdan Iulian 

 

 

RAPORTUL ANUAL DE INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA  

COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

Responsabilul Comisiei metodice a diriginților în acest an școlar a fost dna prof. 

Călugăreanu Adina-Laura, iar activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea doamnei director 

adjunct Popescu Oana Anda și cu participarea doamnei consilier educativ, profesor 

învățământ primar Teleagă Daniela Isabela. Comisia are un total de 21 de membri, 

cuprinzând toți profesorii diriginți din cele 5 structuri școlare gimnaziale ale Școlii 

Gimnaziale ,,Acad. H. Mihăescu” Udești (Școala Udești, Școala Reuseni, Școala Plăvălari, 

Școala Poieni, Școala Știrbăț).  

Comisia diriginților și-a desfășurat activitatea urmărind planul managerial propus la 

începutul anului școlar și atingerea obiectivelor stabilite: 

 Întocmirea planificărilor la disciplina Consiliere și orientare/dezvoltare personală în 

conformitate cu programele școlare 

 Stabilirea graficului cu ora de consiliere pentru părinți la fiecare clasă 

 Stabilirea graficului cu ședințele cu părinții elevilor la fiecare clasă 

 Întocmirea planificării activităților extrașcolare la fiecare clasă 

 Susţinerea activităţilor conform tematicii şi planificărilor întocmite; 
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 Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de delicvenţă, a absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 

 Intensificarea implicării părinţilor în acţiunile organizate la nivelul şcolii sau a clasei 

şi creşterea gradului de responsabilizare a acestora în educarea copiilor. 

 Pregătirea elevului pentru cunoaşterea de sine, pentru autodevenire; 

 Sprijinirea orientării şcolare şi profesionale a copilului. 

 Antrenarea elevilor şi a părinţilor acestora în realizarea unor acţiuni extraşcolare. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă 

permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

 Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie mare, din care foarte mulți cu grade 

didactice, permite realizarea unui învăţământ de 

calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile 

de formare continuă  “Consiliere şi orientare “ 

(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de 

activitate); 

 Colaborare bună cu Poliţia, Primăria, Biserica; 

 Organizarea ședințelor cu părinții pe ani de 

studiu, dar și la nivelul școlii; 

 Varietate mare de activități extrașcolare realizate 

în acest an școlar; 

 Temele dezbătute în cadrul comisiei au fost 

interesante, diverse și aplicabile la clasă; 

 Participarea unor psihologi la întâlnirile 

comisiei; 

 Atmosfera relaxată și colegială din cadrul 

întâlnirilor comisiei; 

 Organizarea întâlnirilor pe nivele a dus la o 

implicare a tuturor membrilor; 

 Toți profesorii diriginți au ținut legătura online 

sau telefonic cu elevii și părinții, deținând 

 Orarul diferit al fiecărui diriginte din cele 5 

structuri a dus la o prezență selectivă la 

întâlnirile desfășurate ale comisiei; 

 Rata abandonului şcolar este ridicată, în 

special în rândul elevilor de etnie romă; 

 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  

este destul de mare; 

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor 

cu activităţi şcolare face mai dificilă 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare la 

unele școli din comună; 

 Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 Starea materială precară a unor familii; 

 Imposibilitatea unor elevi de a se conecta 

online, lipsindu-le mijloacele de comunicare 

online; 

 Atitudinea de nepăsare a unor părinți și elevi 

cu privire la participarea la școala online; 

 Lipsa laturii afective a comunicării directe 

din timpul stării de urgență. 
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abilitățile necesare comunicării online. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor, favorizată de numărul mic de elevi; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, 

Căminul cultural) ; 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe internet a tot mai multor teme 

privind consilierea şi orientarea elevilor care pot 

veni în sprijinul tututror diriginţilor; 

 Implicarea activă a diriginților în organizarea 

activităților comisiei; 

 Interesul manifestat de către profesori față de 

întâlnirile cu psihologi pe teme diverse, cum ar 

fi educația pentru carieră sau abordarea elevilor 

cu CES. 

 Numărul mare de responsabilități ale 

profesorilor diriginți a dus la o aglomerare a 

activității acestora ; 

 Un număr mare de documente care trebuie 

întocmite de către diriginte la clasă ; 

 Discriminarea elevilor care nu au avut 

posibilitatea de a participa la școala online ; 

 Dificultate în programarea și respectarea 

datelor propuse pentru întâlnirile comisie ; 

 Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă 

educaţională ridicată; 

 Migrarea unor familii întregi în străinătate ; 

 Abandonul școlar în rândul elevilor de etnie 

romă, în special al fetelor ; 

 Creșterea numărului de elevi cu cerințe 

speciale  

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii; 

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relaţii de cooperare. 

 

                             Întocmit de, 

 Responsabil comisie metodică,   

Prof. Călugăreanu Adina-Laura 
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6. MANAGEMENTUL COMISIILOR DE LUCRU 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 

MEDIUL ȘCOLAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

OBIECTIVE URMĂRITE:  

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă 

în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de 

violenţă/infracţiunilor; 

 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială; 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în 

cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi în mediul şcolar de către 

elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme 

la nivelul şcolii; 

 Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie 

pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin 

implicarea tuturor factorilor educaţionali; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare. 

 

ANALIZA SWOT:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- comisia a urmărit aplicarea ROFUIP şi a 

Regulamentului de Ordine Interioară; 

- monitorizarea directă a elevilor pe timpul 

pauzelor prin sistem video; 

- nu sunt manifestări deosebite de 

indisciplină ale elevilor, fapt determinat şi de 

numărul mic de elevi, dar şi de existenţa 

şcolii în mediul rural;  

- o bună colaborare între membrii comisiei, 

dar și între celelalte cadre didactice în 

vederea realizării activităților propuse; 

-  Parteneriatul realizat între şcoala noastră şi 

Postul local de Poliţie Udeşti în vederea 

prevenirii violenţei şcolare; 

- legătura ușor deficitară cu părinţii copiilor 

care înregistrează abateri disciplinare; 

- implicarea slabă a unor părinți în 

remedierea manifestărilor negative ale 

propriilor copii în mediul școlar. 
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 - Parteneriatul încheiat cu CJRAE și 

desfășurarea proiectului de prevenire a 

violenței școlare Abandonează violența. 

Adoptă prietenia și fericirea; 

- implicarea consilierului educativ. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- deschiderea comunităţii pentru sprijinirea 

şcolii în combaterea actelor de indisciplină; 

- realizarea unui program de măsuri pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar; 

- aplicarea de chestionare pe tema violenței 

elevilor. 

- creșterea ratei de infracționalitate în afara 

mediului școlar; 

- situaţia economico-socială precară a unor 

familii; 

- lipsa de interes din partea unor părinți în 

ceea ce priveşte nevoia de educaţie a 

propriilor copii. 

 

CONCLUZIE:  

În anul școlar 2019-2020, în cadrul programului pentru Prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar, au fost organizate activități cu o tematică diversă. Toate activitățile 

desfășurate au avut ca scop prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. 

       Elevii s-au implicat activ în desfășurarea acestor activități, manifestându-și interesul 

și disponibilitatea și având posibilitatea de a-și exprima propriile opinii referitoare la 

fenomenul numit ,,violență”. De asemenea, unii părinți au participat la activitățile 

desfășurate, fapt ce a condus și la îmbunătățirea relației școală – familie. În același context, 

cadrele didactice au colaborat bine în realizarea acestor activități. 

         Diseminarea activităților s-a realizat pe pagina de Facebook a școlilor din comuna 

noastră. 

Întocmit de , 

Responsabil Comisia de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar, 

      Prof. Călugăreanu Adina Laura 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI PRIVIND PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA ELEVILOR ÎN 

ȘCOALĂ 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

OBIECTIVE URMĂRITE:  

 -  simulare de incendiu şi de cutremur la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din comună; 

-  conştientizarea importanţei comportamentului adecvat în astfel de situaţii-limită: 

- prelucrarea materialelor primite de la ISU „Bucovina” al judeţului Suceava –       

  Compartimentul control şi activităţi preventive; 

- stimularea şi motivarea elevilor pentru cunoașterea regulilor PSI. 

-prelucrarea unor măsuri de prevenire a îmbonlăviri  cu noul virus. 
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ANALIZA SWOT: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- organizarea activităţii de prevenire şi 

stingere a incendiilor;  

 - informarea elevilor cu privire la prevederile 

legislative PSI;  

 - asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 

activităţii didactice în condiţii normale;  

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI; 

- dotarea școlilor cu pichete noi PSI;  

- achiziționarea și montarea de indicatoare și 

însemne cu rol preventiv în școala de centru 

dar și la structuri;  

- refacerea planurilor de evacuare la școala de 

centru și la structuri;  

- verificarea la termenul prevăzut a 

stingătoarelor.  

- climat de colaborare între cadre didactice, 

părinţi, comunitate locală.   

 - nerealizarea activitatii in colaborare cu ISU 

Bucovina  propusă  pentru semestrul II; 

- lipsa unei ritmicităţi în desfăşurarea 

activităţii în cadrul acestei comisii; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-disponibilitatea autorităţilor locale de a se 

implica în viaţa școlilor; 

 -interes crescut faţă de această activitate din 

partea conducerii şcolii;  

 

 

- creşterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice şi a elevilor în activităţi PSI; 

 - nerespectarea regulilor de prevenire și 

stingere a incendiilor poate duce la 

provocarea unor incendii cu urmări grave; 

 -criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei 

financiare, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor. 

 

CONCLUZIE: Comisia şi-a îndeplinit obiectivele propuse în acest an şcolar. 

                                         

                                         

                                                    Întocmit de, 

Responsabil Comisia privind protecția și siguranța elevilor în școală,   

                               Prof. Struț Anca 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII  

ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

ANALIZA SWOT: 

 

Puncte tari:  

- la nivelul Comisiei, în anul şcolar 2019 – 2020, nu au fost înregistrate oficial cereri de 

soluţionare a unor cazuri de discriminare/segregare;  

- colectivul de cadre didactice al şcolii realizează activităţi didactice de calitate, aplicând 

principiile educaţiei incluzive, fapt demonstrat prin concluziile formulate în urma 

vizitelor/evaluărilor ISJ;  

- conducerea şcolii a colaborat eficient cu instituţiile abilitate pentru combaterea 

discriminării, pentru prevenţie şi pentru consilierea elevilor şi a părinţilor acestora. 

 Puncte slabe:  

- implicarea nesatisfăcătoare a părinţilor în activităţile şcolare care îi privesc, conform 

regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare;  

- la nivelul Comisiei sunt comunicate, în scris, prea puţine exemple de bune practici, legate 

de problematica discriminării şi a interculturalităţii, din partea cadrelor didactice, în ciuda 

faptului că activităţile educative/proiectele realizate au fost numeroase, la toate clasele;  

- contextul unor ateliere de lucru / lectorate la care să participe deopotrivă elevii, părinţii, 

cadrele didactice, membrii comisiei, consilierii şcolari, conducerea şcolii, reprezentanţii unor 

instituţii sau asociaţii care apără drepturile copilului este foarte greu de realizat. 

 Plan de măsuri: 

 1. Diseminarea Ordinului-cadru nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea oricărei forme de 

segregare în școlile din România, Ordin care stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, 

și criteriul dizabilității sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al 

părinților/familiilor, mediul de rezidenţă și performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai 

educației.  

2. În acest sens, este interzisă separarea fizică a școlarilor care provin din familii cu același 

nivel socio-economic în grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilități din 

învățământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporționat în raport cu 

majoritatea.  

3. Diseminarea Ordinului ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

6.158/22.12.2016 pentru adoptarea Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea 

calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România.  
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4. Intensificarea acţiunilor educative care au ca obiectiv prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii.  

5. Folosirea săptămânii „Şcoala altfel” ca oportunitate pentru derularea unor activităţi 

specifice obiectivelor comisiei.  

 

Întocmit de, 

Prof. Cojocar Larisa Cătălina 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Elaborarea şi validarea documentelor 

manageriale,  folosirea unor instrumente şi 

modalităţi de implementare şi evaluare 

eficiente; 

- Monitorizarea activităţilor comisiilor 

metodice;  

- Participarea unor cadre didactice la 

cursurile de formare continuă şi înscrierea la 

examenele pentru obţinerea gradelor 

didactice;  

- Realizarea schemelor orare şi propunerea 

lor spre validare şi aprobare C.P şi C.A; 

- Întocmirea programului de pregătire 

suplimentară pentru disciplinele matematică 

şi limba şi literatura română şi stabilirea de 

măsuri la nivelul celor două comisii, care să  

asigure prezenţa şi implicarea elevilor 

claselor a VIII-a; 

Centralizarea propunerilor de opțional de la 

comisiile metodice, elevi şi părinţi, şi 

proiectarea CDŞ; 

- Promovarea ofertei educaţionale şi a 

imaginii şcolii în mass media locală şi pe 

pagina de facebook a şcolii; 

- Participarea elevilor și a cadrelor didactice 

la evenimente importante din viața localității; 

- Nerespectarea termenelor de predare a 

documentelor de proiectare sau forma 

nepersonalizată a acestora; 

- Neimplicarea tuturor membrilor în 

elaborarea instrumentelor de evaluare şi 

autoevaluare a activităţii didactice şi în 

stabilirea structurii portofoliului cadrului 

didactic; 

- Imposibilitatea organizării tuturor 

activităților propuse la nivelul comisiei, dat 

fiind programul diferit al membrilor comisiei; 

- Neexistenţa unui instrument care să permită 

monitorizarea aplicării planurilor remediale; 

- Nu toţi profesorii au transmis la timp 

situaţiile solicitate; 

 - Număr mic de părinți interesați să se 

implice în activitățile propuse de școală. 
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- Asigurarea logisticii necesare desfășurării 

activității școlare şi extraşcolare prin 

atragerea unor sponsori locali. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Competenţele manageriale şi experienţa 

responsabililor de comisii metodice; 

- Potențialul de dezvoltare personală şi 

profesională a cadrelor didactice; 

- Diversificarea ofertei educaţionale şi 

popularizarea ei pe pagina de facebook a 

şcolii; 

- Continuarea programelor de pregătire 

pentru examenele naționale şi olimpiadele 

şcolare; 

- Oferta bogată de proiecte educative în 

colaborare cu școli din județ. 

 

- Resurse de timp limitate; 

- Scăderea interesului manifestat faţă de 

programele de perfecţionare, scădere cauzată 

de criza economică sau de problemele 

familiale; 

- Conflictul de prioritate între diferite 

discipline în stabilirea opționalului; 

- Dezinteres manifestat de părinți pentru 

rezultatele elevilor; 

- Admiterea computerizată la liceu 

diminuează interesul elevilor și părinților față 

de pregătirea și rezultatele obţinute; 

- Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor 

didactice prin politicile salariale existente; 

- Deteriorarea mediului socio-economic, f- 

amilial;  

- Diminuarea interesului/capacităţii familiei 

de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;  

- Instabilitatea economică, creşterea ratei 

somajului. 

 

Întocmit de, 

Consilier educativ, 

Prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL PRIVIND RITMICITATEA NOTĂRII ELEVILOR 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Cunoașterea de către marea majoritate a 

cadrele didactice din școală a capitolului 

- Existența unui număr redus de cadre 

didactice care nu realizează notarea ritmică a 
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„Evaluare” cuprins în R.O.F.U.I.P.; 

- Majoritatea cadrelor didactice din școală 

realizează notarea ritmică a elevilor; 

- Notele acordate sunt comunicate atât 

elevilor cât și părinților acestora (notele sunt 

înregistrate corect în cataloage și în carnetele 

elevilor). 

elevilor; 

- Rezultate slabe la învățătură la unele 

discipline unde evaluarea s-a realizat 

constant; 

 -Pe perioada pandemiei, 11 martie – 12 

iunie, când s-a desfășurat învățământ online, 

evaluarea copiilor a fost dificil de realizat; 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

- Nerealizarea unei notări ritmice la unele 

discipline de învățământ poate fi cauza 

scăderii interesului elevilor pentru disciplina 

respective; 

- Obținerea unor rezultate slabe la învățătură 

pentru elevii la care evaluarea nu se 

realizeaza în mod continuu. 

- Lipsa unei participării active a elevilor în  

timpul orelor de curs și pe platform sau 

grupuri on line. 

- Obținerea unor rezultate bune la majoritatea 

disciplinele de învățământ, evidențiate printr-

un număr mic de elevi care înregistrează 

rezultate slabe la învățătură; 

- Antrenarea elevilor în diferite concursuri 

școlare, olimpiade sau activităţi extraşcolare. 

- Efectuarea de pregătiri suplimentare în 

vederea diminuării decalajului existent între 

elevii; 

- Introducerea la orele de dirigenție a temelor 

legate de „arta de a învăța”; 

- Acordarea unei atenții deosebite tematicilor 

referitoare la „gestionarea corectă a timpului 

acordat învățării și a timpului liber”, mai ales 

pentru elevii de la ciclul gimnazial. 

 

Întocmit de, 

Consilier educativ, 

Prof. înv. primar Teleagă Daniela Isabela 

 

RAPORT ANUAL 

COMISIA DE ACTIVITĂȚI RELIGIOASE ȘI CARITABILE 

An școlar 2019-2020 

 

 La începutul anului şcolar pr. prof. Barghier Adrian a oficiat slujba de Te Deum. 

 În luna decembrie pr. prof. Barghier Adrian a organizat şi coordonat  activităţile legate de 

Ziua Naţională a României la biserica Sf. Treime alături de elevii clasei a IV-a B 

îndrumați de dna înv. Iacob Aneta; activitățile „Crăciunul –Naşterea Domnului” de la 

școală, primărie, biserică și Festivalul „Obiceiuri din străbuni”. 

 Cu aceste ocazii au fost dăruite copiilor dulciuri şi iconiţe din partea Parohiei Sf. Treime 

Udeşti II. 

 Au fost binecuvântate sălile de clasă ale școlii Udești cu ocazia sărbătorii Bobotezei. 

 Pe parcursul primului semestru au fost împărţite copiilor reviste şi cărţi din partea 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 
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 În luna martie pr. prof. Barghier Adrian a coordonat participarea elevilor la faza judeţeană 

a Olimpiadei de Religie Ortodoxă. 

 Pe parcursul semestrului au fost împărțite revistele „Biserica din sufletul copilului” din 

partea Arhiepiscopiei copiii participând la diverse concursuri din cadrul acesteia și 

obținând premii și mențiuni. 

 

        Întocmit de, 

     Responsabil comisie, 

            Pr. Prof. Barghier Adrian 

 

 

 

 BIBLIOTECĂ 

 

RAPORT ANUAL AL BIBLIOTECII 

An școlar 2019-2020 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în 

regulamentele şi metodologiile specifice; 

 Participarea la forme de perfecţionare moderne (seminarii şi simpozioane 

naţionale şi internaţionale, conferinţe judeţene şi sesiuni de comunicări); 

 Atragerea unui număr considerabil de utilizatori activi ai serviciilor 

infodocumentare; 

 Iniţierea parteneriatelor educaţionale cu instituţii publice şi private. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui fond de carte extrem de învechit ; 

 Absenţa sălilor de lectură; 

 Lipsa mijloacelor multimedia; Conectare internet; 

 Insuficienta dotare a bibliotecii şcolare cu: 

- fond de carte în concordanţa cu ariile curriculare; 

- aparatură specifică; 

- soft de bibliotecă; 

 Existenţa unor spaţii necorespunzătoare de desfăşurare a activităţilor 

rxtracurriulare; 

 Dotarea precară cu mobilier specific bibliotecii. 
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OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea dezvoltării unor programe culturale pentru  accesarea unor fonduri 

structurale; 

 Atragerea comunităţii locale şi a factorilor decizionali în proiecte cultural 

educative; 

 Existenţa la nivelul Consiliilor Locale şi Judeţene a unor programe de colaborare 

şi parteneriat, unele dintre acestea, parte a unor proiecte transfrontaliere, derivate 

din parteneriate regionale şi înfrăţiri. 

 

 

AMENINȚĂRI 

 Resurse bugetare insuficiente pentru înnoirea fondului de carte, pentru amenajarea 

spaţiilor specifice şi asigurarea funcţionării eficiente a bibliotecii; 

 Lipsa fondurilor guvernamentale pentru continuarea lucrărilor de investiţii în 

şcoli; 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii  elevi; 

 Motivaţia financiară scăzută a personalului, în condiţiile introducerii noilor 

reglementări privind salarizarea, odată cu dispariţia unor forme de stimulare 

profesională consacrate (gradaţii şi salarii de merit, premii trimestriale şi anuale, 

sporuri etc.). 

 

 

Întocmit de, 

Bibliotecar, 

Moroșan Larionescu Elena 

 

 

 

 

1. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL ȘCOLII 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Cu scopul realizării unei diagnoze eficiente a organizației școlare, am apelat și la 

analiza S.W.O.T, având în vedere atât mediul intern, cât și mediul extern: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

CURRICULUM CURRICULUM 

- Derularea unor activități extracurriculare 

atractive, în acord cu nevoile comunității, cu 

experiențele beneficiarilor; 

- Organizarea și desfășurarea procesului de 

-Lipsa opționalelor centrate pe dezvoltarea 

competențelor de comunicare ale elevilor; 

- Numărul redus de discipline opționale la 

ciclul primar; 
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învățământ în conformitate cu respectarea 

legislației în vigoare și cu reglementările 

M.E.N. cuprinse în regulamentele și 

metodologiile specifice; 

- Derularea programului de pregătire 

suplimentară pentru Evaluările naționale, 

olimpiade și concursuri; 

- Elaborarea curriculum-ului la decizia școlii 

și a celui de dezvoltare locală; 

Promovarea și folosirea unor strategii 

moderne de predare-învățare-evaluare pentru 

a răspunde stilurilor de învățare individuală, 

abilităților și motivării fiecărui elev; 

-Parcurgerea integrală a materiei și notarea 

ritmică a elevilor la toate disciplinele. 

- Unele arii curriculare își mențin oferta de 

discipline opționale, doar pentru că profesorii 

ariei curriculare au elaborat programele 

acestor cursuri; 

-Uneori, oferta curriculară nu răspunde 

așteptărilor elevilor, ci reflectă interesul sau 

preferința profesorilor pentru un anumit 

domeniu; 

- Un număr redus de cadre didactice folosesc 

mijloacele media în desfășurarea activităților 

de C.D.Ș.; 

- Nu toate orele de specialitate se desfășoară 

în spații de învățare adecvate conținutului 

(cabinete, laboratoare, săli de sport); 

- Programe școlare încărcate și ritm lent de 

învățare pentru majoritatea elevilor; 

- Participare redusă a elevilor la concursuri și 

olimpiade școlare; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

RESURSE UMANE RESURSE UMANE 

- Existența personalului calificat în proporție 

de 96,34 % (69,51 % personal titular cu 

norma de bază în unitatea noastră); 

- Existența unui grup profesional cu 

experiență, alcătuit din metodiști, formatori, 

profesor doctor, profesori cu gradul didactic 

I, membri ai Corpului Național de Experți în 

Management Educațional; 

- Atitudine pozitivă a cadrului didactic față 

de elevi și procesul de învățământ; 

- Delimitarea clară a responsabilității fiecărui 

cadru didactic prin fișa postului; 

- Participarea unor cadre didactice din 

învățământul primar la continuarea studiilor 

în învățământul superior sau la masterate; 

- Disponibilitatea unor cadre didactice de a 

lucra suplimentar; 

- Participarea activă la cursurile de formare 

continuă/perfecționare; 

Cadre didactice cu o bogată experiență la 

catedră, dedicați meseriei și apreciați de elevi 

și părinți; 

-Încadrarea unor profesori suplinitori a 

determinat discontinuitatea în procesul de 

învățământ; 

- Reticiența față de nou și de schimbare a 

unor cadre didactice; 

- Neîndeplinirea la timp a tuturor sarcinilor 

(îndeplinirea parțială) de către unii membri ai 

comisiilor metodice sau operaționale din 

școală; 

- Neraportarea la timp a documentelor sau 

situațiilor școlare de către unele cadre 

didactice; 

- Disponibilitate scăzută, din partea unor 

cadre didactice, de a lucra în echipă; 

 - Formalism în metodele și tehnicile de 

predare-învățare-evaluare valorificate de 

unele cadre didactice; 

- Implicarea scăzută, lipsa de inițiativă din 

partea unor cadre didactice în organizarea 

activităților extrașcolare; 

- Lipsa unui consilier școlar/psiholog, 

informatician, administrator, etc.; 
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- Implicarea elevilor și a unor cadre didactice 

în activități de voluntariat; 

- Sprijinirea necondiționată a cadrelor 

didactice, de către conducerea școlii, în 

desfășurarea activităților educatice. 

- Condițiile materiale precare ale familiilor 

copiilor, lipsa competențelor TIC în vederea 

accesării, selectării și prezentării informației 

necesare orelor de dirigenție. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

- Prteocuparea permanentă a conducerii 

instituției școlare pentru dezvoltarea bazei 

materiale și derularea de investiții; 

- Asigurarea bunei funcționări a copiatoarelor 

(reparații, încărcare tonere); 

- Accesul personalului didactic la 

calculatoarele, imprimantele și xeroxele din 

școală; 

- Achiziționarea de matarial lemnos din 

primăvară pentru încălzirea școlilor pe timp 

de iarnă; 

- Continuarea derulării programelor 

guvernamentale de susținere a elevilor 

provenind din familii cu venituri mici 

(„Rechizite școlare”, „Euro 200”); 

- Asigurarea transportului pentru elevii 

navetiști; 

 - Modernizarea și îmbunătățirea parțială a 

bazei materiale a școlii; 

 - Lucrări de renovare la școlile din Plăvălari, 

Chilișeni, GPN Poieni. 

-Program de studiu în două schimburi din 

cauza lipsei spațiului (Poieni); 

- Lipsa centralelor termice în unele școli din 

comună; 

- Lipsa autorizației sanitare de funcționare; 

- Lipsa instalațiilor pentru apă curentă în 

unele școli din comună; 

- Spațiul neadecvat pentru desfășurarea orelor 

de educație fizică; 

Lipsa cabinetelor și a laboratoarelor din școli; 

- Lipsa cabinetului medical școlar; 

- Existența mobilierului vechi în majoritatea 

școlilor; 

- Lipsa calculatoarelor performante în unele 

structuri din comună; 

- Lipsa spațiului în unlele structuri împedică 

desfășurarea unor activități extrașcolare; 

- Lipsa de fonduri pentru prtemierea elevilor 

cu rezultate foarte bune sau participarea la 

diferite activități extrașcolare. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE 

- Colaboarare foarte bună cu autoritățile 

publice locale în vederea realizării unor 

activități; 

- Dezvoltarea a numeroase parteneriate 

educaționale cu instituții de învățământ 

preuniversitar, cu O.N.G.-uri, instituții de 

cultură, etc.; 

- Existența unui opțional care urmărește 

punerea în valoare a personalităților 

udeștene; 

- Înființarea ansamblului artistic al școlii: 

„Flori udeștene” – grup vocal și dans 

-Dezinteresul unor profesori pentru a găsi 

posibilități de colaborare în comunitate sau 

cu alți parteneri; 

- Neimplicarea școlii în proiecte și programe 

europene; 

- Comunicarea, uneori ineficientă între 

părinți și școală, implicarea insuficientă a 

părinților în viața școlii; 

- Inexistența unei asociații de părinți. 
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popular; 

- Participarea la Festivalul de tradiții și 

obiceiuri din străbuni – „Datini și obiceiuri 

din străbuni” (31 decembrie); 

- Dezvoltarea de parteneriate educaționale cu 

comunitatea locală (Primărie, Dispensar, 

Poliție, Biserică); 

- Informarea părinților în legătură cu 

activitățile desfășurate în școală; 

- Actualizarea permanentă a paginii web și a 

contului de facebook ale școlii; 

- Existența site-urilor: 

http://www.scoalaudesti.ro/ 

http://activitatiextrascolareudesti.webnode.ro/ 

http://scoalagimnazialapoieni.wgz.ro/ 

http://stirbatschool.blog.com/ 

http://scoalareuseni-blog-ro.webnode.ro/ 

http:// 

- Buna colaborare cu Consoiliul 

Reprezentativ al Părinților, 

- Relații bune între cultele religioase. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

CURRICULUM CURRICULUM 

- Posibilitatea școlii de a concepe o ofertă 

care să personalizeze instituția și să o facă 

mai atractivă pentru beneficiarii direcți; 

- Programele de formare a cadrelor didactice 

(propuse de M.E.N., programe locale propuse 

de I.Ș.J. și C.C.D. Suceava); 

- Existența strategiilor privind asigurarea 

calității; 

- Existența programele europene de 

parteneriat educațional și cele de certificare a 

competențelor (lingvistice, pentru limbi 

moderne, TIC, etc.); 

- Oferta bogată de auxiliare curriculare și de 

soft pentru studiul disciplinelor. 

- Școlile gimnaziale din municipiul Suceava 

pot fi mult mai atractive din punct de vedere 

curricular; 

- Sistem legislativ instabil și inconsecvent; 

- Insuficienta adecvare a C.D.Ș.-urilor la 

cerințele elevilor și părinților poate determina 

alegerea altei școli; 

- Spații insuficiente pentru activitățile de 

pregătire suplimentară, activități 

extracurriculare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

RESURSE UMANE RESURSE UMANE 

- Posibilitatea personalului școlii de a 

participa la diverse programe de formare 

continuă, propuse de M.E.N., universități și 

- Scăderea constantă constantă a populației 

școlară din comuna Udești; 

- Activitatea birocratică prin întocmiri de 

http://www.scoalaudesti.ro/
http://activitatiextrascolareudesti.webnode.ro/
http://scoalagimnazialapoieni.wgz.ro/
http://stirbatschool.blog.com/
http://scoalareuseni-blog-ro.webnode.ro/
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C.C.D. „George Tofan” Suceava, inclusiv la 

programe europene; 

- Posibilitatea dezvoltării unor programe de 

formare prin valorificarea formatorilor din 

școala noastră; 

- Autonomie în selecția și angajarea 

personalului didactic auxiliar și a 

personalului nedidactic; 

- Inovația și stimularea creativității 

profesorilor și a elevilor prin folosirea 

tehnologiilor informatice; 

- Existența unei oferte variate de concursuri 

și proiecte educaționale propuse în CAEN; 

- Tratarea diferențiată până la individualizare 

a elevilor favorizată de numărul mic de elevi; 

- Disponibilitatea altor școli pentru acțiuni 

organizate în parteneriat, în interes reciproc. 

situații, rapoarte, statistici în ritm alert; 

- Scăderea numărului de elevi de la an la an, 

implicit dimensionarea rețelei școlare și 

încadrarea personalului didactic; 

- Criza de timp a unor părinți, nivelul scăzut 

de educație, destrămarea unor familii, 

indiferența părinților sau plecarea unora 

dintre ei la muncă în străinătate determină o 

slabă pregătire și supraveghere a copiilor; 

- Aplicarea unor hotărâri guvernamentale și 

normative ale M.E.N., impuse de soluții 

adoptate în contextul actual (reducerile de 

posturi, diminuarea în școli a personalului 

administrativ); 

- Multitudinea documentelor de întocmit de 

către membrii comisiilor din școală; 

- Aglomerarea activităților impuse; 

- Unele cadre didactice nu conștientizează 

faptul că educația permanentă este parte 

obligatorie din procesul de învățământ. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

- Disponibilitatea autorităților locale pentru 

dezvoltarea și susținerea actului educațional; 

- Realizarea șe proiecte și programe care 

aduc surse de finanțare; 

- Descentralizarea financiară. 

- Resurse bugetare insuficiente pentru 

asigurarea funcționării școlii la parametrii 

optimi, pentru dotarea școlii cu obiecte de 

inventar sau mijloace fixe; 

- Scăderea interesului general al sponsorilor, 

în special, pentru a susține activități de 

educație; 

- Sistemul greoi de achiziții a mijloacelor 

didactice, mobilier școlar, etc.; 

- Uzura morală a echipamentelot IT; 

- Nepăsarea unor ele3vi privind păstrarea și 

menținerea spațiilor școlare și a dotărilor 

acestora; 

- Situația financiară precară a familiilor din 

care provin unii elevi; 

- Legislația financiară în vigoare nu 

încurajează sponsorizările agenților 

economici. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE RELAȚII SISTEMICE ȘI COMUNITARE 
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- Colaborarea cu mass-media în vederea 

popularizării rezultatelor elevilor și 

promovarea imaginii școlii; 

- Participarea școlii la programe și proiecte 

vizâmd consolidarea parteneriatului școală-

familie-comunitate; 

- Existența unor parteneriate ale I.Ș.J. 

Suceava cu diverse instituții, O.N.G.-uri, care 

ar  putea fi valorificate și la nivelul școlii; 

- Încrederea comunității locale în calitatea 

procesului de învățământ de sfășurat la școala 

noastră; 

- Dezvoltarea modalităților de promovare a 

imaginii școlii; 

- O bogată zestre culturală (14 personalități 

locale); 

- Experiența unui „Cabinet de Cultură” – 

(„Unirea de sub Oadeci”) în anul 1918; 

 - Colaborări cu noi parteneri pentru a 

dezvolta proiecte educaționale. 

- Proiectele, programele, evenimentele 

organizate de școală pot produse erodarea 

imaginii instituției, dacă nu sunt mediatizate 

corespunzător, respectiv proiectate și 

organizate la nivelul așteptărilor partenerilor 

sau beneficiarilor direcți și indirecți ai 

educației; 

- Procentul mare al elevilor lăsați singuri, în 

grija bunicilor sau a tutorilor legali datorită 

plecării părinților la lucru în străinătate; 

- Dezinteresul manifestat de majoritatea 

părinților față de școală; 

- Existența unei discrepanțe între sistemul de 

valori promovat de școală și sistemul de 

valori recunoscut de către elevi; 

- Înstabilitate economică și creșterea ratei 

șomajului; 

- Oferta locurilor de muncă în comună este 

limitată; 

- Situația materială precară a majorității 

familiilor (80 % dintre copii au primit 

rechizite gratuite prin programul 

guvernamental). 

 

 

 

8. CONCLUZII 

 

Întreaga activitate educativă școlară și extrașcolară a fost monitorizată permanent de 

conducerea şcolii, pe baza Planului de monitorizare a activităţii şcolii, prin observaţii, 

asistenţe la clasă, prin comunicarea cu responsabilii de comisii şi cu întregul personal al 

şcolii, analize periodice în C.P. şi C.A. şi prin organizarea unor şedinţe de lucru. 

S-a urmărit: implicarea întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, 

conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea 

iniţiativelor, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, creşterea performanţei şcolare 

etc. Multe dintre disfuncţiile identificate au fost remediate.  

Astfel, s-au verificat şi completat toate documentele şcolare, s-au completat contracte 

individuale de muncă pentru tot personalul angajat, s-au verificat, completat şi actualizat 

dosarele personale ale cadrelor didactice, s-au întocmit dosare de protecţia muncii, dosare 

medicale, documente de instructaj pentru protecţie civilă şi P.S.I., s-au întocmit portofolii ale 

personalului didactic; au fost realizate mape ale comisiilor metodice, conform cerinţelor. 

Registrele matricole şi cataloagele au fost verificate amănunţit, fiind completate 

corespunzător.  
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În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit aplicarea 

curriculum-ului naţional, cu accent pe dezvoltarea şi diversificarea C.D.Ș. De asemenea, a 

fost elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, anual şi 

semestrial, ţinând cont de calendarul I.Ș.J. Suceava.  

Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, 

posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei în vigoare.  

S-a realizat planul de şcolarizare şi s-au implementat obiectivele din P.D.I.- ul (2017- 

2021) în vigoare şi din planul managerial pentru anul școlar 2019-2020.  

Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi 

organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar, precum şi la ameliorarea disciplinei elevilor. 

Conducerea şcolii a alcătuit echipe de lucru pe diverse domenii, cu responsabilităţi 

precise, pentru desfăşurarea activităţii didactice şi educative în condiţii de normalitate. 

Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de autoformare, de centrarea 

predării pe formarea de competenţe, de implicarea elevilor în activităţi educative diversificate 

şi de obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură şi concursuri, de creşterea 

performanţelor şcolare, de formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor.  

Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu alte instituţii, pe plan local și 

național.  

Documentele şi rapoartele tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp.  

S-a colaborat bine cu familiile elevilor, cu autorităţile locale şi judeţene. 

Colaborarea eficientă a tuturor factorilor implicaţi în demersul instructiv-educativ, 

elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală, abordarea managerială axata pe realizarea 

standardelor de calitate, centrarea învăţării pe elev, respectul pentru învăţare constituie 

premisele pentru un învăţământ de calitate la nivelul unităţii noastre de învăţământ, în 

consens cu valorile învăţământului european. 

 

 

 

   Director,                                                                                    Director adjunct,  

Prof. Golea Marius Constantin                                                    Prof. Popescu Oana Anda 


