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I.INTRODUCERE

Motto:
”Scopul educației ar trebui să fie acela de a ne învăța mai curând
cum să gândim decât ce să gândim,să neîmbunătățească mai curând
mințile, astfel incăt să ne facă capabili a gândi pentru noi
înșinedecât să ne umplem mintea cu gândurile altor oameni."

Bill Beattie
Educația este un factor strategic important pentru viitorul României.
Elaborarea unor politici și strategii coerente de dezvoltare a educației nu se
poate face decât pe baza unei analize obiective și transparente a sistemului.
Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative și calitative
din învășământul preuniversitar de la Școala Gimnazială „Principesa
Maria”, Orașul Sinaia, constatate în anul școlar 2017-2018 și a fost întocmit
pe baza documentelor care descriu activitatea diferitelor compartimente.
Este o prezentare sintetică în care sunt surprinse aspectele reprezentative și
care fac referiri la activitățile desfășurate la nivelul unității școlare pe
parcursul anului școlar trecut.
Raportul reflectă gradul în care, prin programele și politicile sale,
instituția noastră a contribuit la îmbunătățirea sistemului educativ,
evidențiind măsurile, activitățile, intervențiile punctuale concretizate în în
programe clar definite, precum și în rezultatele obținute.
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I.1. VIZIUNE. MISIUNE. DEVIZA ȘCOLII. ȚINTE STRATEGICE

VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA

„FIECARE COPIL PE CARE ÎL INSTRUIM
ESTE UN OM PE CARE ÎL CÂȘTIGĂM !
VICTOR HUGO
MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA

Școala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea
calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi
aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi
democratice prin :
 dezvoltarea unui CDȘ specific,
 crearea de competenţe de comunicare socială,
 centrarea managementului resurselor umane pe motivarea
profesorilor cu rezultate deosebite,
 asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă şi,
nu în ultimul rând,

onsolidarea unui curriculum adecvat unei bune educaţii a
elevilor prin directa implicare a părinţilor.
DEVIZA ȘCOLII GIMNAZIALE "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA

PMS = PROFESIONALISM, MOTIVAȚIE, SUCCES !
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I.2.ȚINTELE STRATEGICE ȘI OBIECTIVELE ȘCOLII GIMNAZIALE
"PRINCIPESA MARIA"
ȚINTE STRATEGICE

OBIECTIVE STRATEGICE

T1.Asigurarea calităţii actului
educaţional şi a sarcinilor educaţionale.

O1. Participarea echipei manageriale, a şefilor de comisii
metodice la cursurile de management educaţional;
O2. Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea
participarii lor la concursuri şi olimpiade şcolare ;
O3. Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDS) în
concordanţă cu resursele materiale şi umane din şcoală.
O1. Participarea cadrelor didactice la cursurile de
perfecţionare organizate de ISJ si CCD Prahova;
O2. Dezvoltarea competențelor de proiectare și susținerea
lecțiilor în cadrul comisiilor metodice și oferirea exemplelor
de bună practică debutanților.

T2. Formarea continuă a cadrelor
didactice în perspectiva învăţământului
activ-participativ

T3. Prevenirea eșecului școlar și
creșterea performanței la examenele
naționale

O1. Identificarea elevilor cu potențiale probleme/ performanță
și a domeniilor de intervenție.
O2. Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării
rezultatelor școlare

T4. Crearea unui climat de siguranţă
fizică şi libertate spirituală

O1. Realizarea parteneriatelor cu Poliţia de Proximitate , cu
Jandarmeria şi cu serviciul circulaţie al Poliţiei locale;
O2. Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în
conformitate cu tradiţia familiei.
O3. Asigurarea condițiilor optime de viață în școală (asistență
sanitară, dotări corespunzătoare privind utilitățile - încălzire,
iluminat, salubritate)
O1. Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de
proiecte ;
O2. Realizarea de parteneriate cu agenți economici și cu
administrația locală pentru a spori dimensiunea
antreprenorială a școlii
O3. Realizarea de schimburi de experiențe
O4. Identificarea unor proiecte interne sau internaționale

T5. Dezvoltarea parteneriatelor interne
şi externe
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I.3. ORGANIGRAMA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
Aprobată în C.A. din 08.09.2017
NR. ÎNREG.: 1388/ 08.09.2017

ORGANIGRAMA
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
↓
CONSILIUL PROFESORAL

←

DIRECTOR

COMISIA CEAC

CONSILIER
EDUCATIV

DIRIGINȚI

ÎNVĂȚĂTORI

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE

MATEMATICĂ
ȘI ȘTIINȚE

ARTE,
TEHNOLOGII
ȘI SPORT

OM ȘI SOCIETATE

ARII CURRICULARE

MUNCITORI
PAZNICI
ÎNGRIJITOARE

SECRETAR
BIBLIOTECAR

SECRETAR

SECRETAR

CONTABIL

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

→

I.4.PARTENERIATE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL SINAIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA
MINISTEREUL DEZVOLTĂRII ȘI TURISMULUI
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DEURGENŢĂ
POLIŢIA SINAIA
DETAȘAMENTUL DE JANDARMI SINAIA
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ
PARCUL NATURAL BUCEGI
BISERICA „SFÂNTUL ANDREI” SINAIA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE TINERET ȘI SPORT
SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ PRAHOVA
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BADMINTON
CLUBUL SPORTIV „CARPAȚI” SINAIA
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SINAIA
CENTRUL CULTURAL „CARMEN SYLVA” SINAIA
CASA MEMORIALĂ „GEORGE ENESCU” SINAIA
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI „ASOCIAȚIA PRINCIPESEI SINAIA”
ASOCIAȚIA DE ECOLOGIE ȘI TURISM „FLOAREA REGINEI”
ASOCIAȚIA DE PRIETENIE SINAIA-ATHIS-MONS FRANȚA
ASOCIAȚIA CULTUTAL-ȘTIINȚIFICĂ „VASILE POGOR”, IAȘI
ASOCIAȚIA „DRUMEȚII MONTANE”, TÂRGU JIU
ALIANȚA FRANCEZĂ PLOIEȘTI
S.C. COMPREST S.R.L.
FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE „PARALELA 45”
CERCETAȘII ROMÂNIEI, FILIALA „PELEȘ SINAIA”
COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.BRÂNCOVEANU”, BREAZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURENI, PRAHOVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROVIȚA DE JOS
COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
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I.5. OBIECTIVELE ȘCOLII
Au fost stabilite în raport :
 cu cerintele impuse institutiei noastre prin Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare,
 cu alte cerinte legislative in vigoare, cu obiectivele propuse prin Programul de Guvernare in
vigoare. In acest sens, obiectivele școlii noastre pentru anul scolar 2017-2018 se aliniază la cele
propuse de Guvernul României.

1. Creşterea performanţei sistemului de învăţământ prin :

 asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală
şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
 deschiderea sistemului de educaţie către societate, către mediul social, economic şi cultural

2. Asigurarea pachetului social garantat pentru educație

 parcurgerea programului şcolar echipată corespunzător care să conducă la modelarea
intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă
medicală şi socio-culturală ;
 colaborarea cu institutiile publicepentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare si de
siguranta in spatiul școlar.

3. Preocupare pentru dezvoltarea resurselor umane

 redimensionarea raportului dintre componentateoretică şi cea practică a curriculumului ;
 pregătirea/formarea cadrelr didactice sprijin acordat profesorilor debutanți);
 corelarea structurilor şi a etapelor din carieradidactică cu standardele educaționale şi
asigurareaunei dinamici profesionale prin utilizarea sistemuluicreditelor profesionale
transferabile ;
 creşterea competențelor profesionale a personalului angajat și a contribuției acestuia la
asigurareacalității procesului educaţional.

4. Mentinerea si modernizarea bazei materiale la nivelul unității școlare

 asigurarea şi modernizarea bazei materiale in unitatea de învățământ;
 implementarea proiectului privind modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul
tehnologiilor informațiilor si comunicării.

5. Susținerea activităților extrașcolare și extracurriculare

 prin politici educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin completarea programelor
şcolare aprobate, să asigure: educaţia pentru sănătate; educaţia civică; educaţia culturalartistică şi ştiinţifică; educaţia ecologică; educaţia prin sport; educaţia rutieră; educaţia
pentru dezvoltarea durabilă.

6. Asigurarea condițiilor pentru învățământ și educație pentru grupuri
dezavantajate (elevii cu CES) prin :
 adaptarea curriculumului şcolar la nevoile și cerințele acestora;
 asigurarea accesului fiecărui copil provenit din grupuri dezavantajate la educaţia de bază şi
stimularea participării acestora la niveluri superioare de educaţie.

7. Descentralizarea si depolitizarea unității de învățământ
 descentralizarea corelata cu întărirea legislaţiei privind responsabilitatea publică ;
 întărirea ataşamentului comunităţii locale faţă de activităţile care au loc în şcoală ;
9

 asigurarea stabilităţii cadrelor didactice şi a managementului şcolar şi creşterea gradului de
transparenţă.

8. Preocupări pentru creșterea dimensiunii europene a sistemului de învățământ

 continuarea politicilor de consolidare a parteneriatelor europene ;
 încurajarea schimburilor de elevi, cadre didactice etc., în cadrul proiectelor existente ;
 dezvoltarea unor noi direcții de cooperare.
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II. RAPORTUL DIRECTORULUI
II.1.REȚEAUA ȘCOLARĂ ȘI PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Planul de școlarizare a fost realizat în proporție de 100%, permițând astfel o
creștere a populației școlare la nivelul Școlii Gimnaziale „Principesa Maria” de la 365 elevi
înscriși la începutul anului școlar 2017-2018 la 383 de elevi existenți la începutul anului
școlar 2018-2019.
Începând cu anul școlar 2018-2019, Rețeaua școlară pe raza orașului Sinaia fost
modificată, la propunerea autorității locale, conform HCL nr. 25 din data de 15.02.2018
(Anexa 1) și aprobată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Atfel, Școala
Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia va deveni structură a Colegiului „Mihail
Cantacuzino”, Orașul Sinaia, așa cum reiese din Planul de Școlarizare aprobat de ISJ
Prahova pentru anul școlar 2018-2019.

II.1.1. Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018 – 2019

Legislație:






Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare ;
OMECȘ nr.5472/2017Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019 ;
Ordonanta de urgenta nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale
nr.1/2011;
Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul financiar-fiscal

COMISIA DE RECENSĂMÂNT
In urma efectuării recensamântului pentru circumscripția școlară aferentă unității noastre, în perioada
30.10.2017-03.11.2017, a adresei de la Insitutul Național de Statistică privind situația populației, după
domiciliu, înregistrată cu nr. 1747/30.10.2017 în vederea stabilirii Proiectului planului de școlarizare
pentru anul școlar 2018-2019, precum și a înscrierii elevilor în clasa pregătioare, au reieșit următoarele
date statistice :
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PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
PRIMAR

GIMNAZIAL

AN
STUDIU

NR. CLASE

NR. ELEVI

NR. CLASE

AN STUDIU

NR. ELEVI

Cls. preg

2

36

-

-

-

I.

2

40

2

V.

38

II.

2

36

2

VI.

48

III.

2

41

2

VII.

49 (1 elev CES)

IV.

2

53

2

VIII.

42 (3 elevi CES)

TOTAL

10

206

8

TOTAL

177

TOTAL GENERAL:

NR. 383 ELEVI

Nr. clase: 18Degrevare director: 10 ore

NR. NORME AN SC. 2017-2018 = 25.15
NR. NORME AN SC. 2018-2019= 24.82

PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
PRIMAR

GIMNAZIAL

AN
STUDIU

NR. CLASE

NR. ELEVI

NR. CLASE

AN STUDIU

NR. ELEVI

Cls. preg

2

40

-

-

-

I.

2

36

2

V.

47

II.

2

38

2

VI.

47 (1 elev CES)

III.

2

52

2

VII.

41 (3 elevi CES)

IV.

2

37

2

VIII.

33 (1 elev CES)

TOTAL

10

203

8

TOTAL

168

TOTAL GENERAL:

NR. 371 ELEVI Nr. clase: 18

Degrevare director: 10 ore

Nr. norme: 2016/2017: 23,99
Nr. norme: 2017/2018: 24,22
Diferența (explicații): + 0,23(modificare Plan-cadru cls.a V-a: Informatică, istorie, educație

socială)
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Comparând Proiectele Planului de școlarizare propuse pentru cei doi ani școlari,
respectiv 2017-2018 și 2018-2019, se constată faptul că nu s-a modificat numărul de
clase propuse (10 clase la ciclul primar și 8 clase la ciclul gimnazial), există o ușoară
creștere a populației școlare la ciclul primar cu 7 elevi și o creștere la ciclul
gimnazial cu 9 elevi în anul școlar 2018-2019, raportată la cei doi ani școlari.
Diferența în minus de 0.33 normă dintre Proiectul Planului de școlarizare
propus pentru anul școlar 2018-2019 față de numărul de norme aprobat pentru anul
școlar 2017-2108, provine din renunțarea la efectuarea a câtorva ore de educație fizică,
de către un profesor de specialitate la ciclul primar, pentru a ne încadra și a nu depăși
numărul de norme.
Întrucât numărul cererilor la clasa pregătitoare a fost mai mare decât cel
propus în Proiectul planului de școlarizare, ISJ Prahova a aprobat mărirea cu 5
față de numărul de copii propuși pentru înscrierea la clasa pregătitoare, pentru
anul școlar 2018-2019. Astfel, în prezent, la clasa pregătitoare funcționează un
număr de 42 de copii față de 38 de copii propuși în Proiectul Planului de
școlarizare.
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II.2. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
În anul școlar 2017-2018 a avut ca punct de plecare :
ANALIZA
-nevoilor de de comunicare șii dezvoltare instituțională a unității de învățământ ;
-nevoilor educaționale ale elevilor,familiilor acestora;
-nevoilor de integrare a elevului în viața comunității sociale și culturale a zonei ;
-cerințelor reprezentanților autorităților locale și naționale.
II. 2.1. SITUAȚIA CU PRIVIRE LA CONTROALELE TEMATICEȘI
EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ, efectuate de către ISJ PH în anul școlar 2017-2018

Nr.
Crt.

1.

2.

3.

TEMATICA

PERIOADA

CINE A
EFECTUAT
CONTROLUL

Raport scris cu prilejul 01.09.2017
evaluării de etapă în
procedura de evaluare a
directorilor
și
a
Metodologiei
privind
evaluarea
anuală
a
activității
manageriale
desfășurate de directorii
din unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată
prin
OMEN
nr.
3623/11.04.2017
Notă
de
control : 09.10.2017
Aplicarea
noului
Curriculum școlar
la
disciplina
limba
și
literatura română

Inspector de
management,
Prof. Damian
Florina

Control

Profesor
metodist,
Prof. Petrea
Constantin

tematic : 07.12.2017 Inspector școlar,

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Calificativul „Foarte bine”
pentru cei doi directori : prof.
Rădulescu Rodica și prof.
Drăcea Mihaela-Cornelia

-o atenție deosebită la implementarea
și concretizarea programei școlare, în
special la clasa a V-a ;
-aplicarea, sprev finalul celor 8
săptămâni, a unui test de verificare,
după specificul testului inițial, în
vederea realizării fișei de progres
școlar ;
- realizarea unui portofoliu personal
al elevului care să reflecte activitatea
concretă la clasă
-conducerea școlii și cadrele
14

Respectarea
legislației
școlare în unitățile de
învățământ preuniversitar
din județul Prahova

4.

Prof. Bibescu
Camelia-Stroe

Control
tematic 25.05.2018 Inspector școlar,
Management
școlar :
Prof. Georgescu
Respectarea legislației în
Magdalenaunitățile de învățământ
Maria
preuniversitar
cu
personalitate juridică din
județul Prahova

didactice
manifestă
preocupare
pentru
respectarea
prevederilor
legale în vigoare în ceea ce privește
întocmirea documentelor școlare,
urmărind crearea unui climat și a
unor condiții optime desfășurării
unui process didactic de calitate
-păstrarea aceluiași ritm riguros în
activitate;
-atenție mărită la predarea arhivei
către Colegiul „Mihail Cantacuzino”
Sinaia

II. 2. 2. SITUAȚIA CU PRIVIRE LA CONTROALELE DE SPECIALITATE INSPECȚII EFECTUATE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA DEFINITIVAT ȘI A
ACORDĂRII GRADELOR DIDACTICE
Nr.
Crt.

TIPUL INSPECȚIEI

PERIOADA

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 1 pentru
obținerea gradului didactic
DEFINITIVAT, sesiunea 2018
INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 2 pentru
obținerea gradului didactic
DEFINITIVAT
INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 1 pentru
obținerea gradului didactic II,
sesiunea 2020

07.12.2017

4.

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 1 pentru
obținerea gradului didactic I,
sesiunea 2021

5.

1.

2.

3.

6.

14.03.2018

CADRUL
DIDACTIC
ASISTAT

CINE A
EFECTUAT
CONTROLUL

Institutor, Banu
Andreea-Olimpia

Inspector școlar,

Institutor, Banu
Andreea-Olimpia

NOTA
OBȚINUTĂ/
CALIFICATIV
UL OBȚINUT
10

Prof. Stroe-Bibescu
Camelia
Inspector școlar,

10

Prof. Stroe-Bibescu
Camelia

Prof. Răcăteș
ȘtefaniaRuxandra

Prof. metodist

11.04.2018

Prof. înv.primar
Popa SimonaGeorgeta

Inspector școlar,
Prof. Stroe-Bibescu
Camelia

Foarte bine

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 2 pentru
obținerea gradului didactic I,
sesiunea 2019

13.04.2018

Prof.
FirăstrăeruNiculae Mădălina

Prof.metodist Țonoiu
Roxana

Foarte bine

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 2 pentru
obținerea gradului didactic II,
sesiunea 2019

19.04.2018

Prof.
Buică SabinaMaria

Prof. metodist
Enescu Paul

22.03.2018

Foarte bine

Enescu Paul

Foarte bine

Foarte bine
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7.

8.

9.

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 2 pentru
obținerea gradului didactic I,
sesiunea 2019

19.04.2018

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 1 pentru
obținerea gradului didactic II,
sesiunea 2020

08.05.2018

INSPECȚIE DE
SPECIALITATE 2 pentru
obținerea gradului didactic II,
sesiunea 2019

25.05.2018

Inspector școlar,

Prof. Inv.primar
Moldoveanu
Florența-Maria

Prof. Stroe-Bibescu
Camelia

Prof. Nan AnaMaria

Prof. metodist
Mischie LuminițaDaniela

Prof. înv.primar

Prof. metodist

Stăicuț LoredanaClaudia

Moise Magdalena

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

CONCLUZII la inspecțiile externe efectuate:
-Întreaga activitate de inspecţie s-a desfăşurat respectând codul de conduită al inspectorilor,
prevăzut de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei școlare. Au fost respectaţi
elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional, iar profesorii au fost trataţi ca adevăraţi
profesionişti.
-În activitatea de inspecţie, inspectorii şcolari au fost flexibili în evaluări, precum şi în aplicarea
procedurilor de inspecţie, adaptându-se situaţiilor concrete întâlnite.
-De fiecare dată, s-au asigurat că datele şi probele sunt colectate în mod corespunzător şi
analizate corect.
-În discuţiile cu cadrele didactice inspectate s-a comunicat deschis, precizându-se aspectele
pozitive şi negative constatate, recomandările făcute fiind un sprijin real pentru acestea.

II. 2.3. ASISTENȚE LA ORE EFECTUATE DE CĂTRE MANAGERUL
UNITĂȚII
CICLUL
PRIMAR

CICLUL
GIMNAZIAL

8 sem. I/

17 sem.I/

10 sem. II

14 sem.II

CONSTATĂRI

Constatări :
Existența planificărilor calendaristice la toate disciplinele ;
Parcurgerea integrală a materiei ;
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TOTAL:18 sem. I/31 sem.II

Intocmirea corectă a proiectelor de lecții la profesorii debutanți, în vederea
pregătirii acestora în promovarea la examenul de definitivat ;
Implicarea elevilor cu CES în activitățile specifice dsciplinei ;
Adaptarea planificărilor didactice și a metodelor de lucru pentru elevii cu CES ;
Respectarea etapelor lecției ;
Tratarea diferențiată a fiecărui elev în parte ;
Realizarea unor lecții dense, atractive pentru elevi;
Utilizarea unor forme diferite de activitate;
Folosirea materialului didactic variat (auxiliare, planșe de lucru, instrumente
TIC);
Însușirea de către elevi a competențelor specific temei lecției;
Caracterul integrat al orelor efectuate;
Abordarea transdisciplinară a aspectelor lecției;
Existența unei relații armonioase între elvi și cadre didactice ;
Utilizarea autoevaluării ;
Realizarea feed-back-ului lecției.
Recomandări:
Crearea cu regularitate a momentului organizatoric, în vederea antrenării întregii
clase
Corectarea sistematică a greșelilor
Notarea ritmică a elevilor
Verificarea cu regularitate a caietelor
Solicitarea mai frecventă a elevilor să scrie la tablă
Notarea elevilor care răspund mai des

II. 2.4.MĂSURI ameliorative luate de către managerul unitățiișcolare:

 Creşterea transparenţei instituţionale :
Afișarea pe site-ul școlii, la avizier a:
o modificărilor legislative și a cerințelor transmise de MEN/ISJ Prahova/DSP
Prahova etc,
o deciziilor luate la nivelul consiliului de administraţie;
o Afișarea indicatorilor de evaluare anuală a cadrelor didactice,
o indicatorilor din fişele de asistenţă curentă, efectuate de director şi şefii de arii
curriculare;
o graficelor cu orele de pregatire suplimentară a elevilor (cei care susţin examene
naţionale/olimpiade),
o orelor de suport educaţional părinţi;
o

extraselor din ROFUI

 elaborarea Planului de măsuri la nivelul unității școlare cu privire la recomandările
înregistrate în urma controalelor tematice și evaluare institutionala, în acord cu aspectele
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relevante ale activității din unitatea de învățământ, cu aspecte sesizate în urma
controalelor tematice; cu aspecte semnalate de către ISJ Prahova ;
intensificarea activității de asistență/interasistență la ore, atât la nivelul de conducere, cât
și la nivelul comisiilor metodice;
monitorizarea atentă a activității comisiilor metodice, privind sprijinul permanent al
cadrelor didactice debutante;
monitorizarea permanentă a modului de desfășurare a activității suplimentare a elevilor ;
instruire periodică și consiliere permanentă acordată cadrelordidactice;
consiliere acordată familiilor elevilor;
identificarea nevoilor în ameliorarea procesului instructiv-educativ (asigurarea condițiilor
optime de funcționare a compartimentelor);
implementarea procedurii privind comanda de manual și auxiliare didactice;
asigurarea manualelor școlare în proporție de 100%;
îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi prin renovarea bazei materiale a școlii;
aprobarea concediilor de odihnă în acord cu legislaţia în vigoare ;
evaluarea obiectivă a cadrelor didacticeCorelarea rapoartelor de autoevaluare anuală cu
indicatorii din fişele de evaluare;
monitorizarea rezultatelor elevilor
monitorizarea profesorilor stagiari/cadrelor didactice, nou venite în unitate, dar şi a
profesorilor cu vechime;
desfășurarea şedinţelor cu părinţii/şedinţelor consiliului profesoral /şedinţelor consiliului
de administraţie;
comunicare eficienta cu parintii elevilor, cu personalul scolii;
analiza obiectivă a problemelor de ordin administrativ;
analiza semestrială în consiliul de administraţie, a stării echipamentelor care servesc la
P.S.I;
corelarea planului de şcolarizare cu numărul de elevi şi personal al şcolii pentru care este
proiectat sediul unităţii de învăţământ, astfel încat să prezinte securitate la incendiu şi
încadrarea în normele DSP și ISU.
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II. 2.5. BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII

Obiective:
 Valorificarea și dezvoltarea resurselor materiale existente
 Modernizarea grupurilor sanitare și amenajarea holului din clădirea veche a școlii
 Continuarea modernizării bazei materiale privind dotarea școlii cu mobilier școlar și
echipamente IT, prin demararea PNDL
 Elaborarea proiectului de venituri și cheltuieli și multiplicarea surselor de finanțare
 Utilizarea rațională a resurselor financiare

Spațiile școlare, auxiliare și administrative
SPAȚII
CABINETE

NR. SPAȚII

DESTINAȚIE

1

BIOLOGIE-GEOGRAFIEISTORIE

1

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

1

MATEMATICĂ

1

MEDICALĂ

1

FIZICĂ-CHIMIE

1

INFORMATICĂ

1

EDUCAȚIE FIZICĂ

17

CLASE

1

HANDBAL, FOTBAL

1

BASCHET

BIBLIOTECĂ

1

ELEVI, CADRE DIDACTICE

BIROURI

1

SECRETARIAT

1

CONTABILITATE

1

DIRECTOR

CANCELARII

2

CADRE DIDACTICE

SPAȚIU SPECIAL AMENAJAT PENTRU
DISTRIBUIREA PRODUSELOR DIN CADRUL
PROGRAMULUI „LAPTE ȘI CORN”

1

ELEVI

LABORATOARE

SALI

TERENURI DE SPORT
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II.3. EFECTIVELE ŞCOLARE
Situația numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ, în
anul şcolar 2017 - 2018 (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, se prezintă
astfel:
NIVEL

PRIMAR
GIMNAZIAL

TOTAL
ELEVI
NIVEL

PRIMAR
GIMNAZIAL

TOTAL
ELEVI

TOTAL ELEVI
ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL
SEMESTRULUI I,

TOTAL ELEVI
ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL
SEMESTRULUI I,

TOTAL ELEVI
ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL
SEMESTRULUI I,

TOTAL ELEVI
ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL
SEMESTRULUI I,

ÎN ANUL
ȘCOLAR 20172018

ÎN ANUL ȘCOLAR
2016-2017

ÎN ANUL
ȘCOLAR 20152016

ÎN ANUL
ȘCOLAR 20142015

198
167
365

210
167
377

227
162
389

238
160
398

TOTAL ELEVI
RĂMAȘI LA
SFÂRȘITUL

TOTAL ELEVI
RĂMAȘI LA
SFÂRȘITUL

TOTAL ELEVI
RĂMAȘI LA
SFÂRȘITUL

TOTAL ELEVI
RĂMAȘI LA
SFÂRȘITUL

ANULUI ȘCOLAR
2017-2018

ANUULUI ȘCOLAR
2016-2017

ANUUIL ȘCOLAR
2015-2016

ANULUI ȘCOLAR
2014-2015

212
165
377

206
174
380

222
161
383

236
158
394

POPULAȚIA ȘCOLARĂ
410
400
390
380

Elevi înscriși la începutul
anului școlar

370

Elevi rămași la sfârșitul anului
școlar

360
350
340
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Analizând datele prezentate mai sus, remarcăm faptul că, numărul elevilor înscriși la
începutul anilor școlari scade ușor față de numărul elevilor rămași la sfârșitul anilor școlari mai
sus-menționați.
Se observă, de asemenea, o creștere anumărului de elevi inscriși (365) la începutul
semestrului I și rămași (380) la sfârșitul semestrului al II-lea în anul școlar 2017-2018.
La ciclul primar, comparativ cu cei patru ani școlari, se observă o scădere a populației
școlare, în timp ce la ciclul gimnazial, se remarcă o creștere constantă a populației școlare.
În anul școlar 2017-2018, se observă o ușoară creștere a numărului de copii rămași la
sfârșitul anului școlar (380) față de aceeasi perioadă a anului școlar precedent (377). In schimb,
raportat la numărul total de elevi înscriși și rămași în cei 4 ani școlari, se remarcă scăderea
populației școlare de la an la an, după cum urmează:
-398 elevi înscriși la începutul semestrului I și 394 elevi rămași la sfârșitul semestrului al II-lea
în anul școlar 2014-2015 (diferență în minus cu 6 elevi) ;
- 389 elevi înscriși la începutului anului școlar 2015-2016 față de 383 elevi rămași la sfârșitul
semestrului al II-lea în anul școlar 2015-2016 (diferență de 6 elevi în minus) ;
- 389 elevi înscriși la începutului anului școlar 2015-2016 față de 377 elevi înscriși în anul
școlar 2016-2017 (diferență de 12 elevi în minus) și o diferență de 21 elevi în minus de elevi
înscriși la începutul semestrului I în anul școlar 2014-2015 față de anul școlar 2016-2017.
- 365 de elevi înscriși la începutul semestrului I, în anul școlar 2017-2018 față de 377 elevi
înscriși în anul școlar 2016-2017 (diferență de 12 elevi în minus), în schimb în anul școlar
2017-2018, se observă o creștere cu 3 elevi rămași la sfârșitul semestrului al II – lea (380),
spre deosebire de anul școlar 2016-2017 (377).
-

-

LA CICLUL PRIMAR :
în anul școlar 2014-2015, la sfârșitul semestrului I au rămas cu 2 elevi mai puțin la
ciclul primar față de începutul semestrului al II-lea în anul școlar 2014-2015 ;
la sfârșitul semestrului al II-lea au rămas cu 5 elevi mai puțin la ciclul primar față de
începutul semestrului I în anul școlar 2015-2016 ;
dar cu 2 elevi mai mult la sfârșitul semestrului I față de începutul semestrului I, în anul
școlar 2016-2017;
în anul școlar 2017-2018, se constată o creștere cu 8 elevi a elevilor înscriși la
începutul anului școlar (198) față de cei rămași la sfârșitul semestrului al II-lea (206).
LA CICLUL GIMNAZIAL :
o ușoară scădere a nr. de elevi înscriși (162) față de cei rămași (161) în semestrul al IIlea din anul scolar 2015-2016 (diferență în minus cu 1 elev) ;
o creștere a nr. de elevi înscriși în semestrul I din anul școlar 2016-2017 (167) față de
nr. de elevi înscriși în semestrul I din anul școlar 2015-2016 (162) : diferență în plus cu
21

-

-

5 elevi ;
o creștere a nr. de elevi rămași în semestrul al II-lea din anul școlar 2016-2017 (165)
față de nr. de elevi rămași în semestrul al II-lea din anul școlar 2015-2016 (161) :
diferență în plus cu 4 elevi ;
în anul școlar 2017-2018, se constată o creștere cu 7 elevi a elevilor înscriși la
începutul anului școlar (167), față de cei rămași la sfârșitul semestrului al II-lea (174).

II. 4. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I,
în anul școlar 2017-2018:
Nivel

Clasa

Primar

CP
I
II
III
IV

TOTAL
Gimnazial

V
VI
VII
VIII

TOTAL

Nr.
elevi
înscriși
37
33
39
51
38
198
47
46
41
33
167

Nr.
elevi
rămași

Nr.elevi
promovați

40
36
41
53
38
208
48
50
42
35
175

Procent
promova
bilitate

40
36
39
53
38
206
43
39
40
31
153

100%
100%
94,5%
100%
100%
99,04%
89,58%
79,5%
94%
88,57%
87,43%

Nr. elevi
corigenți/

Promovabilitate pe
categorii de medii
56.99/
S

78.99/
B

9-10/
FB

Insuficient

3
4
7
1
1
2

12
3
11
26
11
12
17
10
50

40
36
24
46
27
173
31
27
23
20
101

2
2
5
10
2
3
20

Nr. elevi
situație
școlarăneîn
cheiată

0
1
1
2

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I,
în anul școlar 2016-2017:
Nivel

Primar

Clasa

Nr.

Nr.

elevi
înscriși

elevi
rămași

Nr.elevi
promov
ați

Procent
promova
bilitate

Promovabilitate pe
categorii de medii
56.99/

78.99/

S

B

Nr. elevi
corigenți/

9-10/

FB

Insuficient

Nr. elevi
situație
școlară
neîncheiată

CP

36

36

34

94,44%

-

-

-

-

2

I

38

39

39

100%

4

5

30

-

-

II

52

53

53

100%

-

1

52

-

-
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III

37

38

38

100%

1

8

29

-

-

IV

47

46

46

100%

2

8

36

-

-

210

212

210

98.88%

7

22

147

0

2

V

47

47

41

87,23%

-

11

30

5

1

VI

41

41

34

82.92%

-

13

21

6

1

VII

33

33

27

81,81%

-

6

21

6

-

VIII

46

45

37

82,22%

-

13

24

6

2

167

165

138

83,54%

-

43

96

23

4

TOTAL

Gimna
zial

TOTAL

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I,
în anul școlar 2017-2018:
NIVEL

PRIMAR
GIMNAZIAL

Nr.elevi
înscriși la
începutul
anului
școlar
2017-2018
198
167

Nr.elevi
rămași la
sfârșitul
sem. I, în
anul școlar
2017-2018
208
175

Nr.elevi
promovați

Procent
promo
vabilitate

Corigenți

Cu situație
școlară
neîncheiată

206
153

99,04%
87,43%

0
20

0
2

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I,
în anul școlar 2016-2017:
NIVEL

PRIMAR
GIMNAZIAL

Nr.elevi
înscriși la
începutul
anului
școlar
2016-2017
210
167

Nr.elevi
rămași la
sfârșitul
sem. I, în
anul școlar
2016-2017
212
165

Nr.elevi
promovați

Procent
promo
vabilitate

Corigenți

Cu situație
școlară
neîncheiată

210
138

98,88%
83,54%

0
23

2
4

23

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I,
în anii școlari 2016-2017 și 2017-2018:

Se observă osituațieconstantă a procentului de promovabilitate la ciclul
primar (98,88% la sfârșitul semestrului I în anul școlar 2016-2017 față de 99,04% în
anul școlar 2017-2018) și
o creștere cu 3,89 % a procentului de promovabilitate la ciclul gimnazial față de
aceeași perioadă a anuui trecut (83,54% la sfârșitul semestrului I în anul școlar
2016-2017 față de 87,43% în anul școlar 2017-2018).
În ceea ce privește situația la învățătură, se pot observa următoarele:
 ocreștere a numărului de corigenți la ciclul primar cu 2 elevi în semestrul I al
anului școlar 2017-2108 față de aceeași perioadă a anului trecut ;
 o scădere cu 3 elevi a numărului de elevi corigenți la ciclul gimnazialde la 23 în
anul școlar 2016-2017la 20 în anul școlar 2017-2018, la sfârșitul semestrului I;
 oîmbunătățire a situației numărului de elevi cu situația școlară neîncheiată : 2
elevi la ciclul gimnazial în anul școlar 2017-2018față de 6 elevi (2 elevi la ciclul
primar și 4 elevi la ciclul gimnazial) în anul școlar 2016-2017, în semestrul I.
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Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea,
în anul școlar 2017-2018:
Nivel

Clasa

Nr.
elevi
înscriși

Nr.
elevi
rămași

Nr.elevi
promovați

Promovabilitate pe
categorii de medii

Procent
promova
bilitate

Nr.
elevi
corige
nți/

Nr.
elevi
situație
școlară
neînch
eiată

Repet
enti la
10.09.
2018

Primar

CP
I
II
III
IV

TOTAL
Gimnazial

V
VI
VII
VIII

TOTAL

37
33
39
51
38
198
47
46
41
33
167

40
36
41
51
38
208
48
50
42
34
174

40
36
39
51
38
206
42
40
39
30
151

56.99/
S

78.99/
B

9-10/

3
4
7
1
1
2

12
3
11
26
11
12
17
10
50

40
36
24
46
27
173
31
27
23
20
101

100%
100%
89,5%
100%
100%
98,95%
86,1%
81,55%
91%
87%
86,38%

FB

Insufic
ient

2
2
5
10
2
3
20

0
1
1
2

2
2
2
2
1
1
6

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea,
în anul școlar 2016-2017:
Nivel

Primar

TOTAL
I

Clasa

Nr.

Nr.

elevi
înscriși

elevi
răma
și

Nr.elevi
promovați

Procent
promova
bilitate

Promovabilitate pe
categorii de medii
56.99/

78.99/

S

B

Nr.
elevi

Nr.
elevi

Repetenti

corigenți/

situație
școlară
neînch
eiată

la11.09.
2017

9-10/
Insuficient

FB

CP

36

34

34

100 %

-

-

-

-

-

-

I

38

39

39

100%

2

8

29

-

-

-

II

52

53

53

100%

-

6

47

-

-

-

III

37

38

38

100%

2

11

25

-

-

-

IV

47

46

46

100%

3

6

37

-

-

-

210

210

210

100%

7

31

138

-

-

-

(+34 CP)
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Gimna
zial

V

47

48

40

83%

-

12

28

6

-

2

VI

41

41

35

85%

-

12

23

4

2

VII

33

33

29

87%

-

8

21

2

2

VIII

46

45

38

84%

-

15

23

4

3
(2 abandon)

TOTAL
II

167

167

142

84,75%

1

47

94

16

0

9

TOTAL
I+II

377

377

352

93 %

8

78

232
(+34
CP)

16

0

9
(7+2
abandon)

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea,
în anul școlar 2017-2018:
NIVEL

PRIMAR

Nr.elevi înscriși
la începutul
anului școlar

Nr.elevi rămași la
sfârșitul sem. II,
în anul școlar

2017-2018

2017-2018

198

208

206

167

174

151

Nr.elevi
promovați

Corigenți/
Repetenți

Cu situație
școlară
neîncheiată

98,95%

2/2

-

86,38%

20/6

-

Procent
promo
vabilitate

(10 clase)
GIMNAZIAL

(8 clase)

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea,
în anul școlar 2016-2017:
NIVEL

PRIMAR

Nr.elevi înscriși
la începutul
anului școlar

Nr.elevi rămași la
sfârșitul sem. II,
în anul școlar

2016-2017

2016-2017

210

210

210

167

167

142

Nr.elevi
promovați

Corigenți/
Repetenți

Cu situație
școlară
neîncheiată

100%

-

-

84,75%

16/9

-

Procent
promo
vabilitate

(10 clase)
GIMNAZIAL

(8 clase)
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PROMOVABILITATE ÎN ANII ȘCOLARI 2017-2018 ȘI 2016-2017

100
95
90
85

PRIMAR

80

GIMNAZIAL
GIMNAZIAL

75
SEMESTRUL
SEMESTRUL
I 2016-2017
I 2017-2018 SEMESTRUL
al II-lea
2016-2017

PRIMAR
SEMESTRUL
al II-lea
2017-2018

Concluzii:
Observând rezultatele învățării în cele două semestre din anul școlar 2017-2018, constatăm
următoarele aspecte :
-

o ușoară scădere a procentului de promovabilitate atât la ciclul primar (de la 99,04 %
în semestrul I la 98,95 % în semestrul al II-lea), cât și la ciclul gimnazial (de la 87,43 %
la 86,38 %).

Comparativ cu semestrul al II-lea din anul școlar 2016-2017, se remarcă un procent al
promovabilității ușor mai scăzut față de aceeași perioadă a anului școlar 2017-2108, la ciclul
primar(100% față de 98,95 %). În schimb, la ciclul gimnazial, se constată o creștere a
procentului de promovabilitate în cei doi ani școlari : de la 84,75 % în anul școlar 2016-2017
la 86,38 % în anul școlar 2017-2018.
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II.5. Situația notelor la purtare
Sem. I, anul școlar 2017-2018
NIVEL

NR. ELEVI ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL ANULUI
ȘCOLAR
2017-2018

NR. ELEVI RĂMAȘI
LA SFÂRȘITUL SEM. I
2017-2018

NOTE 7-9.99

NOTE sub
7

PRIMAR
GIMNAZIAL

198
167

208
175

3
9

2

Sem. I, anul școlar 2016-2017
NIVEL

NR. ELEVI ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL ANULUI
ȘCOLAR
2016-2017

NR. ELEVI RĂMAȘI
LA SFÂRȘITUL SEM. I
2016-2017

NOTE 7-9.99

NOTE sub
7

PRIMAR
GIMNAZIAL

210
167

212
165

8

-

Situația notelor la purtare pe semestrul I
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Note sub 7

40%

Note între 7-7,99

30%
20%
10%
0%

Primar 2016- Primar 20172017
2018

Gimnazial
2016-2017

Gimnazial
2017-2018
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Sem. al II-lea, anul școlar 2017-2018
NIVEL

NR. ELEVI ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL ANULUI
ȘCOLAR
2017-2018

NR. ELEVI RĂMAȘI
LA SFÂRȘITUL
SEM.al II-lea
2017-2018

NOTE 7-9.99

NOTE sub
7

PRIMAR
GIMNAZIAL

198
167

208
174

3
13

1
5

Sem. al II-lea, anul școlar 2016-2017
NIVEL

NR. ELEVI ÎNSCRIȘI LA
ÎNCEPUTUL ANULUI
ȘCOLAR
2016-2017

NR. ELEVI RĂMAȘI
LA SFÂRȘITUL SEM.al
II-lea
2016-2017

NOTE 7-9.99

NOTE sub
7

PRIMAR
GIMNAZIAL

210
167

210
167

5
9

4

Situația notelor la purtare pe semestrul al II-lea
14
12
10
8

Note sub 7

6

Note între 7-7,99

4
2
0
Primar 20162017

Primar 20172018

Gimnazial
2016-2017

Gimnazial
2017-2018
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CONCLUZII:
În ceea ce privește situația notelor la purtareîn anul școlar 2017-2018, în
raport cu aceeași perioadă a anului școlar 2016-2017 :
 în semestrul I, se constată o creștere a notelor scăzute sub 7/Suficient, la
ciclul primar (2 față de 0)și o constantă la cel gimnazial(0 față de 0în
aceeași perioadă a anului școlar 2016-2017);
 în semestrul al II-lea,se constată o creștere a notelor scăzute sub
7/Suficient, la ciclul primar (1 față de 0), și o scădere la cel gimnazial (4
elevi cu nota la purtare sun 7 în anul școlar 2017-2108 față de 5 elevi înîn
aceeași perioadă a anului școlar 2016-2017).
Majoritatea notelor la purtare au fost scăzute, în cele mai multe cazuri, din
cauza absențelor nemotivate.
Fiecare învățător/profesor diriginte a luat legătura cu familia elevilor
corigenți și/sau cu note scăzute la purtare din cauza absențelor nemotivate, în
vederea găsirii unor soluții de comun acord pentru a îmbunătăți situația la
învățătură și disciplina a elevilor mai sus-menționați.
Colectivul de profesori și părinții elevilor vor avea în vedere, în acest sens,
adoptarea unor măsuri, în vederea prevenirii manifestărilor violente, atât în școală,
cât și în afara ei, astfel:
 aplicarea la timp a sancțiunilor și măsurilor prevăzute de ROFUI și
ROFUIP, cu analiza atentă a fiecărui caz în parte (de exemplu, impunând
înlocuirea bunurilor distruse, contactând familiile elevilor care au generat
incidente, organizând întâlniri și lectorate când se constată o problemă de
grup);
 menținerea permanentă a contactului cu familia ;
 exemplele de bune practici ;
 implicarea elevilor în acțiuni educative școlare și extrașcolare.

II.6. Situație CENTRALIZATOARE privind ABSENȚELE
Semestrul I, anul școlar 2017-2018
Indicatori
Clasa Pregătitoare
Clasa a I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Nr.Elev
i
40
36
41
53
38

Total
absențe
75
0
204
132
165

Din care
motivate
75

0
98
132
165
30

Total PRIMAR
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Total GIMNAZIAL

208
48
50
42
35
175

576
508
823
598
809
2738

470 (106)
nem)281
327
512
475
1595(1143)

Semestrul I, anul școlar 2016-2017
Indicatori
Clasa Pregătitoare
Clasa a I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Total PRIMAR
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa
a VII-a
52.Clasa
a VI-a
8. Clasa Pregătitoare
Clasa a VIII-a
12.Clasa I
Total GIMNAZIAL
16.Clasa a II-a
20.Clasa a III-a
24.Clasa a IV-a
28.Total PRIMAR
32.Clasa a V-a
36.Clasa a VI-a
40.Clasa a VII-a
44.Clasa a VIII-a
48.Total GIMNAZIAL

Nr.Elev
i
36
39
52
37
47
210
47
41
5. Nr.
Elev
33
9. 38i
48
13.53
167
17.
21.
25.52
29.227
33.40
37.
41.
45.44
49.162

Total
absențe
582
534
184
218
340
1858
353
1027
6. Total
absen
641
țe10.
4
1279
14.216
3300
18.115
22.394
26.369
30.3636
1122
9369
34.586
38.324
42.586
46.1721
83
50.3217

Din care
motivate
0
149
172
218
282
821 (1037)
nem)
288
894Din care
7.
motivate
598
11.4
775
15.201
2531(745)
19.149
115
23.372
27.202
31.753
35.(369)
567
39.311
43.491
47.837
51.2206(
1011)
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CENTRALIZATOR privind ABSENȚELE
Semestrul I, anii școlari 2016-2017 și 2017-2018

Semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018
Indicatori
Clasa Pregătitoare
Clasa a I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Total PRIMAR
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Total GIMNAZIAL

Nr.Elev
i
40
36
41
51
38
208
48
50
42
34
174

Total
absențe

Din care
motivate(n)

984

727 (257)
nem

3950

2857(1093)
32

Semestrul al II-lea, anul școlar 2016-2017
Indicatori

Nr.elevi

Clasa Pregătitoare
Clasa a I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Total PRIMAR
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Total GIMNAZIAL

34
39
53
38
46
210
48
41
33
45
167

Total
absențe
630
968
396
519
675
3188
1320
1986
1284
3109
7999

Din care
motivate(n)
630
648 380
519
650
2197 (991)
nem)527
1431
1098
1622
4678(3021)

CENTRALIZATOR privind ABSENȚELE
Semestrul al II-lea, anii școlari 2016-2017 și 2017-2018
8000
7000
6000
5000

Total absențe

4000

Absențe motivate

3000

Absențe nemotivate

2000
1000
0
Primar 20162017

Primar 20172018

Gimnazial
2016-2017

Gimnazial
2017-2018
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-

CONCLUZII :
În ceea ce privește situația frecvenței, la nivel statistic, în anul școlar 2017-2018,
în semestrul I :
la ciclul primar se observă o scădere dramatică a numărului de absențe nemotivate
(de la 1037 în anul 2016-2017, semestrul I la 106), fiind vorba de aproape 10 ori mai
puține, fapt datorat măsurilor care s-au luat pentru a regla situația elevilor plecați în
străinătate și scoși din evidența noastră ;
 la ciclul gimnazial, numărul de absențe nemotivate a crescut de la 745 în anul
2016-2017, sem.I, la 1037 în anul școlar 2017-2018, în semestrul I.
În semestrul al II-lea, în anul școlar 2017-2018, la ciclul primar, s-a înregistrat o
scădere vizibilă atât a numărului total de absențe, cât și a absențelor
nemotivate : un număr total de 984 absențe (din care 257 nemotivate) față de
3188 absențe (din care 991 nemotivate) în aceeași perioadă a anului școlar 20162017. La ciclul gimnazial, de asemenea, se observă o scădere aproape la
jumătate atât a numărului total de absențe în anul școlar 2017-22018 (3950
față de 7999 în anul școlar 2016-2017), cât și a numărului de absențe
nemotivate (1093 în anul școlar 2017-2018 față de 3021 în anul școlar 20162017).
În anul școlar 2017-2018, comparativ cu cele două semestre, se constată o
creștere ușoarăatât a numărului total de absențe în semestrul al II-lea față
de semestrul I (4939 față de 3314), cât și a celor nemotivate (1535 față de
1249), în schimb există o scădere majoră a acestora față de anul școlar
2016-2017 (total absențe 2017-2018/2016-2017 : 8253/17325 dintre care
absențe nemotivate 2784 în anul școlar 2017-2018 față de 5804 în anul școlar
2016-2017).

Cauze identificate :
 slaba preocupare a părinților/reprezentanților legali în viața școlară a anumitor elevi.
Recomandăm Comisiei diriginților stabilirea unei strategii individualizate, care să includă:

 sesizarea în scris a părinților cu privire la frecvența copiilor în mediul școlar, în
vederea reducerii fenomenului absenteismului școlar și a prevenirii abandonului la
elevi ;

 implicarea elevilor cu frecvență redusă la activități extrașcolare;
 întărirea colaborării cu alte instituții ale statului (Poliția

orașului Sinaia,
compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Sinaia etc) ;

 monitorizarea absențelor, corelată cu măsuri de remediere, acolo unde este posibil ;
 realizarea în Comisia diriginților, în colaborare cu Comisia de monitorizare a

frecvenței, a unui Plan de acțiuni în vederea prevenirii abandonului școlar, a reducerii
și a monitorizării absenteismului la nivelul unității școlare ;

 îndrumarea elevilor către Centrul de zi, în vederea supravegherii acestora de către
personal de specialitate, în afara programului de școală.
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II. 7. EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018
II.7.1.Evaluarea națională la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a
în anul școlar 2017-2018În anul şcolar 2017-2018, Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a
IV-a şi a VI-a a fost organizată la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Art. 74, alin (2)–
(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza metodologică pentru EN-2018 este dată de Metodologia de organizare şi desfăşurare
a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018,
aprobată prin OMENCŞ nr. 3051 din 12.01.2016 și de Calendarul desfăşurării EN-2018 aprobat
prin OMENCŞ nr 4787 din 30.08.2017.
Testele pentru EN au fost elaborate de către CNEE și au fost formulate clar, precis şi în
strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, având un
nivel mediu de dificultate.
De asemenea, testele pentru EN au avut un format asemănător cu cel al evaluărilor
internaţionale. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, au fost
cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.

II.7.1.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a II –a, cu
predare în limba română
Testele elaborate pentru EN II au fost structurate astfel încât primul test aplicat a vizat
evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, cel de -al doilea test a vizat evaluarea
competenţelor de receptare a mesajelor citite și ultimul test, evaluarea competenţelor de
matematică.
CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIŞELOR DE EVALUARE
TABEL SINTETIC
Înscrişi

Prezenţi la
CITIT –
LIMBA

Prezenţi la
SCRIS –
LIMBA

Prezenţi la
MATEMATICĂ

Cu C.E.S. integraţi
înscrişi

cu teste adaptate
35

41

ROMÂNĂ
37

ROMÂNĂ
37

38

0

0

I. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT – LIMBA ROMÂNĂ"
Numărul itemului
din test

Numărul elevilor
cu răspuns

cu răspuns
corect

parţial corect

cu răspuns
incorect

cu răspuns
lipsă

I. 1.

36

0

1

0

I. 2.

34

0

3

0

I. 3.

35

0

2

0

I. 4.

33

0

4

0

I. 5.

28

7

2

0

I. 6.

31

0

6

0

I. 7.

31

0

6

o

I. 8.

32

0

5

0

I. 9.

31

0

6

0

I. 10.

29

7

1

0

I. 11.

30

6

1

0

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS – LIMBA ROMÂNĂ"
Numărul elevilor

Numărul itemului
din test
cu răspuns
corect

cu răspuns
parţial
corect

cu răspuns
incorect

cu răspuns
lipsă

I. 1.
conţinut

20

11

6

0

36

scrierea corectă a cuvintelor

25

7

5

0

semnele de punctuaţie

27

7

3

0

complexitate

25

5

7

0

alcătuirea corectă a propoziţiilor

28

3

5

1

scrierea corectă a cuvintelor

17

12

8

0

semnele de punctuaţie

28

5

3

1

complexitate/originalitate/titlu

21

9

7

0

I. 2.

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ"

Numărul itemului
din test

Numărul elevilor
cu răspuns
corect

cu răspuns
parţial
corect

cu răspuns
incorect

cu răspuns
lipsă

I. 1.

30

0

8

0

I. 2.

38

0

0

0

I. 3.

23

5

9

1

I. 4.

34

0

4

0

I. 5.

31

1

6

0

I. 6.

23

1

12

2

I. 7.

34

0

4

0

I. 8.

10

19

8

1

I. 9.

29

0

8

1

I. 10.

29

1

8

0

I. 11.

17

10

10

1

I. 12.

15

0

21

2
37

II.7.1.2. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV –a,
cu predare în limba română
La clasa a IV-a, cele două teste au administrate elevilor au avut ca obiectiv evaluarea
competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română și evaluarea competenţelor de
matematică.
CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIŞELOR DE EVALUARE

I. TABEL SINTETIC
Înscrişi
38

Prezenţi la
LIMBA ROMÂNĂ
38

Prezenţi la
MATEMATICĂ
38

Cu C.E.S. integraţi
înscrişi
cu teste adaptate
0
0

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ"
Numărul
itemului
din test

Numărul elevilor
cu răspuns
corect

cu răspuns
parţial corect

cu răspuns
incorect

cu răspuns
lipsă

I. 1.

36

0

2

0

I. 2.

37

0

1

0

I. 3.

35

0

3

0

I. 4.

37

0

1

0

I. 5.

33

0

5

0

I. 6.

32

5

1

0

I. 7.

35

0

3

0

I. 8.

33

0

5

0

I. 9.

34

0

4

0

I. 10.

28

0

10

0

I. 11.

21

12

5

0

38

I. 12.

35

1

2

0

I. 13.

26

10

2

0

I. 14.

20

7

11

0

I. 15.

13

21

4

0

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ"
Numărul
itemului
din test

Numărul elevilor
cu răspuns
corect

cu răspuns
parţial corect

cu răspuns
incorect

cu răspuns
lipsă

I. 1.

38

0

0

0

I. 2.

33

0

5

0

I. 3.

36

0

2

0

I. 4.

30

0

4

0

I. 5.

29

0

9

0

I. 6.

35

0

3

0

I. 7.

35

1

2

0

I. 8.

24

5

9

0

I. 9.

15

13

10

0

I. 10.

26

8

4

0

I. 11.

37

0

1

0

I. 12.

29

0

9

0

I. 13.

31

0

7

0

I. 14.

31

0

7

0
39

I. 15.

18

9

11

0

I.16.

29

5

3

1

I.17.

8

15

15

0

I.18.

32

4

1

1

I.19.

35

0

2

1

I.20.

14

18

5

1

II.7.1.3. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI –a,
cu predare în limba română
Testele elaborate pentru EN VI au fost structurate astfel: primul test aplicat a vizat
evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”, iar cel de-al doilea test a
vizat evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIŞELOR DE EVALUARE

I. TABEL SINTETIC
LIMBA ROMÂNĂ ȘI COMUNICARE

Înscrişi

Prezenţi la Limba și literatura română

50

46

Cu C.E.S. integraţi
înscrişi
cu teste adaptate
1

0

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Înscrişi
50

Prezenţi la MATEMATICĂ SI
STIINȚE

Cu C.E.S. integraţi
înscrişi

cu teste adaptate

46

1

0

40

I.

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBĂ ȘI COMUNICARE"

Numărul
itemului
din test

Numărul elevilor
cu punctaj total

cu punctaj parţial

cu punctaj zero

I.

31

14

1

II.A.

41

3

2

II.B.

42

4

0

III.

23

15

8

IV.1.

34

11

1

IV.2.

26

19

1

IV.3.

32

8

6

IV.4.

34

7

5

V.

36

8

2

VI.

21

5

20

VII.

37

5

4

VIII.

34

8

4

IX.

34

10

2

X.

29

16

1
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II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ ȘI ŞTIINŢE"

Numărul
itemului
din test

Numărul elevilor
cu punctaj total

cu punctaj parţial

cu punctaj zero

I. 1.

44

0

2

I. 2.

37

0

9

I. 3.

45

0

1

I. 4.

5

10

31

I. 5.

32

0

14

I. 6.

28

7

11

I. 7.

13

10

23

I. 8.

42

0

4

I. 9.

22

17

7

I. 10.

12

20

14

I. 11.

11

13

22

I. 12.

13

14

19

I. 13.

9

27

10

I. 14.

3

19

24

I. 15

12

33

1

CONCLUZII :

În procesul de evaluare s-a luat în consideraţie orice formulări/modalităţi de rezolvare a
sarcinilor de lucru ce au corespuns cerinţelor.
Rezultatele individuale, obţinute la EN nu au fost afișate, nu au fost comunicate public și
nu au fost înregistrate în catalogul clasei. Elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevului au fost
informați asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Rezultatele individuale
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la EN II, IV, VI, cuprinse în fişele de evaluare, au fost supuse unui proces de analiză de către
fiecare cadru didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei
analize, cadrul didactic a decis, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de
învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde
informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.
În ceea ce privește elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă, care parcurg
curriculumul de masă s-a urmărit asigurarea egalității de șanse prin respectarea legislației în
vigoare.

II.7.2. EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a

II.7.2.1. Organizare şi desfăşurare

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a a fost organizată şi s-a desfăşurat în baza
O.M.E. Nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018 și a Ordinului nr. 4801/31.08.2010 cu privire
la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în vigoare și în anul
școlar 2017-2018.
La Școala Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia, Evaluarea Naţională s-a
desfăşurat în depline condiţii de normalitate.
Subiectele pentru probele Evaluării, elaborate în cadrul C.N.E.E., au fost formulate
clar, în strictă concordanţă cu programele şcolare şi cu temele selectate din programa
şcolară, având un nivel de dificultate gradat (simplu, mediu, complex); baremele de
evaluare şi notare au fost bine defalcate, asigurând o notare unitară, astfel încât rezultatele
pe tranşe de medii au permis o ierarhizare corectă a candidaţilor.
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Transmiterea subiectelor s-a realizat electronic : Școala Gimnazială „Principesa
Maria”a f o s t centru de examen, descărcând arhiva cu subiecte în școală prin instalarea
Certificatului SSL. Furnizorii de comunicaţii prin internet au reuşit să realizeze condiţii
bune de funcţionare a sistemelor, astfel că probele au început la ora 9.00 în centrul de
examen.
În acest an școlar, evaluarea lucrărilor s-a realizat în județul Buzău, județului
Prahova revenindu-i sarcina de a evalua lucrările candidaților din sectoarele 1,2 și 3 din
municipiul București.
Contestațiile lucrărilor au fost verificate la Centrul de Contestații din București.
În urma verificării lucrărilor și a afișării rezultatelor, s-au înregistrat 2 contestații la
limba și literatura românî și 3 contestații la matematică. Rezultatele obţinute pe discipline,
de către candidații de la Școala Gimnazială ”Principesa Maria”, după contestaţii, arată
astfel:
II.7.2.2. SITUAȚIA ELEVILOR - ÎNSCRIERE-PREZENȚĂ

NUMĂR ELEVI
ÎNSCRIȘI
31 (1 elev CES)

NUMĂR ELEVI PREZENȚI
Limba și literatura română
Matematică
30
30

II.7.2.3. STATISTICĂ PE TRANȘE DE MEDII LA EVALUAREA
NAȚIONALĂ 2017
NUMĂR ELEVI
PREZENȚI

30

NUMĂR ELEVI
PREZENȚI

30

˂
5
1

˂
5
6

TRANȘE DE MEDII LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
56789-10
5.99
6.99
7.99
8.99
1
4
4
10
10
TRANȘE DE MEDII MATEMATICĂ
56785.99
6.99
7.99
8.99
4
7
3
3

9-10
7
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II.7.2.4. STATISTICĂ PROMOVABILITATE PE DISCIPLINELA
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018
NUMĂR ELEVI
ÎNSCRIȘI/

NUMĂR ELEVI PROMOVAȚI

PREZENȚI

31 elevi înscriși
(1 elev CES)/
30 elevi prezenți
(0 elevi CES)

Limba și
literatura
română
29

Matematică

24

PROMOVABILITATE %

Limba și
literatura
română
96,66%/
94,24%
județ

Matematică

80 %/
74,32%
județ

În ceea ce privește rezultatele obținute în ultimii 6 ani școlari la examenul de evaluare
națională, putem constata următoarele:
Anul școlar

Elevi
Elevi
Procent
înscriși promovați promovabilitate
la EN
școală (cu medii
peste 5)

Procent
promovabilitate
județ

Procent
promovabilitate
la nivel național

2012-2013

47

44

93,61%

85,94 %

75,91%

2013-2014

40

36

90%

81,25 %

70,80%

2014-2015

30

28

93,33%

81,05%

79.30%

2015-2016

35

31

88,57%

86,09%

75%

2016-2017

38

38

100%

87,6 %

77%

2017-2018

31

27

90%

86,7 %

73,5 %
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PROMOVABILITATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, CLASA a VIII-a

2017-2018

național
2016-2017

județ
Principesa Maria

2015-2016

0

20

40

60

80

100

120

CONCLUZII:
Statisticile înregistrate la nivelul unității, județean și național reflectăun procent de
promovabilitate la Evaluarea Națională a elevilor școlii peste media județeană și națională,
însă o scădere a rezultatelor elevilor școlii obținute la evaluarea națională, față de anul
școlar trecut (90 % față de 100%).
 Menționăm faptul că în anul școlar 2017-2018, procentul de promovabilitate la
evaluarea națională a fost de 90%. O elevă a școlii a reușit să obțină nota 10
(zece) - Titianu Olimpia Maria Alexia -la disciplina matematică, la evaluarea
națională de la clasa a VIII-a, în anul școlar 2017-2018.
Le felicităm, cu aceasă ocazie, pe eleva mai sus-menționată și pe doamna profesor care a
pregătit-o, respectiv prof. Vlaicu Rodica.
Rezultatele Evaluării Naţionale reflectă în mod real nivelul de pregătire al elevilor, dar
credem că există resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o organizare mai
eficientă a lecţiilor, o monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, aplicarea de programe
ameliorative, utilizarea mai strictă a criteriilor de performanţă în acordarea calificativelor.
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II.7.3. ADMITEREA ÎN LICEE ȘI ȘCOLI PROFESIONALE
II.7.3.1. STATISTICĂ PE TRANȘE DE MEDII LA ADMITERE 2018
TRANȘE DE MEDII
˂
56789-10
5
5.99
6.99
7.99
8.99
4
7
5
6
11

NUMĂR ELEVI
ÎNSCRIȘI/
PROMOVAȚI

33
(1 elev CES)

II.7.3.2. SITUAȚIE MEDIE PE ȘCOALĂ/ELEV
MEDIA DE ADMITERE/ȘCOALĂ
2017-2018/2016-2017/2015-2016

MEDIA EVALUARE NAȚIONALĂ/ȘCOALĂ
2017-2018/2016-2017/2015-2016

7,89/8,36/7,84

7,43/8,14/7,57

CONCLUZII:
Din cei 34 de elevi înscriși în clasa a VIII-am 1 elev a rămas repetent, 2 elevi au
rămas corigenți și 31 elevi de clasa a VIII-a promovați în luna iulie 2018, la sfârșitul anului
școlar 2017-2018. Din cei 31 de elevi promovați și înscriși la Evaluarea Națională, 1 elev cu
CES nu s-a prezentat la Evaluarea Națională, 30 elevi au susținut evaluarea națională în luna
iunie 2018, respectiv 2 elevi – în urma promovării la sesuinea de corigență pentru clasa a VIII-a
din iulie 2018.
Se observă o scădere a mediei/elev la nivelul școlii atât la admiterea elevilor
într-o formă superioară de studiu, cât și a mediei/elev la evaluarea națională, comparativ cu
anul școlar 2016-2017, însă o ușoară creștere la media de admitere raportată la anul școlar 20152016.
II.7.4. INSERȚIA PROFESIONALĂ 2018
Inserția profesională se prezintă astfel:

29 de elevi au fost admiși la învățământul liceal de stat din cadrul Colegiului
„Mihail Cantacuzino” Sinaia;

1 elev a fost admis la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza;

2 elevi - la învățământul profesional de stat din cadrul Colegiului„Mihail
Cantacuzino” Sinaia și

1 elev a fost admiși la învățământul profesional de stat (București).

47

II.8. EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE
În anul şcolar 2017 – 2018, învăţământul de performanţă la Școala Gimnazială
„Principesa Maria”, Orașul Sinaia a reprezentat o constantă a interesului manifestat de elevi,
profesori, părinţi, conducerea unităţii de învăţământ, comunitatea locală, în sensul concentrării
atenţiei asupra potenţialului individului, al creării unui climat optim pentru copiii interesaţi de
studiul aprofundat, cu nevoi distincte de dezvoltare.
Rezultatele înregistrate la olimpiadele și concursurile școlare, de-a lungul celor 112 de
ani de tradiție și performanță ale școlii, au fost concretizate în obținerea DIPLOMEI DE
EXCELENȚĂ INSTITUȚIONALĂ, oferită Școlii Gimnaziale „Principesa Maria”, Orașul
Sinaia de către Ministrul Educației în anul 2011, „pentruexcepționala activitate desfășurată
timp de 105 ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor și pentru contribuția adusă la
creșterea calității actului educațional”.
Astfel, ne putem mândri că suntem o școală apreciată la nivel județean și pentru
rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare:
REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE
În anul școlar 2015-2016
- la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolares-au obţinut următoarele premii: 3
premii I, 4premii II, 9 premii III, 29 mențiuni.
În anul școlar 2016-2017
- la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolares-au obţinut următoarele premii: 2
premiu I, 5 premii II, 11 premii III, 20 mențiuni.
În anul școlar 2017-2018
- la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolares-au obţinut următoarele premii: 2
premiu I, 9 premii II, 11 premii III, 27 mențiuni.
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În urma comparării rezultatelor obținute de elevii școlii în cei trei ani școlari, se observă o
creștere constantă, de la an la an, a premiilor și a mențiunilor de la concursurile și olimpiadele
școlare.
Primăria Orașului Sinaia și Consiliul Local sprijină performanța dovedită în învățământul
sinăian și îi premiază, în fiecare an, în cadrul evenimentului „GALA Academia Sinaia”, pe cei
mai buni elevi și profesori din oraș. De fiecare dată, elevii și profesorii Școlii Gimnaziale
„Principesa Maria”, Orașul Sinaia au fost la înălțime și au umplut podiumul. Acești elevi sunt
premiați deopotrivă și în cadrul serbării de la sfârșitul anului școlar.
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II.8.1. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI JUDEȚENE ÎN ANUL ȘCOLAR
2017-2018

CICLUL PRIMAR
Nr.
Crt.

NUMELE ȘI
PRENUMELE

CLASA

PREMIUL

DISCIPLINA

CADRUL
DIDACTIC

ELEVULUI
1.

2.

MILU ANEMONA

LASCU MARIA

a III-a A

a III-a A

PREMIUL

EDUCAȚIE

Prof.înv.primar

al II-lea

CIVICĂ

BUCUR
FLORICA

PREMIUL

EDUCAȚIE

Prof.înv.primar

al II-lea

CIVICĂ

MOLDOVEAN
U FLORENȚAMARIA

EDUCAȚIE

Prof.înv.primar

CIVICĂ

ILIESCU
TATIANA

PREMIUL
al II-lea

3.

4.

BĂLTEANU MARA

TURCU RUXANDRA

a IV-a B

a IV-a B

PREMIUL
al II-lea

5.

POPA CRISTIAN

a III-a B

MENȚIUN
E

6.

GORAN MARIA
TEODORA

a III-a B

MENȚIUN
E

7.

MILU ANEMONA

a III-a A

PREMIUL
SPECIAL

Concurs județean
„Cuvânt și culoare”,
secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018
la poziția 117)

Prof.înv.primar

PREMIUL
SPECIAL

Concurs județean
„Cuvânt și culoare”,
secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018
la poziția 117)

Prof.înv.primar

PREMIUL

Concurs județean
„Cuvânt și culoare”,
secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018
la poziția 117)

Prof.înv.primar

8.

9.

DOGARU CĂTĂLINA

GHIMBOVSCHI ILINCA

a III-a A

a IV-a B

al III-lea

BUCUR
FLORICA

BUCUR
FLORICA

MOLDOVEAN
U FLORENȚAMARIA
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CICLUL GIMNAZIAL
Nr.
Crt.
1.

2.

NUMELE ȘI
PRENUMELE
ELEVULUI

CLASA

ALDEA
ALEXANDRA

a VII-a A

JUGĂNARU DIANA

a VIII-a A

PREMIUL

PREMIUL
al II-lea

DISCIPLINA

CADRU
DIDACTIC

LIMBA
FRANCEZĂ

Prof. RĂDULESCU
RODICA

BIOLOGIE

Prof. DRĂCEA
MIHAELACORNELIA

RELIGIE

Prof. GRIGORESCU
MIHAELA

LIMBA ȘI
LITERATURA

Prof. NAN ANAMARIA

PREMIUL
al II-lea

3.

DRAGNEA BIANCA

a VII-a A

MENȚIUNE

4.

TOFAN TEODORA

a VIII-a A

MENȚIUNE

5.

BĂRBUȚĂ
PATRICIA

a VII-a A

PREMIUL

6.

POPESCU FLORIAN

a VII-a A

MENȚIUNE

7.

PRINI ALEXANDRA

a VII-a A

MENȚIUNE

8.

ISTRATE DELIA

a VII-a A

MENȚIUNE

9.

VERZEA ANDREI

a VII-a A

MENȚIUNE

10.

BERNAȚCHI IOANA a VIII-a B

MENȚIUNE

11.

BOTEANU
CRISTIANA

a VIII-a A

MENȚIUNE

12.

MUSCALU ALICE

a VIII-a A

MENȚIUNE

13.

ENE AMALIA

a VII-a B

MENȚIUNE

al III-lea

ROMÂNĂ
14.

DRAGNEA BIANCA

a VII-a A

MENȚIUNE

LIMBA
ENGLEZĂ

Prof. NISTORMARIN
MĂDĂLINA

15.

BANU
ALEXANDRA

a V-a A

MENȚIUNE

EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ

Prof. BĂDESCU
ADRIAN

16.

BANU
ALEXANDRA

a V-a A

MENȚIUNE

GEOGRAFIE
(Concursul

Prof.
FIRÃSTRÃERU51

17.

BANU ANDREEA

a V-a A

MENȚIUNE

național „Terra”,
inclus în
Calendarul
Olimpiadelor
Școlare Naționale)

18.

ȚOPE ILINCA

a VI-a A

MENȚIUNE

19.

FRÎNCULESCU
ROBERTA

a VII-a A

MENȚIUNE

20.

BANU
ALEXANDRA

a V-a A

MENȚIUNE

21.

BANU ANDREEA

a V-a A

MENȚIUNE

22.

HOGEA TEODORA

a V-a A

MENȚIUNE

23.

CEAPĂ ANDREI

a VI-a A

MENȚIUNE

24.

FRÎNCULESCU
ROBERTA

a VII-a A

MENȚIUNE

25.

ALDEA
ALEXANDRA

a VII-a A

MENȚIUNE

26.

MARINA MARIA

a VII-a A

MENȚIUNE

27.

BANU ȘTEFANIA

a VII-a B

MENȚIUNE

28.

BANU
ALEXANDRA

a V-a A

II

BIOLOGIE

29.

NEGULESCU
FLAVIUS

a V-a A

II

(Concursul
Național „George
Emil Palade”)

30.

CEAPĂ ANDREI

a VI-a A

II

31.

BANU ANDREEA

a V-a A

III

32.

CIOCÂLTEU
ALEXIA

a V-a A

III

33.

DINU DAN

a V-a A

III

34.

HOGEA TEODORA

a V-a A

III

35.

NECULAE ANA

a V-a A

III

36.

TEODORESCU ANA

a V-a A

III

37.

ȚOPE ILINCA

a VI-a A

III

38.

MOGA
ALEXANDRA

a VI-a B

III

39.

PAVEL ALEXIA

a VI-a B

III

GEOGRAFIE
(Concursul
interjudețean
„Terra, de la
poveste la
realitate”, inclus în
Calendarul
Olimpiadelor
Școlare Naționale)

NICULAE
MĂDĂLINA

Prof.
FIRÃSTRÃERUNICULAE
MĂDĂLINA

Prof. DRĂCEA
MIHAELA
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40.

STANCIU
TEODORA

MENȚIUNE

a V-a A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE – anul școlar 2017-2018
PREMII SI MENȚIUNI – pe elevi
CICLUL PRIMAR
Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
elevului

Clasa

MILU ANEMONA

III A

Premiu/

Olimpiadă/Concurs

Profesor înv. primar

Olimpiada de educație civică

Bucur Florica

Concurs județean „Cuvânt și
culoare”, secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018 la poziția
117)

Bucur Florica

Mențiune
II

Premiu
special
2.

LASCU MARIA

III A

II

Olimpiada de educație civică

Bucur Florica

3.

BĂLTEANU MARA

IV B

II

Olimpiada de educație civică

Moldoveanu Florența

4.

TURCU RUXANDRA

IV B

II

Olimpiada de educație civică

Moldoveanu Florența

5.

POPA CRISTIAN

III B

MENȚIUN
E

Olimpiada de educație civică

Iliescu Tatiana

6.

GORAN MARIA
TEODORA

III B

MENȚIUN
E

Olimpiada de educație civică

Iliescu Tatiana

7.

DOGARU
CĂTĂLINA

III A

Premiu
special

Concurs județean „Cuvânt și
culoare”, secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018 la poziția
117)

Bucur Florica

8.

GHIMBOVSCHI
ILINCA

IV B

III

Concurs județean „Cuvânt și
culoare”, secțiunea creație literară
(inclus în CAERJ 2018 la poziția
117)

Moldoveanu Florența

CICLUL GIMNAZIAL
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CLASA a V-a
Nr.
Numele și prenumele
crt.
elevului
1. BANU ALEXANDRA

2. BANU ANDREEA

Clasa

Premiu/
Mențiune

Olimpiadă/Concurs

Profesor

VA

II

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

MENȚIU
NE

Olimpiada de

Bădescu Adrian

VA

Educație Tehnologică

MENȚIU
NE

Concursul Național „Terra”,
disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean „Terra, de
la poveste la realitate”, disciplina
geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplinabiologie

Drăcea Mihaela

MENȚIU
NE

Concursul Național „Terra”,
disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean „Terra, de
la poveste la realitate”, disciplina
geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

3. NEGULESCU
FLAVIUS

VA

II

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

4. CIOCÎLTEU ALEXIA

VA

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

5. DINU DAN

VA

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean „Terra, de
la poveste la realitate”, disciplina

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

6. HOGEA TEODORA

VA

Drăcea Mihaela
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geografie
7. NECULAE ANA

VA

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

8. TEODORESCU ANA

VA

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

9. STANCIU
TEODORA

VA

MENȚIU
NE

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Premiu/
Mențiune

Olimpiadă/Concurs

Profesor

ȚOPE ILINCA

VI A

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

MENȚIU
NE

Concursul Național„Terra”,
disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

II

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean „Terra, de
la poveste la realitate”, disciplina
geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

CLASA a VI-a
Nr.
crt.
1.

2.

CEAPA ANDREI

VI A

Drăcea Mihaela

3.

MOGA
ALEXANDRA

VI B

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

4.

PAVEL ALEXIA

VI B

III

Concursul Național ”George Emil
Palade”, disciplina biologie

Drăcea Mihaela

Clasa

Premiu/
Mențiune

CLASA a VII-a
Nr.
crt.

Numele și prenumele
elevului

Olimpiadă/Concurs

Profesor
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1.

II

Olimpiada de limba franceză

Rădulescu Rodica

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean
„Terra, de la poveste la
realitate”, disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

VII A

III

Olimpiada de biologie

Drăcea Mihaela

VII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de limba franceză

Rădulescu Rodica

MENȚIU
NE

Olimpiada de limba engleză

Nistor-Marin Mădălina

MENȚIU
NE

Olimpiada de

Nan Ana-Maria

ALDEA
ALEXANDRA

VII A

2.

BĂRBUȚĂ
PATRICIA

3.

DRAGNEA BIANCA

4.

ENE AMALIA

VII B

limba și literatura română

5.

ISTRATE DELIA

VII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de biologie

Drăcea Mihaela

6.

POPESCU FLORIAN

VII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de biologie

Drăcea Mihaela

7.

PRINI ALEXANDRA

VII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de biologie

Drăcea Mihaela

8.

VERZEA ANDREI

VII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de biologie

Drăcea Mihaela

9.

FRÎNCULESCU
ROBERTA

VII A

MENȚIU
NE

Concursul Național „Terra”,
disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean
„Terra, de la poveste la
realitate”, disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

10.

MARINA MARIA

VII A

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean
„Terra, de la poveste la
realitate”, disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

11.

BANU ȘTEFANIA

VII B

MENȚIU
NE

Concursul Interjudețean
„Terra, de la poveste la
realitate”, disciplina geografie

Firăstrăeru-Niculae
Elena-Mădălina

CLASA a VIII-a
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Nr.
crt.

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Premiu/
Mențiune

Olimpiadă/Concurs

Profesor

1.

JUGĂNARU DIANA

VIII A

II

Olimpiada de limba franceză

Rădulescu Rodica

2.

TOFAN TEODORA

VIII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de limba franceză

Rădulescu Rodica

3.

BOTEANU
CRISTIANA

VIII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de religie

Grigorescu Mihaela

4.

MUSCALU ALICE

VIII A

MENȚIU
NE

Olimpiada de religie

Grigorescu Mihaela

5.

BERNAȚCHI IOANA

VIII B

MENȚIU
NE

Olimpiada de religie

Grigorescu Mihaela

Pentru promovarea învăţământului de performanţă la nivelul Școlii Gimnaziale
„Principesa Maria”, Orașul Sinaia se va urmări:
 Motivarea elevilor și a profesorilor care au obținut rezultate la olimpiadele
și concursurile școlare;
 Încurajarea elevilor și a profesorilor de specialitate laînscrierea și
participarea la cursurile Școlii de excelență la nivelul județului Prahova ;
 Popularizarea rezultatelor obţinute de elevii s i n ă i e n i
în
c o m u n i t a t e a l o c a l ă ș i n u n u m a i , cât şi a creaţiilor ştiinţificoartistice
ale
acestora,
realizate
cu
prilejul
manifestărilor
locale/județene/naţionale prin: reviste, expoziţii, colocvii, manifestări
omagiale, acordare de distincţii.

II.9. RESURSE UMANE
Cadre didactice, cadre didactice-auxiliare și personal nedidactic, existente în
unitatea de învățământ. Formare şi dezvoltare profesională.

Obiective:
 Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea și eficiența activității
educaționale.
 Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate
de încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didacticauxiliar.
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Posturi/ norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2017– 2018
TOTAL
Posturi didactice
32.15

25.15

DIN CARE
Posturi didactice
auxiliare
2

Posturi nedidactice
5

Posturi/ norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2016– 2017
TOTAL
Posturi didactice
31.51

24.01

DIN CARE
Posturi didactice
auxiliare
2

Posturi nedidactice
5

Se constată o ușoară creștere a normei didactice în anul școlar 2017-2018
(25,15) față de anul școlar 2016-2017 (24,01), fapt care se datorează schimbării
planului-cadru la clasa a V-a, prin introducerea unor discipline noi (TIC, educație
socială), precum și încadrarea unui profesor de specialitate pe disciplina educație
fizică, la ciclul primar.

Posturi/ norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2015 – 2016
TOTAL
Posturi didactice
31.46

23.96

DIN CARE
Posturi didactice
auxiliare
2.5

Posturi nedidactice
5

Posturi/ norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2014 – 2015
TOTAL
Posturi didactice
31.26

23.76

DIN CARE
Posturi didactice
auxiliare
2.5

Posturi nedidactice
5

Se constată o ușoară creștere a normelor didactice de la an la an.
Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
în anul școlar 2017-2018
NR. PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT

PERSONAL
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TOTAL

GRADUL
I

GRADUL II

DEFINITIVAT

DEBUTANT

DIDACTIC
NECALIFICAT

30

19

4

5

3

1 (TIC)

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
în anul școlar 2017-2018

PERSONAL DIDACTIC

GRAD I
GRAD II
DEFINITIVAT
DEBUTANT

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
la începutul semestrului I, în anul școlar 2016-2017
NR. PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT
TOTAL

GRADUL
I

GRADUL II

DEFINITIVAT

DEBUTANT

30

18

3

4

5

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
la sfârșitul semestrului I, în anul școlar 2016-2017
(în urma schimbării directorului de la 09.01.2017, prof. de biologie Iordăchescu
M. a fost nevoită să renunțe la orele avute în încadrare, după revenirea
profesorului titular pe post)
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TOTAL
29

NR. PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT
GRADUL I
GRADUL II
DEFINITIVAT
18
3
4

DEBUTANT
4

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
în semestrul I, în anul școlar 2015-2016
NR. PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT
TOTAL GRADUL GRADUL DEFINITIVAT DEBUTANT
I
II
30
14
7
2
6

NR.PERSONAL
NECALIFICAT
1

În anul școlar 2017-2018, prin raportare la anul școlar 2016-2017, se observă:






încadrare de 96% față de 100% cu personal didactic calificat ;
o ușoarăcreștere a personalului cu gradul didactic I (19 față de 18);
o ușoarăcreștere a personalului cu gradul didactic II (4 față de 3);
o ușoarăcreșterea cadrelor didactice cu definitivat (5 față de 4)
o scădere a nr. cadrelor didactice debutante (3 față de 5).

Raportul existent între numărul de cadre didactice,
didactice - auxiliare, nedidactice si elevi
Anul școlar

2016/2017

Număr elevi /
Cadre didactice
13 școală/14,98 județ

Număr elevi/
Personal
didactic - auxiliar
188,5 școală/109,15 județ

Nr. elevi /
Personal nedidactic
75,4 școală/82,07 județ

2017/2018
12,35 școală/14,42județ
127,66 școală/143,57
76,6 școală/64,86 județ
13
jujudeț județ
județ județ
școală/14,98
În ceea ce privește situația cadrelelor didactice raportată la numărul de elevi
județ
188,5
existent în școală, fiecărui cadru didactic îi revine un număr de 12,35 elevi, un număr
școală/109,15
puțin mai mic față de nr de elevi la nivel de județ14,42 (diferență de 2,07 elev/cadru
județ
didactic).
75,4
În schimb, la personalul didactic-auxiliar, raportul este mult mai mare față de
școală/82,07
situația din județ : diferență în plus de 15,91 elevi în plus la Școala Gimnazială „Principesa
județ
2016/2017

13 școală/14,98 județ

188,5 școală/109,15 județ

75,4 școală/82,07 județ
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Maria” Sinaia, ceea ce denotă un număr mai mic de norme la personalul didacticauxiliar pentru numărul de elevi existent, față de situația la nivel județean.
La personalul nedidactic, raportul este apropiat față de județ, existând doar o
diferență în minus de 11,74 elevi/personal nedidactic față de statistica la nivel de județ.

Raportul existent între numărul de cadre didactice,
didactice - auxiliare , nedidactice si elevi
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200
150
Număr elevi/ Cadre didactice

100
50

0

Număr elevi/ Personal didacticauxiliar

Număr elevi/ Cadre …

Număr elevi- personal
nedidactic

Ponderea cadrelor didactice pe niveluri de învățământ
Nr. crt.

Nivel

Grad de acoperire

1.

primar

32%

2.

gimnazial

68%

Raportul existent între numărul de cadre didactice și elevi,
pe niveluri de învățământ
Nr.
crt.

Nivel

Nr. elevi

1.
2.

primar
gimnazial

208
175

Nr.norme
didactice

10
21

Nr.elevi/
Cadru didactic

20,8școală /21,87 județ
8,33 școală /11,91 județ

Referitor la raportul dintre cadre didactice/elevi, pe nivele de învățământ, se
observă că la ciclul primar nu există o diferență prea mare față de situația pe
județ (diferență în minus de 1,07 elev/cadru didactic). În schimb, la ciclul
gimnazial, unui cadru didactic îî revin doar 8,33 elevi, cuo diferență de 3,58 elevi
în minus față de județ.
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Situația încadrării normelor cu personal didactic calificat angajat
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titular)
sau cu contract de muncă pe perioadă determinată (suplinitor)
Anul scolar
2016/2017
2017/2018

Total
norme
23.99
25,15

Titulari
20
23

Plata cu ora Suplinitor
i
2
7
3
4

Cu studii
Cu studii Studii medii
corespunzat
superioare
o are
29
26
3
30
27
3

II.10. EFICACITATE INSTITUȚIONALĂ
II.10.1. Analiza SWOT
MANAGEMENT
PUNCTE TARI
• Transparență și promptitudine în luarea
deciziilor ;
• relație deschisăși armonioasă dintre
profesori, elevi, părinți, autoritate
locală și echipa managerială;
• în C.A. sunt profesori cu experiență
managerială și cu stagii de formare pe
domeniul management educațional,
dintre care4 membri în Corpul
Național de Experți în
ManagementEducațional;
• domină spiritul de echipă ;
• întocmirea la timp a documentelor
manageriale la nivelul școlii, conform
legislației
în
vigoare:
Program
managerial, Fișele posturilor, Fișele de
evaluare a personalului didactic și
nedidactic, Decizii, etc.;
• adaptabilitate la situații variate,
neprevăzute pentru rezolvarea operativă
a problemelor educaționale;
• gestionarea în bune condiții a
documentelor școlare și apatrimoniului
școlii;
• implicarea Consiliului Reprezentativ al

PUNCTE SLABE
-număr de asistențe la ore nu acopreră
fiecare cadru didactic cel puțin o dată pe
semestru
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Părinților
și
a
reprezentanților
autorităților locale în actul decizional;
• întocmirea procedurilor aprobate în
C.A. la nivelul comisiilor metodice și
de lucru ;
• elaborarea țintelor strategice și a
obiectivelor școlii, în acord cu nevoile
reale ale beneficiarilor, în urma unei
analize de nevoi;
• actualizarea ROFUI la nivelul
instituției școlare, în urma consultării
tuturor factorilor implicați;
• comunicare
eficientă
și
între
conducere și membrii CRP, în urma
constituirii grupului pe whatsapp
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
• Accesarea site-urilor de specialitate în
o Volumul mare de documente, raportări,
vederea asigurării liberului acces la
situații statistice de întocmit determină
informație cu scopul eficientizării
scăderea motivației.
performanței în domeniul managerial

CURRICULUM
PUNCTE TARI
Școala dispune de :

•

•
•

•
•

Preocupare pentru asigurarea calităţii actului
educaţional
(întocmirea
planificărilor
calendaristice şi semestriale, adaptarea
planificărilor la programele școlare în vigoare,
asigurarea manualelor școlare alternative
acceptate, parcurgerea ritmică şi de calitate a
conţinuturilor şcolare, utilizarea de strategii
activ-participative);
selectarea și asigurarea manualelor și a
auxiliarelor didactice, în funcție de nevoile
elevilor, conform procedurii;
sprijin acordat elevilor cu dificultăți de
învățare, precum și elevilor capabili de
performanță, prin efectuarea orelor de pregătire
suplimentară;
elaborarea unui CDȘatractiv prin consultarea
tuturor partenerilor interesați (elevi, părinți) și
corelarea lor cu realitatea școlară;
includerea caracteruluiaplicativ și inovativ al

PUNCTE SLABE
o actualizarea
panourilor
comisiilor;
o rezultate
mai
slabe
la
Evaluarea
Națională
la
disciplina matematică, față de
anul școlar trecut;
o scăderea rezultatelor evaluării
elevilor aflați în progres școlar
și creșterea numărului de elevi
aflați în regres la sfârsitul
semestrului al II-lea față de
semestrul I ;
o corectarea în timp cât mai
scurt a lucrărilor pentru
evaluarea curentă;
o folosirea
însuficientă
a
materialelor
didactice
la
obiectul fizică
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lecțiilor, adaptate specificului si nevoilor
elevilor;
• inregistrarea unui progres evident intre notele
testelor initiale;
• folosirea permanenta a mijloacelor moderne de
predare: PPT, materiale audio-video, internet,
ceea ce a dus la atractivitatea orelor si la
obtinerea de rezultate foarte bune(manual
digital la clasa a V-a, la disciplina biologie);
• creșterea numărului de ore desfășurate în
laboratorul de informatică, datorită
introducerii disciplinei TIC la clasa a V-a și
a
opționalului
integrat
„Tehnologia
computerizată a științelor”
• accesibilizarea continuturilor prin folosirea
unor metode interactive;
• realizarea orelor cu caracter interactiv și
transdisciplinar, în parteneriat cu bibliotecara
școlii;
• adaptarea planificărilor și a lecțiilor, în
functie de nevoile elevilor cu CES;
• planificarea numerică a orelor desfășurate
cu mijloace moderne (TIC etc.);
• desfășurarea unui număr mare de ore de
limba și literatura română, în parteneriat cu
bibliotecara școlii;
• realizarea
monitorizării
permanente
a
progresului elevilor la toate disciplinele
(întărirea cerinţelor, valorilor convingerilor şi
împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui
colectiv şcolar);
• urmărirea unei evaluari corecte pentru
dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii
unitare de evaluare;
• desfășurarea a 3 cercuri pedagogice la nivel
de unitate;
• selecția și asigurarea manualelorși a
auxiliarelor didactice, conform procedurii;
• traducere oficială din limba franceză a
discursului Ambasadoarei Franței Michèle
Ramis în cadrul Festivalului „Sinaia
Forever”
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
• creșterea gradului de autonomie al școlii în
o Scăderea nr. de elevi va duce la
stabillirea CDȘ;
scăderea nr. de clase și,în
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•
•
•
•
•

•

programe de formare continuă pentru cadrele
didactice organizate de CCD Prahova sau alte
instituții abilitate;
studiul
opționalelor
propuse
permite
posibilitatea de a avea acces la rețeaua de
calculatoare ;
posibilitatea realizari unor lectii de geografie și
istorie in natura, in orizontul local si apropiat;
posibilitatea informării on-line;
conștientizarea
de
către
elevi
a
importanțeieducației plastice, educației fizice,
educației muzicaleși și a educației tehnologice
pentru dezvoltarea lor armonioasă;
atragerea copiilor pentru dezvoltarea sportului
de masă

acelasi timp, la o scădere a
nivelului de performanță;
o manualele și programele școlare
necesită actualizare;
o disponibilitate scăzută a unor
părinți în supravegherea și
verificarea constantă a situației
școlare a copiilor lor care petrec
mult
timp
pe
gadgeturi
electronice;
o limitarea timpului petrecut în
aer liber și a socializării prin
mișcare duce la îmbolnavirea
organismului, agitația crescută a
copiilor și, nu în ultimul rând, la
scăderea nivelului de învățare

RESURSEUMANE
PUNCTE TARI
 personal didactic calificat 96%;
ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este de
63%;
 5 cadre didactice sunt membre în Corpul
Național de Experți în Management
Educațional;
 1 profesor este metodist și predă la clasa de
excelență la nivel județean;
 4 profesori dețin gradație de merit;
 3 profesori sunt înscriși la studii de master
(dintre care 1 a absolvit);
 10 cadre didactice au participat la cursuri de
formare continuă;
 desfășurarea unor alegeri democratice în
alegereareprezentanților Consiliului Elevilor;
 relațiile interpersonale favorizează crearea unui
climat educațional deschis și stimulativ, bazat pe
lucrul în echipă;
 existența profesorului itinerant pentru elevii cu
CES;
 manifestat de cadrele didactice pentru calitatea
procesului instructiv-educativ;
 număr mare de elevi participanți la selecțiile pentru

PUNCTE SLABE
o desfășurarea activității unor cadre
didactice în mai multe școli
îngreunează asigurarea prezenței
tuturor membrilor la sedințele din
cadrul ariei curriculare;
o număr mare al absențelor
nemotivate acumulate de elevii
plecați în străinatate, dar care
figurau înscriși, la ciclul primar
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olimpiadele și concursurile școlare;
 tratarea diferentiata a fiecarui elev si personalizarea
relatiei cu acestia;
 valorificarea spaţiilor de învăţare, realizându-se
accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de
învăţare;
 implicarea eleviilor în alcătuirea de portofoliilor
tematice;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
o Lipsa de stabilitate pe anumite
 autonomie în selecția și angajarea personalului
posturi didactice;
didactic auxiliar și nedidactic;
o
încadrarea cadrelor didactice
 varietarea programelor de formare oferite de CCD
titulare în mai multe unități
Prahova și ISJ Prahova în vederea perfecționării
școlare;
didactice;
o
scăderea populației școlare din
 participarea la programe de perfecţionare
cauza migrării în străinătate a
individuale sau colective;
părinților;
 asigurarea accesului la informaţia de specialitate;
o scăderea natalității ce se reflectă
 favorizarea schimbului de experienţă
în scăderea populației școlare;
o număr prea mic de norme la
personalul didactic-auxiliar și
nedidactic pentru numărul de
elevi existent ;
o supraîncărcarea fișei postului
pentru uniiprofesori/ personal
auxiliar ca urmare a reducerii de
personal ;
o slaba implicare a unor părinți din
cauza lipsei de timp reduce
participarea familiei în viața
școlară, cu implicații atât în
relația profesor-elev, cât și în
obținerea performanței școlare a
elevilor

RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
o necesitatea
anvelopării
totale
a
 Modernizarea școlii prin amenajarea
cladiriiși
a
schimbării
grupurilor sanitare și a holului școlii de
acoperișuluiclădirii noi a școlii;
la ciclul primar;
o nevoia de extindere a spațiului școlar
 adaptarea corespunzătoare a unui grup
(săli de clasă):
sanitar pentru persoanele cu dizabilități;
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demararea proiectului PNDL (Proiect
Național de Dezvoltare Locală) la nivelul
unității școlare, având ca obiect
achiziționare de mobilier școlar și
echipamente IT, cu sprijinul Primăriei
Sinaia și a Ministerului Dezvoltării și
Turismului;
dotarea cu recipiente pentru colectarea
selectivă a deșeurilor, în locurile vizibile
și la întrările în școli;
existența, în cadrul unității, a bibliotecii și
a cabinetului medical, dotat cu personal de
specialitate;
existența rețelei de informatizare la nivelul
școlii;
laboratorul de informatică are în dotare 20
de calculatoare cu acces la internet;

o slaba dotare a laboratorului de chimie
și fizică;
o nevoia montării butonului de alarmare
în caz de urgență;
o holurile școlii necesită amenajarea
acestora cu panouri specifice afișării
documentelor cu activitățile desfășurate
la nivelul comisiilor;
o lipsa unui laptop si a unui
videoproiector la nivelul fiecărei comisii
metodice;
o lipsa unei a doua săli de sport pentru
desfășurarea concomitentă a orelor de
educație fizică;
o amenajarea unui loc de joacă pentru
copii;
o modernizarea și extinderea cabinetului
medicalal școlii

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
o Fonduri limitate pentru lucrări de
 descentralizare și autonomie instituțională;
anvergură ;
existența programelor guvernamentale/ ale
o
interesul scăzut al agenților economici în
Consiliului Local: burse, rechizite școlare, Cornul
acordarea de sponsorizări;
și lapte, Euro 200;
o
ritmul
accelerat
al
schimbărilor
 posibilitatea accesării unor proiecte cu
tehnologice conduce la uzura morală a
finanțare națională și europeană;
echipamentelor existente;
 disponibilitatea Primăriei Sinaia și a
o conștiința morală a elevilor privind
Consiliului Local pentru implicare în
păstrarea și menținerea spațiilor și dotările
finanțarea unor lucrări ce trebuie realizate
din școală
la nivelul școlii ;
 posibilitatea
obținerii
de
resurse
extrabugetare din fondul de 2% din
impozitul pe venit, prin intermediul
Asociației de părinți
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RELAȚII COMUNITARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
o Insuficienta conștientizare din partea unor
 Colaborare
eficientăși
promptă
părinți a rolului de parteneri în procesul
cuPrimăria Sinaiași Consiliul Local
instructiv-educativ;
(sprijin substanțial acordat școlii
o Site-ul
școlii
necesită
actualizare
noastre în modernizarea bazei
permanentă
materiale),
Asociația
de
părinți
(susținerea activităților școlii), Poliția,
ISU, Centrul Cultural „Carmen Sylva”
Sinaia, ONG, Biserică etc.;
 promovarea imaginii școlii prin
proiecte internaționale (film de scurt
metraj-film documentar intrat în
Cartea recordurilor, film documentar
Divipassion - Franța);
 parteneriat
în
presa
(revista
„Cronica” Năvodari, jud. Constanța);
 demararea proiectului e Twining
Label pe tema „Reduce Recycle
Reuse”, cu parteneri din Turcia,
Italia, România;
 desfășurarea Proiectului educațional
județean „Tehnologia computerizată a
științelor”, inclus pe lista CAEJ;
 implicarea eficientă a părințilorîn
viața
școlii
(proiecte
comune:
Badminton în școli etc.);
 proiect intercultural „Strategies for
Promoting National Culture in
Schools”Thessaloniki,
Greece
(prof.înv.primar Bucur Florica);
 parteneriat cu UPG Ploiești și ISJ
Prahova cu privire la managementul
timpului pentru elevii clasei a VIII-a
în vederea realizării unui studiu de
cercetare;
 implicarea elevilor școlii în activități
non-formale și în acțiuni de
voluntariat realizate în colaborare cu
Cercetașii României;
 colaborarea bună a școlii cu familia;
participarea părinților la ședințe,
consultații,
lectorate,
activități
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extrașcolare;
promovarea
eficientă
a
ofertei
educaționale în comunitate;
promovarea activă a activităților
realizate de școală pe rețele de
socializare (facebook)

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
o Dezinteresul unor familii pentru educarea
 Înființarea cu personalitate juridică a
copiilor
lor,cu
efecte
negative
Asociației
de
părinți
„Asociația
asupracomportamentului
frecvenței
școlare,
Principesei Sinaia” ne poate oferi
rezultatelor elevilor;
atragerea
resurselor
financiare
o micșorarea timpului liber al elevilor prin
extrabugetare pentru școală;
programe scolare incarcate, duce la scaderea
 posibilitatea accesării și implicării școlii
numărului de elevi care participă la activități
în proiecte educaționale internaționale,
sportive și cultural-artistice organizate de
cu fonduri europene;
școală
 atragerea copiilor pentru implicare in
voluntariat, ceea ce duce la cresterea
nivelului de educatie si stimei fata de
sine;
 implicarea in actiunile organizate de
autoritatea locala cu ocazia zilelor
cuprinse in calendarul aniversarilor
nationale si internationale;
 dezvoltarea și promovarea imaginii
pozitive a școlii în comunitate
II.11. MANAGEMENTIL PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂȚARE EVALUARE
II.11.1. RAPORTUL COMISIEI de CURRICULUM

În anul școlar 2017-2018, componența Comisiei de curriculum s-a constituit
astfel :
Președinte, director, prof. Rădulescu Rodica
Membri :
Comisia metodică a învățătorilor
Comisia metodică „Limbă și comunicare”
Comisia metodică „Matematică și științe”
Comisia metodică „Om și societate”
Comisia metodică „Sport, arte și tehnologii”

- prof.înv.prim. Florea Lucia
- prof. Anghel Diana
- prof. Vlaicu Rodica
- prof. Grigorescu Mihaela
- prof. Răcăteș Ruxandra
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OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII :

 Evaluarea şi/sau monitorizarea activităţii didactice, în mod fundamental,a activităţii de proiectare,
predare-învăţare-evaluare, prin raportare la sistemul de competenţe al profesiei didactice;
 evaluarea calităţii curriculum-ului naţional şi a curriculum-lui local, a activităţilor
extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale – a ofertei educaţionale, a activităţii
personalului din unitatea de învăţământ ;
 consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională şi posibilităţile de
dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră;
 actualizarea portofoliilor Comisiilor metodice ;
 sporirea numărului de asistențe și interasistențe la nivelul Comisiilor metodice ;
 sprijinirea unităţii şcolare în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare;
 consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională şi posibilităţile de
dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră;
 întocmirea Programului de sprijin pentru cadrele didactice debutante, acolo unde este

cazul;
 realizarea unei Oferte Curriculare și Educaționale atractive, în acord cu nevoile elevilor,










ale comunitățății locale, ale resurselor umane și materiale existente în școală, precum și
în conformitate cu exprimarea opțiunilor scrise ale părinților ;
selectarea și asigurarea manualelor alternative și a auxiliarelor didactice aprobate de
MEN, în funcție de numărul de copii la clase;
stabilirea analizei de nevoi materiale la nivelul comisiilor metodice ;
asigurarea manualelor școlare la toate clasele, în special la clasa a V-a ;
determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ,
comisiei/catedrei metodice,etc.), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară ;
desfășurarea unor activități demonstartive din cadrul cercurilor pedagogice programate de
ISJ PH în Calendarul activităților pedagogice pentru anul școlar 2017-2018 și desfășurate
în școala noastră ;
analiza pentru cursurile de formare va fi transmisă CCD, pentru realizarea unei oferte de
cursuri în concordanță cu nevoia de formare a cadrelor didactice ;
analiza pentru dezvoltarea profesională prin gradele didactice se va oglindi în numărul de
dosare depuse în vederea susținerii gradelor didactice.

FIȘA DE PROGRES ȘCOLAR
In urma aplicării fișei de progres școlar și a centralizării rezultatelor pe semestrul I, au
reieșit următoarele :
CICLUL PRIMAR : 94 ELEVI ÎN PROGRES / 22 ELEVI ÎN REGRES
CICLUL GIMNAZIAL : 827 ELEVI ÎN PROGRES / 216 ELEVI ÎN REGRES
Din datele prezentate mai sus, se constată un număr de elevi mult mai mare aflat în
progres scolar față de cel al elevilor aflați în regres școlar.
Semestrul al II-lea
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CICLUL PRIMAR : 90 ELEVI ÎN PROGRES / 50 ELEVI ÎN REGRES
CICLUL GIMNAZIAL : 456 ELEVI ÎN PROGRES / 287 ELEVI ÎN REGRES
Din datele prezentate mai sus, se constată un număr de elevi mult mai mare aflat în
progres scolar față de cel al elevilor aflați în regres școlar. Din rezultatele comparate
între cele două semestre reiese faptul că, deși numărul elevilor aflați în progres este mai
mare în cele două semestre, ponderea elevilor aflați în progres este mult mai mare în
semestrul I față desemestrul al II-lea, în timp ce numărul elevilor aflați în regres este mult
mai mare în semestrul al II-lea față de semestrul I.
COMANDA DE MANUALE ȘI AUXILIARE DIDACTICE
Începând cu anul școlar 2017-2018, s-a schimbat procedura de selecție și de comandă a
manualelor și a auxiliarelor didactice. Astfel, fiecare cadru didactic a selectat manualul
pentru clasa a V-a, a prezentat oferta și a consemnat-o în procesul-verbal din cadrul
Comisiei metodice. Procesul-verbal a fost înregistrat la secretariat, a fost aprobat de
director și a fost transmis de responsabilul comisiei în vederea înregistrării electronice a
comenzii de manuale. Din aplicație, a fost generat un raport de comandă care a fost
transmis către ISJ Prahova. Aceeași procedură a fost aplicată pentru comanda de manuale
pentru toate celelalte formațiuni de studiu, în limita procentului aprobat de MEN, cu
specificarea că editura de manuale nu a putut fi schimbată față de comanda de manuale
făcută de anii anteriori, aceasta putând fi doar suplimentată.Comanda de manuale a fost
asigurată în proporție de 100 %, pentru toți elevii școlii.
În ceea ce privește comanda de auxiliare didactice, acestea au fost aprobate de
MEN, iar comanda lor s-a făcut după ce au fost consultați părinții, cadrele didactice în
cadrul Consiliului Profesoral, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

OFERTA CURRICULARĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Nr Aria curriculară
.
crt
CICLUL PRIMAR

Disciplina/denumirea opţionalelor

Clasa

Respon
sabil

1.

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE

Limba germană – „Deutsch macht
Spass”

CP A, B Prof.
Anghel
Cls. I
Diana

2.

MATEMATICĂ ȘI
ȘTIINȚE ALE
NATURII

„Matematica distractivă”

III A

Înv.
Petre
Pavel
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„Natura, prietena mea!”

III B

Înv.
Spirean
u Doina

CICLUL GIMNAZIAL
3.

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE

Limba și literatura română - „Lectura ca
abilitate de viață”

V-VIII

Prof.
Nan
AnaMaria

4.

MATEMATICĂ ȘI
ȘTIINȚE

Biologie – „Tehnologia computerizată a
științelor” (opțional integrat)

V-VIII

Prof.
Drăcea
Mihaela

5.

OM ȘI SOCIETATE

Geografie – „Ecologia și igiena
turismului” (opțional integrat)

V-VI

Prof.
Firăstră
eru
Mădăli
na

6.

Istorie – ”Mitologiile și religiile
lumii”(opțional integrat)

VI A,B

Prof.
Albert
Mircea

7.

Religie – „Icoana, fereastră spre cer”

V-VI

Prof.
Grigore
scu
Mihaela

8.

Geografie – „România, potențial turistic
și turism”

VIII
A,B

Prof.
Firăstră
eru
Mădăli
na

Educație plastică – „Lumină și culoare”

V-VIII

Prof.
Mocăne
scu
Tănase

9.

SPORT, ARTE ȘI
TEHNOLOGII
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CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII (CDȘ)
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Nr.crt
CLASA
.
1.
PREGĂTITOARE A

2.

PREGĂTITOARE B

3.

III A

4.

III B

5.

VA

6.

VB

7.

VI A

8.

VI B

9.

VII A

ARIA CURRICULARĂ/
OPȚIONALUL
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
LIMBA GERMANĂ – ”Deutsch macht
Spass”
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
LIMBA GERMANĂ – ”Deutsch macht
Spass”
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
„Povestea mea”
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
„Natura, prietena mea!”
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
OM ȘI SOCIETATE
Geografie - ”Ecologia și igiena
turismului”(optional integrat)
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
TEHNOLOGII
Biologie -„Tehnologia computerizată a
științelor”(optional integrat)
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
TEHNOLOGII
Biologie -„Tehnologia computerizată a
științelor”(optional integrat)
SPORT, ARTE ȘI TEHNOLOGII
Educație plastică - „Lumină și culoare”
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
OM ȘI SOCIETATE
Geografie - ”Ecologia și igiena
turismului””(optional integrat)
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
”Lectura ca abilitate de viață”

10.

VII B

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
TEHNOLOGII
Biologie -„Tehnologia computerizată a
științelor”(optional integrat)

11.

VIII A

OM ȘI SOCIETATE
GEOGRAFIE - ”România, potențial turistic și
turism”
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
TEHNOLOGII
Biologie -„Tehnologia computerizată a
științelor”(optional integrat)

12.

VIII B

CADRU DIDACTIC
Prof.Anghel Diana

Prof. Anghel Diana

Înv. PetrePavel
Cadrul didactic
încadrat la clasă
Prof. FirăstrăeruNiculae Mădălina
Prof. Drăcea Mihaela

Prof. Drăcea Mihaela

Prof. Mocănescu
Tănase
Prof. FirăstrăeruNiculae Mădălina

Prof. Nan Ana-Maria
Prof. Drăcea Mihaela

Prof. FirăstrăeruNiculae Mădălina
Prof. Drăcea Mihaela
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III.RAPOARTELE COMISIILOR METODICE ȘI DE LUCRU
III.1. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ
DIDACTICĂ

Anul școlar 2017-2018, semestrul I
Componența comisiei:
Moldoveanu Florenţa – Maria - responsabil
Firăstrăeru Mădălina - membru
Popa Simona - membru

ACTIVITĂŢI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI

NR.
CRT.

ACTIVITATE

1

Analiza activităţii din perioada precedentă şi
propunerea principalelor direcţii şi obiective
pentru anul în curs.

2

Activitate de formare/informare cu responsabilii
ariilor curriculare şi catedrelor metodice

3

Şedinţă în cadrul comisiilor metodice privind
îndrumarea cadrelor didactice debutante

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)

Cadre didactice responsabile cu
Formarea Continuă

Rădulescu Rodica
Firăstrăeru Mădălina
Popa Simona

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice responsabile cu
Formarea Continuă
Cadre didactice debutante

Răcăteș Ruxandra
Paraschiv Tatiana

4

Îndrumare în completarea și validarea dosarelor
de înscriere la grade

Cadre didactice înscrise la
obținerea gradelor didactice

Banu Andreeea
Nan Ana – Maria
Răcăteş Ruxandra
Stăicuț Claudia
Buică Sabina
Popa Simona
Firăstrăeru Mădălina
Moldoveanu Florenţa

5

Elaborarea Planului de dezvoltare profesională la
nivelul unității școlare

Personalul școlii

Moldoveanu Florența

6

Susținerea de inspecții curente și speciale pentru
obținerea gradelor didactice

Cadre didactice înscrise la
obținerea gradelor didactice

Banu Andreea

Cadre didactice

Drăcea Mihaela –
susținere cerc
pedagogic la disciplina
Biologie
Anghel Diana și Nan
Ana – Maria –
susținere cerc
pedagogic la disciplina
Limba și literatura
română

7

Participarea cadrelor didactice la cercuri metodice
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Grigorescu Mihaela –
susținere cerc
pedagogic la disciplina
Religie
Banu Andreea –
susținere cerc
pedagogic Învățământ
primar
Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare continuă

8

Cadre didactice

Drăcea Mihaela

ACTIVITATI REALIZATE NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL
COMISIEI
NR.
CRT

ACTIVITATE

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)

1

Actualizarea fişelor de formare individuală

Cadre didactice

Cadre didactice

2

Echivalarea în 90 CPT în urma susținerii
examenelor de grad didactic II și grad didactic I

Cadre didactice

Popa Simona
Nistor-Marin Mădălina

A. PERSONAL DIDACTIC
GRADE DIDACTICE
Definitivat – 2018
Banu Andreea
Gradul II – preînscriere 2017
Nan Ana – Maria (examen 2020)
Răcăteș Ruxandra (examen 2020)
Gradul II – înscriere 2017
Stăicuț Claudia (examen 2019)
Buică Sabina IC II (19.04.2018)
Gradul I – IC II
Firăstrăeru Mădălina (susținere 2019)
Moldoveanu Florenţa (susținere 2019)
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Master :
Rădulescu Rodica - Management Educațional și Integrare Europeană (UPG Ploiești), anul I
Popa Simona-Georgeta – Management Educațional (Universitatea București), anul II
Moise Evelina – Concepte și strategii de comunicare interculturală (UPG Ploiești), anul I

ANALIZA SOWT
PUNCTE TARI
 Asigurarea condiţiilor de transmitere a
informaţiilor privind legislaţia şi
reglementările MEN;
 Desăvârşirea în cariera didactică prin
participarea la examenele de acordare a
gradelor didactice;
 Desfășurarea a 3 cercuri pedagogice în
unitatea noastră școlară;
 Existența unui profesor metodist;
 Desfășurarea orelor la clasa de
excelență la nivelul județului de către
un profesor al școlii noastre
OPORTUNITĂŢI
 Existenţa filialei CCD Sinaia.

PUNCTE SLABE
 Dificultatea asigurării plăţii
cursurilor propuse;
 8 cadre didactice au 0 CPT

RISCURI
 Gradul de participare şi interesul
pentru activităţile metodice scade.

CREDITE EXISTENTE sem. I, anul școlar 2017-2018

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6

NUME ȘI PRENUME
RĂDULESCU RODICA
ANGHEL DIANA
BANU ANDREEA
BODEA LARISA
BUCUR FLORICA
DRĂCEA MIHAELA
FIRĂSTRĂERU - NICULAE
7 MĂDĂLINA

FUNCȚIA
DIRECTOR
PROFESOR LIMBA ROMÂNĂ
INSTITUTOR
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR BIOLOGIE
PROFESOR GEOGRAFIE

NUMĂR
CREDITE
46
65
90
45
60
185
150
78

8
9
10
11

FLOREA LUCIA
ILIESCU TATIANA
GRIGORESCU MIHAELA
NAN ANA-MARIA

12 DESCULȚU IOAN
MOLDOVEANU FLORENȚA 13 MARIA
14 NISTOR - MARIN MĂDĂLINA
15 PETRE PAVEL
16 POPA SIMONA
17 RĂCĂTEȘ RUXANDRA
18 SPIREANU DOINA
19 STĂICUȚ CLAUDIA
20 BĂDESCU ADRIAN - HORIA
21 BUICĂ SABINA - MARIA
22 DOBREA MIRELA
23 VLAICU RODICA

PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR RELIGIE
PROFESOR LIMBA ROMÂNĂ
PROFESOR EDUCAȚIE
MUZICALĂ
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR LIMBA
ENGLEZĂ/FRANCEZĂ
ÎNVĂȚĂTOR
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR EDUCAȚIE
FIZICĂ
ÎNVĂȚĂTOR
PROFESOR ÎNV. PRIMAR
PROFESOR EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ
PROFESOR EDUCAȚIE
FIZICĂ
PROFESOR CHIMIE
PROFESOR MATEMATICĂ

90
0
95
0
0
184
196
0
4
60
0
85
90
0
0
0

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 SEMESTRUL al II-lea
COMISIA pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică– CDPECD
Responsabil comisie Moldoveanu Florența – Maria
NR.
CRT.

1.

ACTIVITATE

Activitate de formare/informare cu
responsabilii ariilor curriculare şi
catedrelor metodice

2.
Şedinţă în cadrul comisiilor
metodice privind îndrumarea
cadrelor didactice debutante
3.

Susținerea de inspecții curente și
speciale pentru obținerea gradelor

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)
Cadre didactice

Cadre didactice
responsabile cu
Formarea Continuă
Cadre didactice
debutante
Cadre didactice înscrise
la obținerea gradelor

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)
Cadre didactice

Răcăteș Ruxandra
Paraschiv Tatiana

Banu Andreea
79

didactice
4.

didactice

Participarea cadrelor didactice la
studii de master

Cadrele didactice

5.

Rădulescu Rodica
Popa Simona
Moise Evelina
Anghel Diana
Bodea Larisa

Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă

Cadre didactice

Drăcea Mihaela
Iliescu Tatiana
Răcăteș Ruxandra
Grigorescu Mihaela
Vlaicu Rodica
Rădulescu Rodica
Nan Ana-Maria
Boeriu Costin

ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

Nume și prenume

Funcția

Nr.
de
ore

Nr.
CPT

Rădulescu Rodica

Director

90

22

Rădulescu Rodica

Director

60

15

Rădulescu Rodica
Nistor-Marin
Mădălina

Director

120

30

profesor

6

0

Dumbravă Diana

Secretar

12

0

Anghel Diana

profesor
prof.
înv.primar

60

15

60

15

Bodea Larisa

Denumirea cursului
Evaluarea și dezvoltarea
personală a copiilor și
elevior
Școala incluzivă - școala
pentru toți
Dezvoltarea
competențelor de
cercetare în vederea
obținerii gradului
didactic I
Preparing students for
Ket and Pet
Responsabil cu protecția
datelor cu caracter
personal
Școala incluzivă - școala
pentru toți
Școala incluzivă - școala
pentru toți

Furnizorul de
formare
profesională
S.C. GO - AHEAD
S.R.L.
CCD București

Universitatea PetrolGaze din Ploiești
Consiliul Britanic
S.C. SCHOOL
CONSULTING
S.R.L.
CCD București
CCD București
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Școala incluzivă - școala
pentru toți
Școala incluzivă - școala
pentru toți
Școala incluzivă - școala
pentru toți
Școala incluzivă - școala
pentru toți
Școala incluzivă - școala
pentru toți

Drăcea Mihaela

profesor

60

15

Iliescu Tatiana

profesor

60

15

Răcăteș Ruxandra

profesor

60

15

Grigorescu Mihaela

profesor

60

15

Vlaicu Rodica

profesor

60

15

Nan Ana-Maria

profesor

90

30 Competențe informatice

CCD București
CCD București
CCD București
CCD București
CCD București
S.C. SCHOOL
CONSULTING
S.R.L.

ACTIVITATI NEREALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.
CRT

ACTIVITATE

1.

Actualizarea fişelor de
formare individuală

GRUP TINTA
(BENEFICIAR)

MOTIVUL NEREALIZARII

Cadre didactice

Dezinteresul cadrelor didactice

GRADE DIDACTICE
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Nume și prenume
BANU ANDREEA
BUICĂ SABINA
RĂCĂTEȘ RUXANDRA

4. STĂICUȚ CLAUDIA
MOLDOVEANU
5. FLORENȚA
FIRĂSTRĂERU
6. MĂDĂLINA
POPA SIMONA 7. GEORGETA

Funcția
INSTITUTOR
PROFESOR
PROFESOR
PROF. ÎNV.
PRIMAR
PROF. ÎNV.
PRIMAR
PROF.
GEOGRAFIE
PROF. ÎNV.
PRIMAR

Gradul didactic
Definitivat

înscrise la Grad II

înscrise la Grad I

preînscriere Grad I
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ACTIVITĂȚI METODICO - ȘTIINȚIFICE

NR.
CRT

NUME ȘI
PRENUME

FUNCȚIA

RĂDULESCU
1 RODICA

DIRECTOR

RĂDULESCU
2 RODICA

DIRECTOR

DENUMIRE CURS

NISTOR-MARIN
5 MĂDĂLINA-ANA profesor

Conferinta „Incluziulea
scolară a copiilor cu CES
Conferința națională
adresată studenților
”Education between
school”
Conferința internațională
„gestionarea diferențelor - o
provocare a lumii
contemporane”
Conferință internațională
”Managing Differences”
Proiect CAEJ PH ED. I
”Tehnologia computerizată
a științelor”

6 ANGHEL DIANA

profesor

Conferinta „Incluziulea
scolară a copiilor cu CES

profesor

Conferinta „Incluziulea
scolară a copiilor cu CES

NISTOR-MARIN
3 MĂDĂLINA-ANA profesor
NISTOR-MARIN
4 MĂDĂLINA-ANA profesor

7. NAN ANA-MARIA

FURNIZOR
Asociatia
„Curcubeul
autismului

UPG Ploiești

UPG Ploiești
UPG PH

ISJ PH
Asociatia
„Curcubeul
autismului
Asociatia
„Curcubeul
autismului
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CREDITE EXISTENTE LA 31.08.2018
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NUME ȘI PRENUME
RĂDULESCU RODICA
ANGHEL DIANA
BANU ANDREEA
BĂDESCU ADRIAN
BODEA LARISA
BUCUR FLORICA
BUICĂ SABINA
DOBREA MIRELA
DRĂCEA MIHAELA
FIRĂSTRĂERU - NICULAE
MĂDĂLINA
FLOREA LUCIA
ILIESCU TATIANA
GRIGORESCU MIHAELA
NAN ANA-MARIA
MOLDOVEANU CĂLIN - DRAGOȘ
MOLDOVEANU FLORENȚA MARIA
NISTOR - MARIN MĂDĂLINA
PETRE PAVEL
POPA SIMONA
RĂCĂTEȘ RUXANDRA
SPIREANU DOINA
STĂICUȚ CLAUDIA
VLAICU RODICA

NUMĂR CREDITE
113
80
90
90
60
65
0
65
200
150
90
15
110
30
0
184
196
0
164
80
0
90
15

Concluzii
În cadrul acestei comisii s-a desfășurat totul conform planului managerial.
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III.2.COMISIA PARTENERIATE ȘI PROIECTE EDUCATIVE
Responsabil prof.înv.primar POPA SIMONA-GEORGETA
Proiecte/Programe/Concursuri desfășurate în anul școlar 2017-2018
 În calitate de parteneri sociali ai comunităţii locale (Primăria Sinaia, Asociaţia
Prahova Excelsior, Centrul Montan de Jandarmi, Poliţia Sinaia, Centrul Internaţional de
Conferinţe-Cazino, Centrul Cultural „Carmen Sylva”, Biserica „Sfântul Andrei” și
Biserica „Sfântul Ilie” Sinaia, Unitatea de Pompieri/Jandarmi Sinaia, Cercetașii
României), ne implicăm elevii în toate activităţile non-formale și tradiţionale ale
oraşului;
 Ziua Europeană a Limbilor Străine a fost sărbătorită în luna septembrie 2017, prin
realizarea unui film video de scurt-metraj pentru a intra în Cartea Recordurilor, având ca
scop promovarea limbii franceze (elevii clasei a VI-a B, îndrumați de doamnele prof.
Nistor-Marin Mădălina și Răcăteș Ruxandra);
 Școala Gimnazială „Principesa Maria” Sinaia s-a implicat în activități cultural-artistice de
de participare la Concursul județean „Lire en fête”, secțiunile recitare și lectură în
limba franceză, în parteneriat cu Alianța Franceză din Ploiești (prof. Rădulescu R. și
prof. Nistor-Marin Mădălina);
 În luna noiembrie, Școala Gimnazială ”Principesa Maria” Sinaia a devenit partener în
cadrul proiectului eTwinning ”Reduce Recycle Reuse” alături de alte trei școli din
Turcia și Italia , coordonator fiind prof.înv.primar Popa Simona-Georgeta conform
Certificatului emis de Centrul de Suport eTwinning.
 Tot în luna noiembrie 2017, s-a desfășurat Proiectul Intercultural „Strategies for
Promoting National Culture in Schools” – Fryganiotis School , Thessaloniki,
Grecia. Prof. Coordonator la nivelul școlii : prof. înv.primar Bucur Florica.
 În perioada 10-11 noiembrie s-a desfășurat Proiectul Educațional ”TECHNIQUES DE
BASE DANS LA RÉALISATION DU FILM VIDÉO”, organizat de Alianța
Franceză din Ploiești, în colaborare cu Școala Gimnazială ”Principesa Maria” Sinaia,
profesori coordonatori : Rădulescu Rodica și Nistor-Marin Mădălina.
 Proiectul Județean ”Tehnologia computerizată a științelor” – editia I, concurs
înscris în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE JUDEȚENE
PRAHOVA 2018, poziția 44, proiect care s-a desfășurat în perioada februarie - aprilie
2018 la Școala Gimnazială ”Principesa Maria”. Concursul s-a adresat elevilor din ciclul
primar, gimnazial și liceal, elevii putând să participe cu diferite materiale din domeniul
științelor, materiale realizate cu metode TIC și este coordonat de prof. Drăcea Mihaela.
 În baza Contractului de parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, privind
organizareaCentrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER s-au desfășurat următoarele
activități:
-derularea ”Concursului școlar național de competență și performanță”-etapa I
(ianuarie 2018)
-elaborarea și experimentarea unor criterii de evalare predictivă și diagnostică a
performațelor învățării.
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Cadre didactice partenere: Coordonator înv.Popa Simona, înv. Moldoveanu Florența,
înv.Bucur Florica, Inv.Stăicuț Claudia, înv. Banu Andreea-Olimpia, Înv.Iliescu Tatiana,
înv. Florea Lucia, înv.Bodea Larisa,înv.Pavel Petre, înv.Spireanu Doina.
În urma colaborării cu Editura Edu Soft Marketing, cadrele didactice din învățământul
primar au utilizat în procesul instructiv educativ
resurse educaționale
computerizate(TIC).
Ziua Principatelor Române, sărbătorită la Sinaia, locul unde a fost înmormântat Badea
Cârțan, în cadrul unui program artistic și cultural, susținut de elevii școlii noastre, în
parteneriat elevii Școlii din Cârțișoara, județul Sibiu, eveniment organizat de Primăria
Orașului Sinaia și Centrul Cultural „Carmen Sylva”.
Ziua Porților Deschise la Școala Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia este
evenimentul adresat tuturor celor care doresc să ne cunoască mai bine, adresat, în special,
viitorilor școlari la clasa pregătitoare care doresc să își cunoască viitoarele învățătoare.
Proiectuleducațional „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, desfășurat în
perioada aleasă în cadrul Consiliului Profesoral, cu sprijinul părinților, în cadrul căruia
elevii și profesorii școlii au organizat și participat la activități diverse (formale și nonformale), în colaborare cu actorii noștri educaționali.
Proiectul internațional „Divipassion”, în cadrul căruiaelevii școlii noastre au realizat un
film video de promovare a orașului Sinaia în vederea participării la un concurs în Franța.
(prof. Rădulescu Rodica și prof. Răcăteș Ruxandra). Acest eveniment s-a desfășurat în
parteneriat cu Asociația de prietenie româno-franceză „Athis-Sinaia”.
Proiectul „Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua Fericirii!”, desfășurat la Centrul
Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia, în prezența părinților și a membrilor Asociației
româno-franceza „Sinaia-Athis”, eveniment devenit o tradiție la nivelul școlii și
multașteptat de elevi și părinți (prof. Rădulescu R. Și prof. Nistor-Marin M.).
Proiectul cultural ,,Armonia naturii”, ediția a VIII-a, înscris în CAER – activități în
domeniul ecologic și protecția mediului (prof. Mocănescu Tănase), în parteneriat cu
Școala Sanatorială din Bușteni, structură a Colegiului „Mihail Cantacuzino” Bușteni;
Proiectul național „Badminton în școli”, în colaborare cu Asociația de părinți
„Asociația Principesei Sinaia” și Federația Română de Badminton.
Proiectul județean ,,Cupa Sinica”, activitate sportivă organizată de școală, ajunsă la a
XXIII-a ediție, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Sport și Clubul Sportiv
„Carpați” Sinaia (prof. Răcăteș Ruxandra).
Proiect educațional „E primăvară iar” (prof. înv.primar Popa Simona și
prof.înv.primar Bodea Larisa).
Proiect dedicat Săptămânii Mondiale a banilor, în colabrare cu BNR.
Proiect educațional Ziua Pamantului, sărbătorită astăzi de elevii clasei pregătitoare A
și elevii clasei a V-a A, împreună cu doamna prof.înv.primar Popa Simona, în parteneriat
cu Asociația “Floarea Reginei” din Sinaia. Elevii au realizat machete, desene, planse si
au jucat badminton in curtea scolii pentru a ii stimula si pe ceilalti sa faca miscare in aer
liber.
Ziua Școlii ”Principesa Maria”, desfășurată mereu în preajma zilei regalității – 10 mai,
un eveniment care a sărbătorit cei 123 de ani de tradiție ai școlii, moment de bucurie
pentru toți cei prezenți, de promovare a talentelor și a rezultatelor eleilor, precum și de
mulțumire tuturor partenerilor educaționali.
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 Proiect educațional cu Școala Gimnazială „George Enescu” din Năvodari, jud.
Constanța – participare la Festivalul Național „Diversitas” (prof. Rădulescu Rodica,
prof.înv.primar Florea Lucia și prof.înv.primar Stăicuț Claudia).
 Proiect educațional, realizat în parteneriat cu Muzeul Național Peleș (prof.înv.primar
Stăicuț Claudia).
 Proiectul „Gala Academia Sinaia”, care se adresează elevilor și profesorilor premianți
ai școlii care au obținut rezultate la olimpiadele școlare. Evenimentul este organizat de
Primăria Sinaia, cu susținerea financiară a Consiliului Local Sinaia etc.
1. Analiza activității desfășurate la nivelul catedrei/comisiei în anul școlar 2017-2018
În ceea ce privește parteneriatul cu comunitatea locală, menționăm că avem o colaborare
foarte bună cu Primăria Orașului Sinaia, iar Consiliul Local ne-a susţinut şi ne-a ajutat în
asigurarea unor condiţii foarte bune pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, prin
amenajarea holului din clădirea veche a orașului, spațiu destinat desfășurării diverselor
activități din cadrul proiectelor.
Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii şcolii
s-a realizat prin prezentarea activităţilor în presa scrisă şi on-line.
Responsabilul Comisiei a acţionat în mod continuu pentru includerea şcolii în
parteneriate.
2. Analiza SWOT la nivelul catedrei/comisiei în anul școlar 2017-2018
PUNCTE TARI
-Nucleul de cadre didactice bine pregătite profesional, cu vocaţie didactică;
-Parteneriate cu diverse instituții în vederea derulării proiectelor;
-Parteneriat eTwinning.
-Proiect județean inclus în CAEJ pentru anul școlar 2017-2018.
-Proiecte internaționale desfășurate de școală.
PUNCTE SLABE
Imposibilitatea decontării cursurilor de formare continuă pentru cadrele didactice, din lipsa
fondurilor.
OPORTUNITĂȚI
-Integrarea României în UE ce are drept consecinţă o mai mare deschidere către şcolile europene
şi realizarea unui schimb eficient de experienţă, precum şi mai multe fonduri pentru educaţie;
- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă posibilitatea de a completa formarea elevilor prin
activităţi pe placul şi în interesul acestora;
- Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de dezvoltare
instituţională prin accesarea unor programe europene.
AMENINȚĂRI
-Reticența față de nou şi shimbare a unor cadre didactice
-Lipsa motivației.
Întocmit, Prof.înv.primar Popa Simona-Georgeta
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III.3.COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC)

Raportul activității
în anul scolar 2017-2018
La inceputul anului şcolar 2017-2018, echipa managerială a Scolii Gimnaziale
„Principesa Maria” a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea
unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se
desfăşoare acţiunile de autoevaluare.
Componenta CEAC in anul scolar 2017-2018 este: Coordonator operativ – director,
prof. Rădulescu Rodica, responsabil-prof. Anghel Diana, , membri: prof. Vlaicu Rodica, prof.
Nan Ana-Maria, prof. Florea Lucia,reprezentantul elevilor- Ceapă Andrei, reprezentantul
părinţilor – Milu Laurențiu, reprezentantul Consiliului local – Lupoiu Iulian, Ceapă Andrei reprezentantul elevilor.
Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2017– 2018 au fost:
- gestionarea dovezile, elaborarea şi aplicarea procedurilor operationale elaborate,
întocmirea planului de îmbunătăţire, a Raportului anual de autoevaluare, a formularelor periodice
de monitorizare internă, păstrarea legăturii cu ARACIP, informarea permanentă a cadrelor
didactice asupra sistemului de asigurare a calităţii, întâlniri lunare în şedinţe de lucru în scopul
diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbaterea calificativelor obţinute,
identificarea punctele tari şi punctele slabe, propuneri şi implementarea proiectelor în scopul
creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din Scoala Gimnaziala
„Principesa Maria” şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2017-2018 pe baza
documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective strategice:
 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului
personal al Scolii Gimnaziale „Principesa Maria”(cadre didactice, cadre didactice
auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor.
 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor.
 Eficientizarea procesului de predare-învătare-învățaresi transformarea acestuia
într-un proces activ - participativ prin încurajarea implicării elevilor in propria lor formare.
 Monitorizarea si autoevaluareacalitătii procesului educativ prin urmărirea
realizării standardelor.
 Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională.
 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului
institutional si dezvoltarea culturii parteneriatului.
 Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala
pentru asigurarea calitatii invatamantului in vederea intregrarii socioprofesionale a
tinerilor.
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 Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune
pe termen scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a
ciclului de pregatire. Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care
absenteaza de la activitatile scolii.
 Elaborarea țintelor și a obiectivelor strategice, înacord cu PDI-ul școlii.
 Dezvoltarea capacitații institutionale a Scolii Gimnaziale „Principesa Maria”.
În ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat conform planului
operational si planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.
 In luna septembrie 2017 s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin:
 Stabilirea graficului intalnirilor de lucru.
 Stabilirea responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare.
 Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii.
 Colaborare la realizarea ROFUI în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 Identificarea punctelor tari și slabe în cadrul comisiilor și de lucru.
 Întocmirea RAEI pentru anul școlar 2016-2017 și completarea datelor necesare pe
platform ARACIP.
 In luna octombrie2017 s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial
al comisiei.
In cadrul intalnirilor cu parintii din lunile octombrie 2017 si ianuarie 2018, s-a aplicat şi
valorificat un chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu
serviciile oferite de şcoală.
 Incepand cu luna noiembrie 2017 s-a realizat elaborarea de proceduri operationale
pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi
externe şi asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate, s-a
realizat informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la
documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală.
Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,
CEAC a elaborat continutul portofoliului comisiei metodice, continutul portofoliului
cadrului didactic, continutul portofoliului elevului.

Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor
stabilite de legislaţia în vigoare;

Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în
planul de îmbunătăţire;

Elaborarea Strategiei CEAC, în concordanță cu țintele strategice și
obiectivele cuprinse în PDI;

Pe parcursul ambelor semestre s-au realizarea de întâlniri de lucru şi de
sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de
învăţare, de performanţă şi remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.
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Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor
cu elevii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea
spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere
atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca
membri în alte comisii de lucru;

Desfăşurarea de intalniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării
centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru
diseminarea exemplelor de bună practică.
Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de
progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la
nivelul scolii.
Intocmit,
Prof.inv.primar Florea Lucia

III.4.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
III.4.1. RAPORTUL COMISIEI DE ACORDARE A BURSELOR și A
RECHIZITELOR ȘCOLARE în anul școlar 2017-2018
RECHIZITE ȘCOLARE

În anul şcolar 2017 – 2018, conform Ordin MECTS nr. 4385/07.06.2012, au fost
achiziţionate pachete de rechizite pentru elevii claselor I-VIII. Beneficiarii acestui ajutor sunt
elevii care provin din familii a căror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat în
luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut peţară.
La Școala Gimnazială „Principesa Maria”, a fost acordat un număr de 3 pachete de
rechizite școlare în anul școlar 2017-2018, după cum urmează :


Clasele V-VII : 3 pachete.

BURSE ȘCOLARE

Bursele au fost împărțite in patru categorii astfel :
a) de perfrmanță
b) de merit
c) de boală
d) ajutor social
Toate dosarele elevilor au

fost verificate de membrii comsiei, alcatuită din
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prof.Vlaicu Rodica, prof.înv.primar Popa Simona, prof. Borz Alina, prof.înv.primar Iliescu
Tatiana, secretar Dumbravă Diana și contabil Popescu Elena.
Dosarele de bursă au fost clasificate astfel :28 burse de merit, 1 de ajutor social și 1 de
boală.
Responsabil comisie, prof.Vlaicu Rodica
III.4.2. RAPORTUL COMISIEI „LAPTE-CORN” în anul școlar 2017-2018
PROGRAMUL GUVERNAMENTAL „LAPTE – CORN”

Responsabil comisie:
Bodea Larisa / Nan Ana-Maria
Prin prezentul RAPORT DE ACTIVITATE doresc sa aduc la cunostinta faptul ca
scoala noastra distribuie zilnic elevilor produsele de panificatie, produsele lactate.
Membrii comisiei au intocmit inca de la inceputul anului scolar un dosar al comisiei in
care se gasesc asezate in ordine documentele doveditoare distribuirii in conditii optime a
produselor mai sus mentionate.
Asadar, dosarul cuprinde pentru fiecare luna in parte :





Declaratiile de conformitate trimise de firmele care distribuie marfa ;
Listele cu prezenta la clase ;
Avizele de insotire a marfii ;
Cele 6 anexe cu : evidenta numarului de elevi cu frecventa regulata (prezenti), evidenta
produselor de panificatie/lactate/mere distribuite (consumate) ;
 Evidenta distribuirii produselor pe clase, pe fiecare luna ;
 Procesele- verbale de constatare ;
 Tabel cu temperatura din camera unde se pastreaza produsele distribuite ;
Mentionam ca nu s-au raportat probleme cu produsele primite, sunt trimise la timp si
sunt pastrate in conditii optime.
Graficul de temperatura este schimbat in fiecare luna si expus in sala destinata pastrarii
produselor, apoi la sfarsitul lunii este introdus in dosarul comisiei.
Documentele intocmite de membrii comisiei lunar sunt in 3 exemplare, dintre care unul
ramana scolii, al doilea exemplar este dat firmelor care distribuie marfa, iar al treilea exemplar
este trimis la Consiliul Judetean.
Responsabilii Comisiei au participat la un curs de igienă și au corespuns din punct de vedere
sanitar îndeplinirii atribuțiilor de responsabili ai comisiei.
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Concluzii : Membrii comisiei și-au îndeplinit lunar atributiile si au avut grijă ca totul sa fie
bine pus la punct. Camera in care se pastreaza produsele a fost mereu verficată, iar graficul de
temperaturăa fost schimbat lunar. Elevii au primit zilnic produsele distribuite.
Intocmit de responsabilul comisiei, Bodea Larisa

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ŞI
EDUCAŢIA PERMANENTĂ

SCOP :
 Verificarea și evaluarea activităților extrașcolare organizate în parteneriat
cu asociații, fundații, organizații neguvernamentale, culte și alte persoane
fizice sau juridice, în afara unității de învățământ, cu respectarea legislației
în vigoare ;
 Dezvoltarea parteneriatelor educaționale cu organizații (ne)guvernamentale,
private, instituții similar din țară și străinătate, cu respectarea legislației în
vigoare ;
 Eficentizarea educației nonformale în vederea :
 îmbunătăţirii calităţii educaţiei,
 diminuării abandonului şi absenteismului,
 creşterii motivaţiei şcolare,
 promovării învăţării pe tot parcursul vieţii ;
 Derularea activităților în domeniul educației permanente organizate în
școală, cu ocazia diverselor evenimente.
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Desfăşurate în afara orelor de curs, aceste activităţi aduc elemente de noutate
față de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot
avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe
parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a
acestor informații și competențe.
Organizarea activităților educative are la bază dorința elevilor de a se implica în
proiecte extrașcolare, parteneriatul unității școlare cu alte instituții care pot
furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și
alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru
diversificarea serviciilor educaționale, în scopul creșterii atractivității ofertei
unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității etc.

III.5.COMISIA COORDONATORULUI DE PROIECTE ȘCOLARE
EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE
RAPORTUL ACTIVITATILOR DE PE SEMESTRUL I
ANUL SCOLAR 2017-2018, SEMENSTRUL I
1. ACTIVITATI CUPRINSE IN GRAFICUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE
1. 11septembrie 2017 – Festivitatea de deschidere a noului an scolar 2017-2018 cu multe baloane,
culori si zambete de copii! Ne-am bucurat impreuna de prezenta domnului primar, a reprezentantilor
Consiliului Local, Cluburilor sportive si ai Bisericii.

2. 26 septembrie 2017 – Ziua Europeana a Limbilor - cu aceasta ocazie elevii claselor a VI-a B si a
VII-a A, indrumati de doamnele profesoare, Nistor –Marin Madalina si RacatesRuxandra, au realizat
3 videoclipuri in engleza, franceza si romana pentru a participa la incercarea de a stabili un record
mondial, aceasta incercare fiind la initiativa Consiliului Europei si a Centrului european pentru limbi
moderne. Mentionam ca in urma acestei incercari s-a stabilit recordul pentru cele mai multe videoclipuri
stranse pe tema limbilor straine.
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3. 1 octombrie 2017 – Ziua Sportului Scolar –„ Miscare in aer liber”, activitate propusa de
doamnele profesor de educatie fizica Racates Ruxandra si Buica Sabina, care au selectat 4-5 elevi de la
fiecare clasa din ciclul gimnazial si au realizat impreuna exercitii si jocuri sportive diferite.

4. 2 octombrie 2017 – Ziua Internationala a Non-Violentei – activitate organizata in cadrul
proiectuluibilateral „Spune NU Violentei”, in cadrul caruia elevii claselor a VI-a Bsi a VII-a B au
avut o activitate comuna: elevilor li s-au prezentat mai multe informatii utile referitoare la tema data, iar
ei au scris pe cartonase colorate propriile definitii ale cuvantului „violenta”, realizand la sfarsit o plansacolaj cu acestea. Activitatea a fost coordonata de profesor Nistor- Marin Madalina si profesor Racates
Ruxandra.

5. 4 octombrie 2017 – Ziua Internationala a animalelor – activitatea s-a desfasurat in curtea scolii dupa
orele 15 si au participat elevi ai claselor gimnaziale. Acestia au venit impreuna cu animalele lor de
companie, in special caini de rasa si au primit diplome speciale cu titlul „ Cel mai dragalas animalut de
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companie”. Elevii au socializat si prin aceasta activitate au punctat iubirea fata de necuvantatoare.
Activitatea a fost propusa si coordonata de doamna profesor Grigorescu Mihaela.

6. 5 octombrie 2017 – Ziua Mondiala a Educatiei – „ Cartile deschid usi” – activitatea a avut mai
multe teme propuse , astfel incat elevii intregii scoli au realizat planse, portofolii, carti cu povesti,
proverbe si reguli, au decorat usa clasei cu desene din cartile preferate si i-au citit doamnei director, cat si
domnului primar, mergand in vizita in birourile acestora; i-au surprins cu pasaje din cartile preferate, au
interpretat scenete haioase si au realizat pentru cei doi panouri reprezentative. La activitate au luat parte
toate cadrele didactice ale scolii.

7. 6 octombrie 2017 – Ziua mersului pe jos – activitate marcata cu colectivul clasei a VII-a B si
propusa de doamnele profesor de educatie fizica Racates Ruxandra si Buica Sabina. Impreuna s-au
deplasat in orasul Sinaia, spre parcul Dimitrie Ghica, dat fiind faptul ca in aceasta data era si prima zi a
Festivalului „Sinaia Forever”. Mentionam caracterul educativ si de incurajare a mersului pe jos, care
poate mentine atat conditia fizica, cat si starea noastra buna de sanatate.
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8. 21 octombrie 2017 – „Cupa Sinica” – activitate sportiva, aflata la a XXIII- a editie, fiind o
oportunitate de promovare a sportului de masa. Activitatea a avut mare succes, au participat 50 de elevi si
a fost sustinuta de Directia Judeteana de Tineret si Sport cu diplome si cupe. La aceasta activitate au
fost prezente mai multe scoli si cluburi sportive, fiind coordonata de doamnele profesoare Racates
Ruxandra si Buica Sabina.

9. 31 octombrie 2017 - Sarbatoarea de Halloween – „ Cel mai special dovlecel” – concurs la nivelul
ciclului gimnazial, elevii intrecandu-se in creativitate, originalitate si prezentand simbolul acestei
sarbatori prin creatii inedite. La sfarsitul activitatii elevii au fost recompensati prin acordarea de
dimplome, iar profesorii coordonatori au fost Nistor-Marin Madalina, Borz Alina si Moise Evelina.
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10. 16 noiembrie 2017 – Expozitie de desene cu tema „ Ziua Ingerilor”, cu ocazia sarbatorii Sfintilor
Arhangheli Mihail si Gavril. Lucrarile au fost selectate de la toate clasele V-VIII, realizate in cadrul
orelor de educatie plastica. Activitatea s-a desfasurat sub stricta supraveghere a domnului profesor de
Educatie plastica, Mocanescu Tanase.

11. 1 decembrie 2017 – Proiect educational „ 1 Decembrie – Mandru ca sunt roman!”, incheiat
intre clasa pregatitoare B si clasa a V-a B, sub indrumarea cadrelor didactice: profesor pentru
invatamant primar Banu Andreea si profesor Grigorescu Mihaela.Activitatea a avut ca scopcunoasterea
si respectarea valorilor fundamentale ale istoriei si culturii nationale si a constat in lecturarea unor povesti
cu continut istoric, confectionarea de steaguri, papusi, ecusoane, creand muzeul clasei. Tot de 1
decembrie, doamna profesor pentru invatamant primar Moldoveanu Florenta a avut activitate dedicata
Zilei nationale, la Muzeul Stirbei.
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12. 20 decembrie 2017 – „ Colinde si voie buna” – serbarea din Ajunul Craciunului, la care au
participat elevi de la toate clasele , acestia cantand colinde in toatelimbile studiate in scoala. Programul
a fost coordonat de catre doamnele profesor: Anghel Diana, Grigorescu Mihaela si Nistor-Marin
Madalina, cat si toti profesorii pentru invatamant primar.

13. 21 decembrie 2017 – „Micii Craciunei” –FlashMob, activitate devenita deja traditie in scoala
noastra, la care elevi de la toate clasele V- VIII realizeaza dansuri pe un colaj de maimulte melodii
dedicate sarbatorii de Craciun. Activitatea a avut loc sub stricta indrumare a doamnei profesor de
Educatie fizica, Racates Ruxandra.
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14. 15 ianuarie 2018 – „ Pe urmele lui Eminescu” – Un eveniment deosebit este serbarea marelui poet
national, Mihai Eminescu, in cadrul caruia elevii au realizat proiecte si au recitat poezii scrise de marele
poet si dedicate acestuia cu acest prilej. Activitatea s-a desfasurat in colaborare cu doamna bibliotecar,
Cristina Arhire si bineinteles sub coordonarea celor doua doamne profesor de limba romana: Anghel
Diana si Nan Ana-Maria.

15. 24ianuarie 2018 – „ Sarbatorim Ziua Unirii la Sinaia!” – activitate organizata de Primaria
Orasului Sinaia la Centrul Cultural „Carmen Sylva”. Aceasta activitate s-a desfasurat in urma
colaborarii dintre Primaria Orasului Sinaia si Primaria localitatii Cartisoara, Judetul Sibiu. La activitate au
participat elevii clasei PA si eleva DanilaAlexandra de la clasa a V-a A, care au dansat dansuri
populare si au interpretat muzica populara romaneasca. Activitatea a fost coordonata de catre doamna
director, profesor Radulescu Rodica si de doamna profesor pentru invatamant primar Popa Simona.
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Mentionam ca activitatea intitulata „Controlul calitatii alimentelor”, propusa pentru luna noiembrie
nu s-a putut desfasura la data propusa, insa este deja inclusa in graficul activitatilor din Saptamana „
Scoala Altfel” si va fi in parteneriat cu Circa Sanitar-Veterinara si sub coordonarea doamne profesor
Dobrea Mirela.
2. ACTIVITATI NECUPRINSE IN GRAFICUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE
1. 16 septembrie 2017 – „Badminton in scoli – Shuttle Time” – Scoala noastra a incheiat un Protocol
de colaborare pe perioada nedeterminata cu Federatia Romana de Badminton, privind
implementarea badmintonului in scoli si formarea unei noi generatii de sportivi la badminton. Mentionam
ca a avut loc un curs la Clubul Sportiv Carpati, la care au luat parte mai multe cadre didactice ale scolii.

2. 21 octombrie 2017 – „Dialogul transformarii”, seminar – Noua pedagogie a mintii si ainimii
pentru parinti si dascali cu renumitul pedagog si profesor, Oana Moraru, care ne-a dat sfaturi cum sa ne
crestem frumos copiii si cum sa ne indreptam spre o educatie de calitate.
Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural” Carmen Sylva” si a fost conceput ca un lectorat cu
parintii elevilor din scoala noastra.
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2. 10-11 noiembrie 2017 - Proiectul “Techniques de base dans la réalisation du film video”, in
parteneriat cu Alianta Franceza din Ploiesti - un câștig pentru elevii noștri, viitori fotografi și cameramani,
dar in acelasi timp un castig si pentru limba franceza, deoarece cursul a fost tinut de catre un doctorand,
vorbitor de limba franceza, Romuald Ngomssi, delegat al programului „Jeunesse et Communication”.
Activitatea a fost coordonata de catre doamnele profesoare Radulescu Rodica si Nistor-Marin Madalina.

3.

Săptămâna Educaţiei Globale 18-26 noiembrie 2017
Un grup de elevi de la clasele a a VII-a A și a VIII-a A, coordonați de prof. Rădulescu Rodica și
Anghel Diana au vizitat Târgul de Carte „Gaudeamus”, organizat la Romexpo București.
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4. 18. 11. 2017 – Concursul de recitari in limba franceza „Lire en fête”, in colaborare cu Aliana Franceza,
Ploiesti. Activitatea a avut loc la Colegiul National „Nichita Stanescu”, Ploiesti, iar elevii nostri s-au intors cu
foarte multe premii. Discipolii nostri au fost insotiti si indrumati de catre doamnele profesoare Radulescu
Rodica si Nistor- Marin Madalina.

4.
noiembrie 2017- ianuarie 2018 Premiul pentru cel mai bun film documentar la
FestivalulInternațional de film “Divipassion” din Franța, ediția a X-a - pentru Scoala “Principesa Maria”
din Sinaia!Povestea scolii noastre si a orasului nostru: film video realizat pentru Concursul Divipassion din
cadrul Proiectului Internațional, desfășurat în parteneriat cu Asociația Sinaia-Athis Mons din Franta.
Coordonatorii proiectului: director, prof. Rodica Radulescu si prof. Racates Ruxandra, Lucia NedelcuManea, elevii Diana Juganaru și Bulete Nicu.
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5. 6 decembrie 2017 – Spectacol de colinde in fata Parcului „Dimitrie Ghica”. Activitatea s-a desfasurat
ca un parteneriat intre scoala noastra si Asociatia „Excelsior”, Sinaia, unde un cor de adulti ai asociatiei si
elevi ai scolii condusi de doamna profesor Grigorescu Mihaela si de domnul Profesor Banica Ion au
sustinut un spectacol de colinde la festivitatea de aprindere a luminitelor de Craciun.

6. 21 decembrie 2017 - ,,Colindam iarna", concert de colinde in toate cele 4 limbi studiate in scoala
noastra, alaturi de elevii claselor a V-a A, a V -a B si aVI- a B, în parteneriat cu Casa Memorială ,,George
Enescu" Sinaia, coordonați de doamnele profesoare Anghel Diana, Nistor-Marin Mădălina, Grigorescu
Mihaela și doamna Teodora Focșeneanu .
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Analiza SWOT a activităţilor extrascolare
Puncte tari











Atingerea obiectivelor propuse in planul managerial
Folosirea metodelor alternative
Buna colaborare intre cadrele didactice ale scolii
Încadrarea cu personal calificat
Modernizarea școlii prin programul de reabilitate a unității de învățământ (holul
școlii)
Existenta cabinetului de informatică pentru realizarea de proiecte
Varietatea mare de activitati scolare si extrașcolare organizate
Existenta multor parteneriate cu diferite institutii
Excelenta colaborare cu parintii si elevii in vederea organizarii de activitati
extrascolare
Nivel ridicat de implicare a tuturor cadrelor didactice in activitati extrascolare.

Puncte slabe




Inexistenta unui consilier psihopedagogic sau a unui cabinet de consiliere
Lipsa gadgeturilor necesare pentru desfășurarea activitătilor
Lipsa unui mijloc de transport gratuit local pentru deplasarea la unele activitati în
oraș.

Oportunitati





Varietatea activităților extrascolare
Propuneri de activitati din partea diverselor institutii ale orasului
Atragerea de sponzorizări și resurse extrabugetare pentru achiziționarea de materiale
Posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare națională sau internațională
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Interes din partea comunității față de oferta educațională
Colaborarea cu comunitatea ,autoritățile,ONG-urile
Implicarea părintilor in desfașurarea unor activități școlare și extrașcolare.

Amenințări




Resurse materiale și financiare reduse pentru indeplinirea unora dintre activitati, asadar,
limitari bugetare
Nefinanțarea unor activități implică renuntarea la acestea
Birocrație excesivă

RAPORTUL ACTIVITATILOR DE PE SEMESTRUL al II-lea
AN SCOLAR 2017-2018
1. ACTIVITATI CUPRINSE IN GRAFICUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE

1. 14 februarie 2018 – Valentine’s Day – elevii clasei a VI-a B indrumati de doamna profesor
Nistor-Marin Madalina le-au dedicat profesorilor lor 2 cantece in semn de iubire si multumire pentru tot
ceea ce fac pentru ei. La toate clasele elevii au lucrat fise dedicate acestei frumoase sarbatori.

2. 23 februarie 2018 -Dragobetele– „Sa iubim romaneste” o activitate interdisciplinara
organizata de doamnele profesor Nistor-Marin Madalina si GrigorescuMihaela, impreuna cu elevii
clasei a VI-a B. Activitatea a inclus fise de lucru complexe in limba engleza cu activitati diverse despre
iubire si realizarea Copacului Recunostintei si al Iubirii, in urma discutiilor despre ce inseamna iubirea.
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Mentionam ca toate mesajele gandite de copii au fost dedicate intregului colectiv de profesori al scolii in
semn de recunostinta, respect si iubire.

3. 26 februarie 2018 – „Jocurile iernii” – activitate dedicata anotimpului alb si jocurilor
specifice acestuia. Doamnele profesor pentru invatamant primar Bucur Florica si Iliescu Tatiana au
organizat activitati diverse cu elevii claselor a III-a A si B.
4. 1 martie 2018 – „Martisorul muzical”- elevii scolii au dedicat doamnelor profesoare un scurt
program de cantece si poezii. Elevii au realizat de asemenea desene sugestive, martisoare si felicitari, care
au fost expuse pe panourile scolii. La aceasta activitate s-au implicat toti profesorii unitatii de invatamant.
5.9 Martie 2018 - Ziua Porților deschise la Școala “Principesa Maria” - o zi de sărbătoare! Scoala a
fost astăzi vizitată de viitorii școlari care au fost nerăbdători sa le cunoască pe doamnele învățătoare care
le vor îndruma pașii spre calea cunoașterii.

6. 20 martie 2018 – Ziua Francofoniei - Am sărbătorit și am fost fericiți de “ZiuaFrancofoniei - Ziua
Fericirii”, în parteneriat cu Asociația de prietenie Sinaia-Athis-Mons (Franța) și Centrul Cultural
“Carmen Sylva” din Sinaia. Am cântat, am recitat, am dramatizat in limba franceză, cu multă dragoste și
105

multă voie bună. Activitatea a fost coordonata de doamnele profesor Radulescu Rodica si Nistor-Marin
Madalina.

7. 4 aprilie 2018 – Sarbatoarea pascala – elevii clasei pregatitoare B, insotiti de catre doamna
profesor pentru invatamant primar Banu Andreea au mers la vanatoarea de oua din curtea Castelului
Peles si s-au bucurat de cadourile lasate de catre iepuras pentru ei.

8. 24 aprilie 2018 – Ziua Pamantului, sărbătorită astăzi de elevii clasei pregătitoare A și elevii
clasei a V-a A, împreună cu doamna prof.înv.primar Popa Simona, în parteneriat cu Asociația
“Floarea Reginei” din Sinaia. Elevii au realizat machete, desene, planse si au jucat badminton in curtea
scolii pentru a ii stimula si pe ceilalti sa faca miscare in aer liber.
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9. 2 mai 2018 – Lobby pentru o viata sanatoasa – Proiectul " Creste sanatos,mananca
sanatos!" cu ocazia caruia doamna doctor pediatru Serban- CodresiRamona ne-a exemplificat
Piramida alimentara, principiile nutritionale pe care este important sa le respectam in meniul zilnic, pentru
o alimentatie sanatoasa. Oare este important sa ne preocupe sanatatea noastra, sa invatam sa prevenim
boala, in primul rand printr-o alimentatie sanatoasa? Ei bine, toti copiii au raspuns »Da ».

10. 18 mai 2018 - Ziua Școlii Principesa Maria, prilej de bucurie si de mandrie alaturi de
invitati de seama.
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11. 5 iunie 2018 – Ziua Educatorului – « Joc si voie buna » - activitati educative pe placul
copiilor nostri, organizate cu drag de toti dascalii scolii.

12. 15 iunie – Serbarea de sfarsit de an scolar – emotie, bucurie, zâmbete, diplome, recunoștință,
cam asa se rezuma festivitatea de premiere din anul scolar 2017-2018.
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13. Iulie – august – Activitati de vacanta – elevii claselor V-VIII au fost implicati in tabere
scolare alaturi de doamnele profesoare Anghel Diana si Grigorescu Mihaela.

2. ACTIVITATI NECUPRINSE IN GRAFICUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE
1. 17 februarie 2018 – activitate extrascolara a Cercetasilor Romaniei din Sinaia, ce a avut loc in
parcul Dimitrie Ghica, in parteneriat cu O.N.G.”Cercetasii Romaniei”. Aceasta activitate a constat in
jocuri cercetasesti sub forma spiritului de echipa. La activitate au participat un numar de 15 elevi,
coordonati de doamnele profesoare : Grigorescu Mihaela, Radulescu Rodica si Moldoveanu Florenta.
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2. 21 februarie 2018 - START proiect eTwinning: "Reduce Recycle Reuse", un proiect
coordonat de doamna profesor pentru invatamant primar Popa Simona. La activitate elevii clasei
pregatitoare A au realizat obiecte din diverse materiale reciclabile si le-au expus in holul scolii.
Mentionam ca proiectul este in colaborare cu scoli din Italia si Turcia.

3. 1 martie 2018 – „Stop violentei infantile”, activitate desfasurata in parteneriat cu Politia Sinaia.
Elevi de la toate clasele scolii noastre au realizat felicitari cu mesaje non-violenta si le-au oferit
doamnelor oprite in trafic de catre membrii Politiei Sinaia.

4.7 martie 2018 – Proiectie de film 3D „Berzele”, cinema la noi in scoala, o bucurie a copiilor de la
ciclul primar. Evenimentul a fost coordonat de catre profesorii pentru invatamant primar.
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5. 9 martie 2018 – Competitie de fotbal masculin pentru ciclul primar. O zi cu multe emotii si multa
energie, elevii fiind insotiti si indrumati de doamna profesor de educatie fizica Racates Ruxandra.

6. 13 martie 2018 - Activitatea financiară distractivă și interactivă “Să vorbim despre bani șibănci”
s-a desfășurat cu elevii din clasele a III-a, a IV-a și a VII-a de la Școala Gimnazială “Principesa Maria”,
în cadrul Săptămânii Mondiale a Banilor, in parteneriat cu Agenția Prahova BNR și ISJ Prahova. A fost o
campanie în care copiii au conștientizat rolul banilor în viața de zi cu zi, cum sa recunoască bancnotele
bune

de

cele

false

și

cum

sa-și

gestioneze

bugetul.

În perioada 12-16 martie 2018, Banca Națională a României organizează Săptămâna Mondială a Banilor
2018, destinată elevilor din învățământul preuniversitar.
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7. 27 martie 2018- Muzeul Național Peleș a sărbătorit Centenarul Unirii împreună cu copiii clasei a
IV-a A de la Școala "Principesa Maria" din Sinaia, indrumati fiind de catre doamna profesor pentru
invatamant primar Staicut Claudia, care a sustinut un cercpedagogic in acest loc de poveste.

8. 30 martie 2018 – intalnire cu actorul Gheorghe Visu, la Centrul Cultural”CarmenSylva”. Elevii
scolii noastre au rasfoit impreuna cu actorul anumite carti cat si file din povestea de viata a unui mare
actor de teatru si film, impartasind emotii, aplauze si bucurie. Elevii au fost insotiti de doamna profesor
de religie Grigorescu Mihaela.
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9. 31 martie 2018 – Festivalul National”Diversitas”, de la Navodari, judetul Constanta. Un grup de
elevi talentati a participat la acest festival, intorcandu-se cu numeroase premii si mentiuni. Acestia au fost
indrumati de catre doamnele profesor: Radulescu Rodica, Anghel Diana, Staicut Claudia si Florea
Lucia.

10. 1 aprilie 2018 – Gala Academia Sinaia, organizata de catre Primaria orasului Sinaia. Eveniment la
care au fost premiati toti elevii merituosi ai scolii noastre cu care noi ne mandrim foarte mult.
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11. 1 iunie 2018 – Expozitie de pictura cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, expozitie intitulata
sugestiv „Copilarie fercita”. La activitate au participat toti elevii scolii din clasele V-VIII, fiind
indrumati de catre domnul profesor de educatie plastica Mocanescu Tanase.
12. 4 iunie 2018 – Ziua portilor deschise de la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia. Elevii
claselor a VIII-a au participat la aceasta activitate, insotiti fiind de catre doamnele profesor Radulescu
Rodica si Firastraeru Madalina. Elevilor li s-a prezentat liceul, iar responsabilii de arii curriculare au
prezentat oferta educationala a unitatii de invatamant.

Analiza SWOT a activităţilor extrascolare
Puncte tari


Atingerea obiectivelor propuse in planul managerial



Folosirea metodelor alternative



Buna colaborare intre cadrele didactice ale scolii



Încadrarea cu personal calificat



Modernizarea școlii prin programul de reabilitate a unității de învățământ



Existenta cabinetului de informatică pentru realizarea de proiecte



Varietatea mare de activitati scolare si extrașcolare organizate



Existenta multor parteneriate cu diferite institutii



Excelenta colaborare cu parintii si elevii in vederea organizarii de activitati extrascolare
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Nivel ridicat de implicare a tuturor cadrelor didactice in activitati extrascolare.
Puncte slabe



Inexistenta unui consilier psihopedagogic sau a unui cabinet de consiliere



Lipsa gadgeturilor necesare pentru desfășurarea activitătilor



Lipsa unui mijloc de transport gratuit local pentru deplasarea la unele activitati în oraș.
Oportunitati


Varietatea activităților extrascolare



Propuneri de activitati din partea diverselor institutii ale orasului



Atragerea de sponzorizări și resurse extrabugetare pentru achiziționarea de materiale.



Posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare națională sau internațională



Interes din partea comunității față de oferta educațională



Colaborarea cu comunitatea ,autoritățile ,ONG-urile



Implicarea părintilor in desfașurarea unor activități școlare și extrașcolare.
Amenințări


Resurse materiale și financiare reduse pentru indeplinirea unora dintre activitati, asadar,
limitari bugetare.



Nefinanțarea unor activități implică renuntarea la acestea



Birocrație excesivă

Coordonatorul de Proiecte Scolare Educative si Extrascolare
Prof. Nistor-Marin Madalina
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III.6.RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A
DIRIGINŢILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017- 2018, SEMESTRUL I
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate
cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi
necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:



Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor ;
Participarea la Consfatuirile Coordonatorilor de Proiecte si Programe Educative
Scolare si Extrascolare (22.09.2017) ;
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform
programelor in vigoare;
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe si de
solutionare a tuturor problemelor aparute de–a lungul semestrului;
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte ;
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Constituirea Consiliului Reprezentativ al Elevilor prin vot secret;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare
si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare;
 Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei,
educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic :
 vizitarea obiectivelor culturale din vecinătate
 excursii tematice şi de relaxare la Braşov( clasa a VII-a B), Bucureşti( clasa a
V-a a si clasa a VIII-a A), Curtea de Arges ( clasa a V-a B si clasa VI-a a),
Sighisoara ( clasa a V-a A).
 organizarea de spectacole, serbari, concursuri, creatii hand-made, expozitii,
proiecte bilaterale intre diferite clase, ore de dirigentie organizate in
colaborare cu diferiti parteneri si specialisti.

Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor
desfasurate în şcoală.

Mentionam de asemenea ca activitatile metodico-stiintifice s-au desfasurat
conform graficului stability la inceputul anului scolar:
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Nr.
Crt.
1.

2.

Nume sustinator

Tipul activitatii

Data

Prof. Rădulescu Rodica, în parteneriat
cu BCR Sinaia, eprezentată prin dna
Ghidoveanu C.
Prof. Nistor-Marin Madalina/
Prof. Racates Ruxandra

Ora de educație financiară
la clasa a VIII-a A

03.10.2017

Lectie deschisa –“Spune
Nu Violentei”,
cls.a VII-a B
“Solutionarea
conflictelor”-referat
“Ofera si ti se va oferi” –
lectie deschisa la clasa a
VI-a B

24.11.2017

3.

Prof. Firastraeru Madalina

4.

Prof. Nistor- Marin Madalina

20.11.2017
15.12.2017

COMISIA DIRIGINTILOR - RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL AL II-LEA
Responsabil comisie PROF.NISTOR-MARIN MADALINA
ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.

ACTIVITATE

CRT.
1.

2.

3.

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

Intalnire cu reprezentantii Comisiei dirigintilor – Activitatile
din saptamana”Scoala Altfel”

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE (NOMINAL)

Elevii

Toti dirigintii

Activitate metodico-stiintifica –prezentare de referat

Elevii

Toti dirigintii

„Drepturile copilului”-prof.Grigorescu Mihaela

Cadrele didactice

Intalnire cu membrii Consiliului elevilor-

Elevii

Prof. Nistor-Marin Madalina

Elevii

Prof. Nistor-Marin Madalina

„Scoala viitorului”
4.

Participare la Cercul pedagogic Educatie Permanenta de la
Adunati

Cadrele didactice

Tema : „Centenar-Romania 100”
5.

6.

Intalnire cu membrii Consiliului elevilor –

Elevii

Feedback Saptamana”Scoala Altfel”

Cadrele didactice

Organizarea de sedinţe cu părinţii

Elevii
Cadrele didactice

Prof. Nistor-Marin Madalina

Toti dirigintii

Parintii
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ACTIVITATI NEREALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI

NR.C
RT

ACTIVITATE

1.

-

GRUP TINTA

MOTIVUL NEREALIZARII

(BENEFICIAR)

ACTIVITATI REALIZATE NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.C
RT

ACTIVITATE

1.

Intalnire cu membrii Consiliului elevilor

Elevi

Prezentare program activitati Ziua Scolii

Cadre didactice

Intalnire cu membrii Comisiei dirigintilor

Elevi

Propuneri de activitati Ziua educatorului

Cadre didactice

2.

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE (NOMINAL)
Prof. Nistor-Marin Madalina

Toti dirigintii

5 iunie 2018

Concluzii

Concluzionam spunand ca echipa de profesori diriginti ai Scolii « Principesa Maria », Sinaia isi
desfasoara intreaga activitate sub deviza : PMS – Profesionalism, Motivatie, Succes !

Responsabil Comisia Dirigintilor,
Prof. Nistor-Marin Madalina
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III.7. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIUL REPREZENTATIV AL
ELEVILOR
Anul scolar 2017-2018
Prin prezentul RAPORT DE ACTIVITATE doresc sa aduc la cunostinta faptul ca in urma
participarii la Consfatuirile Coordonatorilor de Proiecte si Programe Educative
siExtrascolare am aflat de la Presedintele Consiliului National al Elevilor ca pe data de 10
octombrie 2017 se fac, la nivel national, alegeri ale reprezentantilor Consiliului Elevilor pe
scoala.
Drept urmare, in data de 27.09.2017, am avut o prima intalnire cu reprezentantii de la fiecare
clasa de gimnaziu si le-am prezentat metodologia de organizare a acestor alegeri, dandu-le in
acelasi timp documentele necesare de completat in vederea participarii la alegeri.
In data de 28. 09.2017 am stabilit Biroul Executiv al Consiliului Elevilor pentru
organizarea alegerilor:
1. Codresi Mira- presedinte
2.Ceapa Andrei – vicepresedinte
3. Vasilache Eduard – secretar
4.Clinci Cosmin – membru
Tot la aceeasi sedinta, urmatorii elevi si-au depus candidatura pentru functia de
presedinte al Consiliului Elevilor:
1. Stanciu Andrei – cls. A VIII-a B
2. Bulete Nicu – cls. A VIII-a A
3. Marina Maria – cls.a VII-a A
4. Gagean Iulia – cls. A VII-a B
In data de 1.10.2017 au fost validate dosarele candidatilor de catre membrii Biroului
Executiv al Elevilor, iar acestia si-au facut campanie electorala pana la data alegerilor.
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Conform planificarii, in data de 10.10.2017, au avut loc alegerile
ConsiliuluiReprezentativ al Elevilor. Am realizat la calculator buletinele de vot cu numele
celor 4 candidati, cat si urna de vot, iar membrii Biroului Executiv au mers din clasa in clasa si
i-au lasat pe elevii de la ciclul gimnazial sa isi exprime democratic votul si sa isi aleaga
presedintele.
In urma alegerilor, rezultatele au fost:
1. Bulete Nicu – 70 de voturi
2. Stanciu Andrei – 31 de voturi
3.Marina Maria – 30 de voturi
4. Gagean Iulia – 16 voturi
In sedinta din data de 17.10.2017, s-au stabilit exact sarcinile celor 8 elevi care fac parte din
Consiliul Elevilor, asadar:
1. Bulete Nicu – Presedinte
2. Stanciu Andrei – Vicepresedinte
3. Marina Maria – Secretar
4. Ceapa Andrei – Avocat.
Mentionam de asemenea ca s-au respectat temele propuse spre discutie/ solutionare in
cadrul intalnirilor din cadrul Consiliului Elevilor, acestea fiind:
1. Septembrie - Probleme organizatorice
2. Octombrie – Organizarea alegerilor
3. Noiembrie – Conflictul scolar
4. Decembrie – Discutarea problemelor elevilor
5. Ianuarie – Propuneri de activitati pentru Saptamana „Scoala Altfel”
In data de 16.01.2018 a avut loc o intalnire, in cadrul careia s-au ales 2 elevi din Consiliul
Elevilor care sa faca parte din doua comisii ale scolii, si anume:
1. Elevul Ceapa Andrei, cls a VI-a A a fost ales ca reprezentant in comisia CEAC
2. Elevul Bulete Nicu, cls.a VIII-a A a fost ales ca reprezentant in comisia de Prevenire si
Combatere a Violentei.
Tot in cadrul aceleeasi sedinte li s-au prelucrat mai multe Ordine de Ministru si s-au discutat
activitatile extrascolare de pe semestrul al II-lea, cat si propuneri pentru saptamana „Scoala
altfel”.
Coordonator de Proiecte si Programe Educative si Extrascolare,
Prof. Nistor-Marin Madalina
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IV.COMISII METODICE
IV.1.COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
RAPORT DE ACTIVITATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
- semestrul I Managementul ariei curriculare
Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, comisia metodică 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;
- folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
- susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
- organizarea de activităţi extracurriculare;
- participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la
informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
- 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 MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a
realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale,
conţinutul ştiinţific, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de
competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor
concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de
instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
n lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a
tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (formativă şi sumativă), fiind însoţite de
descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii
deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce
priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat:
- drumeție în împrejurimi: „Toamna în imagini“ prof. înv. primar Popa Simona;
- semnificația ,,Zilei educației“ - prof. înv. primar Bucur Florica
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- vizitarea casei lui George Enescu- inst. Banu Andreea
- „1 Decembrie- Ziua Națională a României”- ¬ prof. înv. primar Moldoveanu Florenta .
- serbare,,Vine, vine Craciunul!“ – toți învățătorii;
- moment artistic „Îl aniversam pe Eminescu“-. înv. Spireanu Doina
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.
Elevii ciclului primar au participat la concursuri: „Smart”, „Euroșcolarul“, „Comper“, și
la „Olimpiada de educație civică“ la care au obţinut numeroase premii şi menţiuni.
La şedinţele comisiei metodice s-au desfăşurat următoarele activități în scopul formării şi
autoformării membrilor comisiei:
luna octombrie: Metode şi procedee de cunoaştere a copilului;
Fişa psihopedagogică. – prof. înv. primar Staicut Claudia
( indrumarea cadrelor didactice debutante cu
privire la intocmirea fisei
psihopedagogice )
luna noiembrie: Participare la cercurile pedagogice
Lecție demonstrativă - „Recapitulare numerele 0-10“, activitate integrată –
prof. înv. primar Florea Lucia;
luna decembrie: Proiecte de lecţie la limba română – activitate debutant – inst. Banu Andreea
luna ianuarie: Probe de evaluare însoţite de descriptori de performanţă - ateliere de lucru prof. înv. Primar Iliescu Tatiana
S-au desfășurat asistențe și interasistențe între toate cadrele didactice , acestea fiind desfășurate
conform metodologiei și respectandu-se etapele lectiei.
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relația învăţătorprofesor, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei)
Relaţiile cadru didactic-elev:
relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, afectivitate;
elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate,
ţinută decentă, conduită morală; cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul
reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea
unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi
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calitate. Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe
grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a
menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa
managerială. 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.
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor
curriculare
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la
resursele de învăţare. Majoritatea învăţătoarelor au utilizat la clasă mijloacele electronice de
învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au fost
elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în
alcătuirea de portofolii tematice.
Eficacitatea educaţională
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS (discipline opţionale, proiectare şi promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia
planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate
pe parcursul întregului an şcolar.
2. Sistemul de evaluare
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu
diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces
de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra
a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost
raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost
utilizate: setul elevului (mostre scrise: lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite
activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev (lucrări ale
elevilor, teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie);
teste scrise; întâlniri învăţător-elev.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu
progresul realizat.
Managementul calităţii
Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice
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.
Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de
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evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o
calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;
- s-a creat un climat favorabil învăţării;
- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi;
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii
de relaţii bune în şcoală;
- părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ;
- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare;
Optimizarea strategiilor de evaluare
- s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi;
- s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele (întărirea
cerinţelor, valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv
şcolar);
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de
evaluare;
S-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate,
că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale
claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat.

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 SEMESTRUL al II lea
COMISIA METODICA A INVATATORILOR
Responsabil comisie FLOREA LUCIA SIMONA

ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.

ACTIVITATE

CRT.

1.

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

Propuneri cu privire la proiectul
Metodologiei de inscriere a elevilor in
invatamantul primar pentru anul scolar

-cadrele
didactice

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE (NOMINAL)

Banu Andreea
Popa Simona
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2018-2019 si prezentarea calendarului
specific.

calsele 0-IV

2.

Prezentarea referatului cu tema
„Familia si scoala – factori importanti
pentru sanatatea planetei‟ sustinut de
doamna profesor invatamant primar
Moldoveanu Florenta

-cadrele
didactice
calsele 0-IV

3.

Lectie dechisa cu tema „SINAIA SI
REGALITATEA ‟ sustinuta cu elevii
clasei a patra de catre doamna profesor
invatamant primar Staicut Claudia

-cadrele
didactice
calsele 0-IV

4.

Prezentarea referatului cu tema
„Aspectul interdisciplinar al lectiilor
de limba romana –mijloc de educare
ecologica a elevilor din ciclu primar ‟
sustinut de doamna profesor
invatamant primar Popa Simona

-cadrele
didactice
calsele 0-IV

5.

Prezentarea referatului cu tema
-cadrele
„Protectia naturii si a mediului
didactice
calsele 0-IV
inconjurator –mijloc de educare
ecologica a scolarului mic ‟ sustinut de
doamna profesor invatamant primar
Banu Andreea

Florea Lucia
Bodea Larisa
Petre Pavel
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Staicut Claudia
Moldoveanu Florenta
Banu Andreea
Popa Simona
Florea Lucia
Bodea Larisa
Petre Pavel
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Staicut Claudia
Banu Andreea
Popa Simona
Florea Lucia
Bodea Larisa
Petre Pavel
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Moldoveanu Florenta
Banu Andreea
Florea Lucia
Bodea Larisa
Petre Pavel
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Staicut Claudia
Moldoveanu Florenta
Popa Simona
Florea Lucia
Bodea Larisa
Petre Pavel
Spireanu Doina
Bucur Florica
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Iliescu Tatiana
Staicut Claudia
Moldoveanu Florenta
CONCURSURI SI COMPETITII
CONCURS

ETAPA
(FAZA)

NUMAR ELEVI
PARTICIPANTI/

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE

PE NIVEL DE CLASE
EUROJUNIOR

Etapa I
Etapa
a II a

COMPER

Etapa I
Etapa
a II a

GAZETA
MATEMATICA

Etapa I

Etapa
a II a
CUVANT SI
CULOARE
CALATORIE IN
TINUTURILE
CUNOASTERII

Editia
a XII a
Etapa I

-

35elevi clasa preg.
33 elevi clasa I
31 elevi clasa a II a
42 elevi clasa a III a
18 elevi clasa a IV a
37elevi clasa preg.
34 elevi clasa I
28 elevi clasa a II a
39 elevi clasa a III a
36 elevi clasa a IV a

Popa Simona, Banu Andreea
Bodea Larisa , Florea Lucia
Petre Pavel, Spireanu Doina
Bucur Florica Iliescu Tatiana
Moldoveanu Florenta
Popa Simona, Banu Andreea
Bodea Larisa , Florea Lucia
Petre Pavel, Spireanu Doina
Bucur Florica Iliescu Tatiana
Moldoveanu Florenta, Staicut
Claudia

-

15 elevi clasa preg.
8 elevi clasa I
12 elevi clasa a II a
21 elevi clasa a III a
7 elevi clasa a IV a

Popa Simona
Bodea Larisa
Petre Pavel
Bucur Florica
Moldoveanu Florenta

-

34 elevi clasa preg.
11 elevi clasa I
17 elevi clasa a II a
22 elevi clasa a III a
14 elevi clasa a IV a

Popa Simona, Banu Andreea
Bodea Larisa
Petre Pavel
Bucur Florica
Moldoveanu Florenta

-

6 elevi clasa a III a
8 elevi clasa a IV a

Bucur Florica

-

5 elevi clasa a III a
4 elevi clasa a IV a

Bucur Florica

Moldoveanu Florenta

Moldoveanu Florenta
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CONCURS
NATIONAL
DIVERSITAS

CONCURS
EUROJUNIOR

COMPER

Editia
a IV a

-

11 elevi clasa I
1 elev clasa a III a

Florea Lucia
Radulescu Rodica

CLASELE
NUMAR DE PREMII
PARTICIPANTE
Pregatitoare A
- premiul I – 23
Pregatitoare B
- premiul II – 42
IA
- premiul III - 43
IB
II A
II B
III A
III B
IV B
Lb. Romana:
Pregatitoare A
Pregatitoare B
- premiul I – 107
IA
- premiul II – 108
IB
- premiul III – 59
II A
Matematica:
II B
III A
- premiul I – 76
III B
- premiul II – 53
IV A
- premiul III – 36
IV B

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE
Popa Simona,
Banu Andreea
Bodea Larisa ,
Florea Lucia
Petre Pavel,
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Moldoveanu Florenta
Popa Simona,
Banu Andreea
Bodea Larisa ,
Florea Lucia
Petre Pavel,
Spireanu Doina
Bucur Florica
Iliescu Tatiana
Moldoveanu Florenta,
Staicut Claudia

Pregatitoare A
IB
II A
III A
IV B
III A
IV A

-

excelenta - 24
premiul I – 11
premiul II – 10
premiul III - 7

-

premiul I – 3
premiul III - 2

CALATORIE IN
TINUTURILE
CUNOASTERII

III A

-

premiul I –2
premiul II – 2
premiul III - 3

Bucur Florica

CONCURS
NATIONAL
DIVERSITAS

IA

-

premiul II –2
premiul III - 1

Florea Lucia
Radulescu Rodica

GAZETA
MATEMATICA

CUVANT SI
CULOARE

IV A

Popa Simona
Bodea Larisa
Petre Pavel
Bucur Florica
Moldoveanu Florenta
Bucur Florica
Moldoveanu Florenta

Moldoveanu Florenta
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ALTE ASPECTE:

CORIGENTI
CU SITUATIA
NEINCHEIATA
ALTE SITUATII

NUMAR
ELEVI

PROFESORI

2

SPIREANU DOINA
-

-

-

Analiza SWOT
Puncte tari:
- planificări corect întocmite;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activităţi de remediere a lacunelor;
- implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare;
- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare;
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
- participarea la concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale;
- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară;
- realizarea de materiale didactice variate;
- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul;
Puncte slabe:
slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de şcoală;
lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare
si extrascolare;
- lipsa unui psiholog în şcoală;
- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi pregătesc lecţiile
Oportunităţi:
-

-

numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.;
creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite;
parteneriatele cu comunitatea locală;
posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii;
disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
(Poliţie,Biserică, Primărie, instituţii culturale);
crearea de parteneriate cu şcoli din ţară
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Ameninţări:
copii cu tulburări de comportament;
resurse materiale şi financiare insuficiente;
lipsa unor investitori în zonă;
neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă;
criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi
lao redusă implicare în viaţa şcolii;
- scăderea numărului de elevi
Concluzii
-

Activitatea comisiei s –a desfasurat conform planificarii, atingandu-se toate obiectivele propuse .

Responsabil comisie metodică,
Prof. înv. primar FLOREA LUCIA

IV.2. COMISIA METODICĂ „ LIMBĂ ȘI COMUNICARE”
RAPORT AL ACTIVITĂȚII DIDACTICE PE SEMESTRUL I,
ANUL ȘOLAR 2017-2018
Membrii Comisiei Limbă și Comunicare :
Responsabil: ANGHEL DIANA
Nan Ana-Maria- prof. Limba și literatura română
Rădulescu Rodica- prof.Limba franceză
Nistor Marin Madălina- prof.Limba engleză; Limba franceză
Borz Alina- prof. Limba engleză
Moise Evelina – prof. Limba engleză
1. Succesele avute în timpul acestei perioade (Anul școlar 2017-2018, semestrul I) în
ceea ce priveşte atingerea descriptorilor de performanţă.
1.1.
Activități metodice (cercuri metodice desfășurate în școală/în afara școlii,
asistențe, interasistențe, inspecții finale gradul I):
Denumirea activității
metodice
1918 oglindit în
literatură și în arte

Data
desfășurării

31.10.2017

Locul
Nr. partici
desfășurării
panților
Școala Gimnaziala
18
”Constantin
Brancoveanul”-Breaza

Aspecte
pozitive

Aspecte
negative
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Teaching 5 graders
with creativity

15.11.2017

Școala Gimnazială
”Nestor Urechia”Bușteni

20

Strategies de
motivationen classe
FLE

25.10.2017

Școala Gimnaziala
”Regina Elisabeta”Poiana Țapului

20

1.2 Activități metodice - asistențe, interasistențe
Nr. asistențelor la
nivelul
catedrei/comisiei

Nr. interasistențelor la
nivelul
catedrei/comisiei

Alte asistențe de specialitate (cercuri pedagogice,
rezolvare de conflict, verificarea unor aspecte
particulare ale activității didactice)

3

4

1

1.2.1 Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate:
Aspecte pozitive

- aplicarea testelor inițiale și interpretarea lor ;
-adaptarea planificărilor calendaristice la cerințele
Compendiului pentru clasa a V-a ;
-elevii dispun de cunoștințele necesare pentru a
raspunde clar și coerent la solicitarea
profesorului ;
- asigurarea manualelor școlare în proporție de
100%;
- selecția și asigurarea manualelor și a auxiliarelor
didactice, conform procedurii;
- realizarea fișei de progres școlar, cu înregistrarea
progresului școlar;
- sprijin permanent acordat profesorului debutatnt

Aspecte negative

- panourile comisiei metodice necesită
actualizare permanentă ;
- lipsa unui laptop si a unui
videoproiector la nivelul comisiei

1.2.2 Aspecte pozitive și negative desprinse din asistențele/interasistențele/alte asistențe de
specialitate
Aspecte pozitive

- se respectă programa școlară;
- elevilor li se dau explicații suplimentare atunci când
noțiunile predate nu au fost înțelese;

Aspecte negative

- nu se lucrează intotdeauna cu toti
elevii și nu se pun note la finalul
lecției
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- se ține cont de elevii cu un ritm lent de învățare;
- adaptarea lecțiilor, în functie de nevoile elevilor cu
CES;
- sprijin acordat elevilor cu dificultăți de învățare,
precum și elevilor capabili de performanță, prin
efectuarea orelor de pregătire suplimentară

1.3. Activități în cadrul comisiilor metodice: (ex. Zile comemorative – dacă acestea nu sunt
cuprinse în calendarul activităților extrașcolare-, referate sustinute in cadrul
comisiilor/catedrelor cu tema....., lucrari sustinute in cadrul unor simpozioane, CCD,
etc)
Denumirea
activității/referatului/lucrării

Data
desfășurării

Locul
desfășurării

Responsabil

Rezultatele
obținute

Ziua europeană a limbilor
străine

Septembrie
2017

Școala
”Principesa
Maria”
Sinaia

prof. Nistor-Marin
Mădălina

Film
documentar
intrat în Cartea
Recordurilor

Festivalul „Sinaia Forever”

Octombrie
2017

Castelul
Foișor
Sinaia

prof. Rădulescu
Rodica

Octombrie
2017

Holul Școlii
Gimnaziale
”Principesa
Maria”

Creșterea
prestigiului
școlii în
comunitate
Promovarea
valorilor
culturale ale
orașului
Întărirea
relațiilor de
parteneriat
Diplome

Traducerea oficială a
discursului Ambasadoarei
Franței

Printre poeziile lui George
Topîrceanu

Lire en fete-concurs județean
de recitare

18
noiembrie
2017

Ploiești,
Alianța
Franceză

Proiect „Techniques de base
dans la réalisation du film

11
noiembrie

Școala
”Principesa

Prof. Anghel
Diana
Prof. Nan AnaMaria
prof. Rădulescu
Rodica
prof. Nistor-Marin
Mădălina

Premii
Diplome

prof. Rădulescu
Rodica

Film de scurt
metraj
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vidéo” (Alianța Franceză din
Ploieșri)

2017

Maria”
Sinaia

Filmul de scurt metraj „Sinaia,
une histoire sans fin” din cadrul
Festivalului Internațional
DIVIPASSION (Athis-Mons,
Franța)

noiembrie
2017 –
ianuarie
2018

Școala
”Principesa
Maria”
Sinaia

Traditii și obiceiuri

Decembrie
2017

Sălile de
clasă

Să-l sărbătorim pe Mihai
Eminescu

ianuarie
2018

Analiza activității pentru anul
școlar 2017-2018, semestrul I

februarie
2018

prof. Nistor-Marin
Mădălina
prof. Rădulescu
Rodica

Diplomă

Elevii au dat
dovadă de interes
față de traditiile si
obiceiurile din alte
zone la tării

Elevii au dat
dovadă de
interes față de
traditiile si
obiceiurile din
alte zone la tării

Casa
Memorială
”George
Enescu”
Sinaia

Diplome
Concurs recitare

Diplome
Concurs recitare

Școala
”Principesa
Maria”
Sinaia

Fișele de progres
școlar

Fișele de
progres școlar

Athis-Mons
(Franța)

1.4. Parteneriate

 Asociația de părinți a Școlii ”Asociația Principesei Maria”
 Alianța Franceză Ploiesti
 Centrul Cultural „Carmen Sylva” Sinaia
 Casa Memorială „George Enescu” Sinaia
1.5. Activitatea de perfecționare

Doamnele profesor Rădulescu Rodica și Moise Evelina sunt înscrise la cursuri de master în
specialitate, anul I, la UPG Ploiești.
Curs „Școala incluzivă, Școală pentru toți” (prof. Rădulescu Rodica, prof. Anghel Diana,
prof. Nan Ana-Maria)
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1.6. Activitatea bibliotecii:

Permanent, s-a tinut legatura cu doamna bibliotecara, Arhire Cristina, prin efectuarea de
activități comune. La aceste activități au participat elevii clasei a V-a-B, profesor Nan Ana-Maria
și cu clasa a VI-a A,profesor Anghel Diana.
Elevii claselor V-VIII au colaborat cu doamna bibliotecară prin imprumutul de cărți, acestea
fiind necesare la clasă sau ca studiu individual.
1.7. Analiza activității desfășurată la nivelul catedrei/comisiei în anul școlar 2017-2018
Participarea tuturor membrilor ariei curriculare la consfatuirile judetene.

o
o
o
o
o
o
o
o

Întocmirea planificarilor semestriale și anuale, conform programelor școlare în
vigoare.
Sprijin acordat cadrului didactic debutant în intocmirea corectă a planificarilor.
Aplicarea testelor inițiale la toate clasele și toate disciplinele.
Întocmirea Raportului privind rezultatele obținute la teste și discutarea lor în cadrul
Comisiei metodice.
Prezentarea unui plan de măsuri privind aplicarea testelor inițiale la clasă.
Susținerea cadrelor debutante prin efectuarea orelor de asistență și interasistență.
Pregătirea elevilor pentru susținerea olimpiadelor, faza pe scoală și locală.
Obținerea de rezultate foarte bune la Concursul județean de Limba franceză,clasele
V-VII:
Sectiunea I: În cadrul secțiunii „Recitări”,s-au obtinut 2 premii speciale, 16 premii I si 3
premiu II, elevii fiind îndrumați de prof. Rădulescu Rodica și prof. Nistor-Marin
Mădălina.
SEMESTRUL al II-lea, anul școlar 2017-2018

1.Succesele avute în timpul acestei perioade (Anul scolar 2017-2018) în ceea ce priveşte atingerea
descriptorilor de performanţă.
1.1.Activități metodice (cercuri metodice desfășurate în școală/în afara școlii, asistențe,
interasistențe, inspecții finale gradul I):
Denumirea
Data
Locul
Nr.
Aspecte
Aspecte
activității desfășurării
desfășurării P participanților pozitive
negative
metodice
Rolul educației 15.05.2018
Școala
18
=
-Schimb de
nonformale în
Gimnaziala
dezvoltarea
„George
experiență
competențelor
Enescu”- Sinaia
între cadrele
si aptitudinilor
didactice;
elevilor
-schimb de
bune practici
în domeniul
specialității
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1.2 Activități metodice - asistențe, interasistențe
Nr. asistențelor la nivelul
catedrei/comisiei

Nr. interasistențelor la nivelul
catedrei/comisiei

3

Alte asistențe de specialitate
(cercuri pedagogice, rezolvare
de conflict, verificarea unor
aspecte particulare ale
activității didactice)

4

1.3. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate:
Aspecte pozitive

-

Aspecte negative

Programa a fost respectata;elevii dispun de
cunoștințele necesare,pentru a raspunde clar și
coerent la solicitarea profesorului

-Nu se lucrează intotdeauna cu toti
elevii și nu se pun sistematic note la
finalul lecției

1.4. Aspecte pozitive și negative desprinse din asistențele/interasistențele/alte asistențe de
specialitate
Aspecte pozitive

Aspecte negative

-se respectă programa școlară;
-elevilor li se dau explicații suplimentare atunci când
noțiunile predate nu au fost înțelese;
-se ține cont de elevii cu un ritm lent de învățare.

1.5. Activități în cadrul comisiilor metodice: (ex. Zile comemorative – dacă acestea nu sunt
cuprinse în calendarul activităților extrașcolare-, referate sustinute in cadrul
comisiilor/catedrelor cu tema....., lucrari sustinute in cadrul unor simpozioane, CCD, etc)
Denumirea
activității/referatului/lucrării

Data
desfășurării

Locul desfășurării

Rezultatele obținute

”Să-l sărbătorim pe Caragiale!”

Februarie
2018

Sala clasei a VI-a B

Diplome

”Ființa cea mai nobilă- MAMA”
Scrierile lui George Coșbuc

Martie 2018

Sălile de clasă
Sala clasei a VI-a B

Elevii au prezentat propriile
creații
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Referat susținut de profesor Nan
Ana Maria

Barbu Stefanescu Delavrancea
Metode moderne și metode
tradiționale

Aprilie 2018

Sala clasei aV-a B

„Lire en fête”-concurs județean

Octombrie
2017

Ploiești

„Divipassion”- film de scurt
metraj realizat de elevii școlii
pentru promovarea orașului, în
vederea participării la Concursul
Internațional (Franța)

Noiembrie
2017-Ianuarie
2018

Școala Gimnazială
„Principesa Maria”
Sinaia

Premiu special

„Le cinéma comme outil
dˊenseignement-apprentissage du
FLE”

Noiembrie
2017

Școala Gimnazială
„Principesa Maria”
Sinaia

Adeverințe de participare

CONCURSURI SI COMPETITII
CONCURS

ETAPA
(FAZA)

CONCURSUL „LIRE EN FÊTE”

JUDETEANA

OLIMPIADA DE LIMBA
FRANCEZĂ
OLIMPIADA DE LIMBA
ENGLEZĂ
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ

JUDETEANA
JUDETEANA
JUDETEANA

NUMAR ELEVI
PARTICIPANTI/
PE NIVEL DE CLASE
4 elevi - clasa a VI-a
4 elevi - clasa a VII-a
13 elevi - clasa a VIII-a
2elevi–clasa a VII-a
2 elevi– clasa a VIII-a
5 elevi clasele
VII-VIII
4 elevi clasele V- VIII

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE
Rădulescu Rodica
Nistor-Marin Mădălina
Rădulescu Rodica
Nistor-Marin Mădălina
Anghel Diana
Nan Ana-Maria

PREMII SI ALTE REZULTATE OLIMPIADE, etapa județeană

NR.CRT

PREMIU

NUME SI PRENUME ELEV/CLASA

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE

1.

al II-lea

ALDEA ALEXANDRA, clasa a VII-a

Rădulescu Rodica

2.

al II-lea

JUGĂNARU DIANA, clasa a VIII-a

Rădulescu Rodica

3.

Mențiune

DRAGNEA BIANCA, clasa a VII-a

Rădulescu Rodica

4.

Mențiune

TOFAN TEODORA, clasa a VIII-a

Rădulescu Rodica

5.

Mențiune

DRAGNEA BIANCA, clasa a VII-a

Nistor-Marin Mădălina

6.

Mențiune

ENE AMALIA, clasa a VII-a

Nan Ana-Maria
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PREMII SI ALTE REZULTATE
CONCURSUL NATIONAL „LIRE EN FÊTE”, etapajudețeană

NR.
CRT.
1.

PREMIU

NUME SI PRENUME ELEV/CLASA

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE

SPECIAL

POPA IOANA, VI B

Nistor-Marin Mădălina

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPECIAL
I
I
I
I
I
I

PAVEL ALEXIA, VI B
MOGA ALEXANDRA, VI B
VOICA ALEXIA, VII A
BĂRBUȚĂ PATRICIA, VII A
BĂRBUȚĂ PATRICIA, VII A
BULETE NICOLAE, VIII A
JUGĂNARU DIANA, VIII A

Nistor-Marin Mădălina
Nistor-Marin Mădălina
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica

9.

I

DRĂGUNĂ DARIA, VIII A

Rădulescu Rodica

10.

I

TOFAN TEODORA, VIII A

Rădulescu Rodica

11.

I

DRĂCEA ANA, VIII A

Rădulescu Rodica

12.

I

RĂDULESCU DARIA, VIII A

Rădulescu Rodica

13.

I

OZTURK MELISSA, VIII A

Rădulescu Rodica

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I
I
I
I
I
I
al II-lea
al II-lea
al II-lea

Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Rădulescu Rodica
Nistor-Marin Mădălina

MÎNDRU DENIS, VIII A
FERARU TUDOR, VIII A
NICOLAE ANDREI, VIII A
BOTEANU CRISTIANA, VIII A
CHIRCULESCU LOREDANA, VIII A
TRONARU ANA-MARIA, VIII A
PINȚĂ ELENA, VII A
DUCU MARIA, VII A
MOGA ALEXANDRA, VI B

ALTE ASPECTE:
NUMAR
ELEVI

PROFESORI

CORIGENTI

2

ANGHEL DIANA

CU SITUATIA
NEINCHEIATA

-

-

ALTE SITUATII

-

-

1.6. Activitatea extracurriculară – altele decât cele prevăzute în calendarul activităților
extrașcolare elaborat la nivelul școlii - excursii.drumetii:
„Să ne cunoaștem țara”,excursie la Orșova,clasa a V-a A,organizator profesor Anghel Diana
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1.7. Parteneriate:
Asociația de prietenie Athis- Monts Sinaia
1.8. Activitatea de perfecționare:
Profesor Rădulescu Rodica:
-anul I la master ”Management educational și integrare europeană” UPG – Ploiești
- curs ”Școala incluzivă-școala pentru toți”, 15 CPT, CCD București
Profesor Anghel Diana:
- curs ”Școala incluzivă-școala pentru toți”, 15 CPT, CCD București
Profesor Nan Ana-Maria:
-curs „Competențe digitale- TIC”, 30 CPT, CCD PH
1.9. Activitatea bibliotecii (se regăsește în raportul bibliotecarei):
1.10Analiza activității desfășurată la nivelul catedrei/comisiei în anul școlar 2017-2018
La inceputul lunii octombrie a fost susținut testul inițial de către elevii claselor a V-a.În urma
acestui test a fost întocmit un plan de remediere de catre profesorii de româna și limbi
străine,deoarece s-a constatat că unii elevi au dat răspunsuri greșite din cauza faptului că nu
au citit cu atenție cerințasau nu au citit până la final enuțul cerinței.Au fost contatate și greșeli
de exprimare sau scriere.

1.11.Analiza SWOT la nivelul catedrei/comisiei pentru anul școlar 2017-2018
PUNCTE TARI
Respectarea procedurii de selecție a manualelor si auxiliarelor didactice
Implicarea cadrelor didactice în activitățile propuse
Respectarea programelor școlare si adaptareaacestora la elevii cu CES
Pregătirea elevilor cu CES, precum si a celor care au participat la olimpiadele școlare
Au fost pregătiți elevii claselor a VIII-a în vederea susținerii simulării Evaluării Naționale
Utilizarea mijloacelor moderne în cadrul orelor de curs
1.12.Obiective propuse pentu anul școlar 2017-2018 la nivelul catedrei/comisiei:
1.12.1.Curriculum:Introducerea optionalului de limbă germană ”Deutsh macht Spass”
1.12.2.Resurse umane:
Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare
1.12.3.Resurse materiale și financiare:
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1.12.4.Relații comunitare și de parteneriat:
Menținerea unei bune relații cu Primăria orașului Sinaia si îmbunătățirea relațiilor cu toți
partenerii
1.13.Managementul catedrei/comisiei:
Rezultate foarte bune obținute de elevii școlii la olimpiadele școlare și procent de
promovabilitate de 96,66% la Evaluarea Națională la disciplina limba și literatura
română.

1.18.Obiectivepropuse pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul catedrei/comisiei:

Curriculum:


Amenajarea și actualizarea panourilor catedrelor din cadrul Comisiei metodice.

Resurse umane:
 Preocuparea cadrelor didactice pentru îmbogatirea experienței didactice și a schimburilor
de bune practici

Resurse materiale și financiare:


Optimizarea procesului instructiv-educativ prin achiziționarea unui laptop și a unui
video-proiector la nivelul comisiei.

Relații comunitare și de parteneriat:


Promovarea rezultatelor elevilor în rândul comunității locale.

Managementul comisiei:


Ameliorarea activității de management prin actualizarea permanentă a
documentelor școlare la nivelul comisiei.
Întocmit, Responsabil Comisie metodică prof. Anghel Diana
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IV.3. COMISIA METODICA „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII”
RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2017-2018
ACTIVITATE
Nr.crt.
1

GRUP TINTA

Constituirea comisiei
pentru anul scolar 20172018

Membrii ariei
curriculare
„Matem.si stiinte
ale nat.”

Prezentarea planificarilor
semestriale si noile
programe si planificari la
clasa aV-a

Membrii ariei
curriculare
„Matem. si stiinte
ale nat.”

3

Alegerea manualelor
scolare pentru clasa a V-a

Clasele V-VIII

4

Corectarea lucrarilor de
matematica si fizica de la
testele initiale

Clasa a VIII-a

5

Lectie demonstrativa
“Padurea”
Prezentarea optionalelor
pentru anul scolar 20182019
Pregatirea elevilor pentru
olimpiadele scolare

Clasa a V-a

2

6

7

Clasele V-VIII

Clasele V-VIII

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.mat.Duta Daniela
Prof.chimie Dobrea Mirela
Prof.mat.Moldoveanu Dragos
Prof.fizica Boeriu Costin

Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.mat.Duta Daniela
Prof.chimie Dobrea Mirela
Prof.mat.Moldoveanu Dragos
Prof.fizica Boeriu Costin
Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.mat.Moldoveanu Dragos
Prof.mat.Duta Daniela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.mat.Moldoveanu Dragos
Prof.fizica Boeriu Costin
Prof.mat.Duta Daniela
Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.fizica Boeriu Costin
Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.biologie Dracea Mihaela
Prof.mat.Duta Daniela
Prof.mat.Vlaicu Rodica
Prof.chimie Dobrea Mirela
Prof.mat.Moldoveanu Dragos
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RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 SEMESTRUL AL II-LEA
COMISIA „MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII”
Responsabil comisie VLAICU RODICA
ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.C
RT.

ACTIVITATE

1.

2.

PREGATIREA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADA
DE MATEMATICA FAZA JUDETEANA SI ALE
EVALUARILOR NATIONALE
PREGATIREA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADA
DE FIZICA FAZA PE LOCALITATE SI A
EVALUARII NATIONALE

3.
PREGATIREA ELEVILOR PENTRU
CONCURSUL DE CHIMIE FAZA JUDETEANA

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)

ELEVII CLASELOR
VI-VIII

MOLDOVEANU D.
VLAICU R.

ELEVII CLASELOR
VI-VIII

BOERIU C.

ELEVII CLASELOR
VII-VIII

DOBREA M.

4.

PREGATIREA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADA
DE BIOLOGIE FAZA JUDETEANA ,A
CONCURSULUI NATIONAL „GEORGE EMIL
PALADE” SI A EVALUARII NATIONALE A
CLASEI A VI -A

ELEVII CLASELOR
VI-VIII

DRACEA M.

5

PREGATIREA ELEVILOR PENTRU SIMULAREA
EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA

ELEVII CLASELOR
a VIII – A SI B

VLAICU R.

6

LECTIE DEMONSTRATIVA LA FIZICA CLASA
A VI-A „CIRCUITE ELECTRICE”
UTILIZREA APLICATIEI GOLAB IN PREDAREA
STIINTELOR
SUSTINEREA EVALUARII NATIONALE LA
CLASA A VI-A

ELEVII CLASEI a VI
-a A
ELEVII CLASELOR
a V -a
ELEVII CLASELOR
a VI -a

BOERIU C.

7
8

DRACEA M.
DRACEA M.
BOERIU C.
DUTA D.
MOLDOVEANU

ACTIVITATI NEREALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.C
RT
1.

ACTIVITATE
LANSAREA TEMELOR DE
CERCETARE,VALORIFICARA INFORMATIILOR
SI A EXPERIENTEI ACUMULATE

GRUP TINTA
(BENEFICIAR)
PROFESORI
DEBUTANTI

MOTIVUL NEREALIZARII
NU A FOST CAZUL

ACTIVITATI REALIZATE NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.C
RT

ACTIVITATE

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

1.

PROIECTUL CAEJ PRAHOVA ,POZITIA 44,
TEHNOLOGIA COMPUTERIZATA A
STIINTELOR,EDITIA I

ELEVII SCOLII

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)
DRACEA M.

140

CONCURSURI SI COMPETITII
CONCURS

ETAPA
(FAZA)

CONCURSUL NATIONAL
„GEORGE EMIL PALADE”
OLIMPIADA NATIONALA
DE BIOLOGIE
OLIMPIADA DE
MATEMATICA
OLIMPIADA DE CHIMIE

JUDETEANA
JUDETEANA

NUMAR ELEVI
PARTICIPANTI/
PE NIVEL DE CLASE
10 CLASA A V-A
5 CLASA A VI-A
6 CLASA A VII-A

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE
DRACEA M.
DRACEAM.

JUDETEANA

5 CLASELE VII-VIII

VLAICU R.

JUDETEANA

4 CLASA A VIII

DOBREA M.

PREMII SI ALTE REZULTATE
CONCURSUL NATIONAL „GEORGE EMIL PALADE”,FAZA JUDETEANA

NR.CRT

PREMIU

NUME SI PRENUME ELEV

7.

al II-lea

BANU ALEXANDRA

CADRE DIDACTICE
COORDONATOARE
DRACEA M.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11.
12.
13.

al II-lea
al II-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
al III-lea
MENTIUNE

NEGULESCU FLAVIUS
CEAPA ANDREI
BANU ANDREEA
CIOCALTEU ALEXIA
DINU DAN MARIAN
HOGEA TEODARA
NECULAE ANA
TEODORESCU ANA
TOPE ILINCA
MOGA ALEXANDRA
PAVEL ALEXIA
STANCIU TEODORA

DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.
DRACEA M.

REZULTATE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE, FAZA JUDEȚEANĂ:
NR.
PREMIU
NUME ȘI PRENUME
CADRE DIDACTICE
CRT.
ELEV
COORDONATOARE
1.
PREMIUL al III-lea BĂRBUȚĂ PATRICIA
DRĂCEA MIHAELA
2.
MENȚIUNE
POPESCU FLORIAN
3.
MENȚIUNE
PRINI ALEXANDRA
4.
MENȚIUNE
ISTRATE DELIA
5.
MENȚIUNE
VERZEA ANDREI
ALTE ASPECTE:
NUMAR
ELEVI
CORIGENTI
17

PROFESORI

DRACEA M.,DUTA D.,BOERIU C.,MOLDOVEANUD.,
VLAICU R.
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CU SITUATIA
NEINCHEIATA

-

ALTE SITUATII
Concluzii

Activitatea membrilor comisiei a fost intensă, fiind o perioadă plină de concursuri.
Au fost întâlniri frecvente între profesorii de matematică, fizică și biologie pentru discuții
referitoare la subiectele propuse pentru Evaluarea Națională de la clasele a VI-a si a VIII-a;
Fisele de observații de la Evaluarea Națională la clasa a VI-a au fost completate.
Pregatirea suplimentară a fost efectuată.
Puncte tari:
 toate orele programate a se desfasura in laboratorul de informatica au fost
efectuate, mai ales la orele TIC de la clasa a V-a;
 doamna profesoara Dracea Mihaela, in data de 17 noiembrie 2017,a sustinut lectie
demonstrativa in cadrul cerului pedegogic nr. 4,cu tema ”Padurea”, avand la baza
manualul digital al clasei a V- a;
 au fost realizate toate activitatile propuse in planul managerial;
 au fost corectate lucrarile olimpiadelor scolare la faza pe scoala si pe localitate la
matematica si fizica
Puncte slabe:
 corectarea in timp cat mai scurt a lucrarilor pentru evaluarea curenta;
 folosirea materialelor didactice la obiectul fizica
Responsabil Comisie metodică, prof. VLAICU RODICA
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IV.4. COMISIA METODICĂ „OM ȘI SOCIETATE“
RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2017-2018
Responsabil: Prof. Grigorescu Mihaela

ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL
COMISIEI:
ACTIVITATE

NR.

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CRT.

1

Stabilirea responsabilitatilor
la nivel de catedră și arie
curriculară

Membrii ariei curriculare
„Om si societate

2
3

Curriculumul de educatie
civică misiune democratică
Excursie la Curtea de Argeș

Membrii ariei curriculare
„Om si societate
Clasele V-VIII

4

„Vestim Nașterea Domnului”

Clasele VII-VIII

5

„Unirea Principatelor
Romane“ – prezentare referat
Analiza situatiei la învățătură
pe semestrul I

Membrii ariei curriculare
,,Om și societate”
Membrii ariei curriculare
,,Om și societate

6

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE(NOMINA
L)

Prof.geografie
Firastraeru Madalina
Prof.istorie Albert
Mircea
Prof.cultura civica
Paraschiv Tatiana
Prof.religie Grigorescu
Mihaela
Prof.cultura civică
Paraschiv Tatiana
Prof.religie Grigorescu
Mihaela
Prof.religie
Grigorescu Mihaela
Prof.istorie
Albert Mircea
Membrii comisiei

Activități metodice(cercuri metodice desfășurate în școală sau in afara
scolii,asistente,interasistențe)
Denumirea
activitatii
metodice
Cerc
pedagogic
geografie

Data

Locul
desfășurării

10.11.
2017

Scoala
Gimnaziala
Cocorostii
Mislii

Nr.parti
cipanți

Descrierea
activitatii

Profesor

20

Desfasurarea unei
lectii deschise la
clasa a V a
Discutii despre
particularitatile
predarii geografiei la

Prof.Firastraeru
Madalina

143

Cerc
pedagogic
Istorie

17.11.
2017

Scoala
Gimnaziala,,
Cezar
Petrescu”
Bușteni
Scoala
Gimnaziala
,,Principesa
Maria Sinaia

15

Cerc
pedagogic
religie

13.11.
2017

Asistenta la
ora de istorie
Lectie
deschisa
„Regate si
imperii în
orientul
antic″ - clasa
a V-a B

03 10
2017

Scoala
,,Principesa
Maria’’

21

Asistenta la
ora de cultura
civica
,,Regimuri
politice” clasa
a VII a

12 12
2017

Scoala
Gimnaziala
,,Principesa
Maria’’Sinaia

23

15

clasa a V a in
conditiile aplicarii
noilor programe
scolare si a noilor
manuale
Dezbateri asupra
referatului Rolul
elitelor in istorie

Prof.Albert
Mircea

Desfasurarea unei
lectii la clasa a V a
folosindu-se metode
activ-participative
Prezentarea
referatului
,,Provocarii si
tendinte in educatia
religioasa”
-utilizarea studiului
de caz si a
investigatiei ca
metode de predare
,invatare si evaluare

Prof.Grigoresc
u Mihaela
(organizator de
cerc pedagogic)

-individualizarea
sarcinilor de lucru
-personalizarea
relatie profesor -elev

Prof.Paraschiv
Tatiana

Prof.Albert
Mircea

Concluzii:
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017-2018 în cadrul ariei curriculare Om și
societate toți profesorii membrii au realizat la timp planificările calendaristice conform
programelor școlare,au participat la consfătuiri și cercurile pedagogice,fiind permanent
preocupați de calitatea actului educațional.Au fost realizate aproape toate activitățile din cadrul
planului managerial,precum și pregătiri suplimentare cu elevii capabili de performanță și cu cei
cu ritm lent de învățare.
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Au fost incluse pe lângă activități cu caracter obligatoriu și activități ce includ activități
extracurriculare având ca obiective majore:
-Cristalizarea în rândul elevilor a sentimentului față de om,de Dumnezeu,de patrie și cunoașterea
mediului înconjurător
-Însușirea de către elevi a noțiunilor elementare despre istoria neamului românesc
-Cunoașterea principatelor elemente despre geografia României,geografia Europei și geografia
continentelor extraeuropene
-Cunoașterea de către elevi a simbolisticii zilelor de sărbătoare religioasă ,națională și marcarea
principatelor evenimente din calendarul ecologic
Despre realizarea acestor obiective,pe parcursul semenstrului I al anului 2017-2018,se poate
concluziona ca ele au fost atinse în totalitate la elevii capabili de performanță.
-Toți profesorii ariei curriculare au folosit manuale aprobate de Ministerul Educației
-La disciplina religie și cultură civică toți elevii au fost promovați.
-La sfarsitul semestrului cei mai mulți elevi au înregistrat progres față de teste inițiale,rezultatele
acestora fiind înregistrate la fișele de progres-regres existente la dosarul comisiei și în
portofoliile personale.
Puncte slabe
-existența corigenților la disciplina Geografie și Istorie
-lipsa unui videoproiector in cadrul comisiei pentru desfasurarea diferitelor activitati
-lipsa manualelor pentru clasele a VI a,a VII a,VIII a la disciplina Religie
-majoritatea membrilor ariei curriculare își desfășoară activitatea în mai multe școli,fiind
imposibilă prezența tuturor membrilor la ședintele din cadrul ariei curriculare
Puncte tare
-buna colaborare între membrii ariei curriculare
-promovabilitatea tuturor elevilor la disciplinele religie,educație socială,cultură civică
-buna colaborare a membrilor comisiei cu elevii și parintii
-folosirea mijloacelor moderne de predare PPT,materiale audio-video,internet ,ceea ce a dus la
atractivitatea orelor și la obținerea de rezultate foarte bune
-înregistrarea unui progres evident între notele inițiale și mediile semestriale
-existența unui cadru didactic membru în Corpul Național de Experți în Managementul
educațional
Oportunități
-posibitatea realizării unor lecții de geografie în natură,in orientul local și apropiat precum si la
disciplina Religie in cadrul ambiental ,natură sau Biserică
-posibilitatea activitatilor de voluntariat prin diferite ONG-uri de exemplu Cercetasii Romaniei
Amenințări
-tendința unor elevi din clasele a VIII a ,să se concentreze doar pe materiile la care vor susține
evaluarile naționale,neglijand celelalte materii.
Plan de măsuri
-Realizarea unui program de sprijin al elevilor aflați în situație de corigență
-inițierea prin cabinetul de asistență psihopedagogică a unor activități de consiliere individuală și
de grup avand ca tema gestionarea corecta a timpului si pregatirea psihologică pentru examen.
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RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 SEMESTRUL al II-lea
COMISIA,,Om si societate’’
Responsabil comisie Grigorescu Mihaela
ACTIVITATI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.

ACTIVITATE

CRT.

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)

1.

Toleranța-prezentare referat

2.

Italia,lecție deschisă

3.

Credință și jertfă Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, lectie deschisă

Clasa a VII a B

Profesori Grigorescu M

4.

Invierea Domnului-prezentare referat

Membrii comisiei

Prof.Grigorescu M.

5.

Cetățenia și practicile
democratice,referat

Membrii comisiei

Prof.Paraschiv T.

6.

Analiza situatiei la învățătură pe sem.al
II -lea

Membrii ariei

Membrii comisiei

Membrii ariei
curriculare,,Om și
societate
Clasa aVI a B

Prof.cultură civică Paraschiv
Tatiana
Prof.Firăstrăeru Mădălina

ACTIVITATI NEREALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.

ACTIVITATE

CRT.
1.

GRUP TINTA

MOTIVUL NEREALIZARII

(BENEFICIAR)
Lecție interdisciplinară,,Istoria
religiilor’’

Clasele a VIII a

Profesorii Grigorescu
M.Firăstrăeru M.Albert M.

ACTIVITATI REALIZATE NECUPRINSE IN PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
NR.
CRT.

ACTIVITATE

GRUP TINTA
(BENEFICIARI)

CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE
(NOMINAL)
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1. 1

Luna Mărțișorului

Clasele V-VIII

Membrii comisiei

2.

Excursie Sighisoara

Clasele V-VIII

3. 2

Excursie Bucuresti

Clasele V-VIII

Prof.Grigorescu Mihaela
Firăstraeru Madalina
Prof.Grigorescu Mihaela

4. 3

Tabăra de vară ,,Ocna Șugatag’’
Maramures

Clasele III-VIII

Prof.Grigorescu Mihaela

NUMAR ELEVI
PARTICIPANTI/
PE NIVEL DE
CLASE
4 elevi

CADRE DIDACTICE

CONCURSURI SI COMPETITII
CONCURS

ETAPA
(FAZA)

Mica Olimpiada de Geografie
,,Terra’’

Judeteana

Concurs interjudetean,,Terra de
la poveste la realitate

Judeteana

Olimpiada de istorie

Judeteana

Clasele a V a,a VI
a.a VII a

COORDONATOARE

Prof.Firastraeru Madalina

8 elevi
Clasele a V a,a VI
a,a VII a

Prof.Firastraeru Madalina

1 elev

Prof.Albert Mircea

Clasa a VIII a
Olimpiada de religie

Judeteana

5 elevi
Clasele a VII a ,a
VIII a

Prof.Grigorescu Mihaela

PREMII SI ALTE REZULTATE
NR.CR
T

PREMIU

NUME SI PRENUME ELEV

CADRE DIDACTICE

1.

Mentiune

Banu Andreea

Prof.Firastraeru M.

2.

Mentiune

Banu Alexandra

Prof.Firastraeru M.

3.

Mentiune

Frânculescu Roberta

Prof.Firastraeru M.

4.

Mentiune

Hogea Teodora

Prof.Firastraeru M.

COORDONATOARE
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5.

Mentiune

Ceapă Andrei

Prof.Firastraeru M.

6.

Mentiune

Aldea Alexandra

Prof.Firastraeru M.

7.

Mentiune

Marina Maria

Prof.Firastraeru M.

8.

Mentiune

Boteanu Cristiana

Prof.Grigorescu M.

9.

Mentiune

Bernaschi Ioana

Prof.Grigorescu M.

10.

Mentiune

Muscalu Alice

Prof.Grigorescu M.

Concluzii:
Pe parcursul semestrului II al anului școlar 2018-2019 în cadrul ariei curriculare ,, Om și societate’’ toți
profesorii membrii au participat la cercurile pedagogice,fiind permanent preocupați de calitatea actului
educațional.Au fost realizate aproape toate activitățile din cadrul planului managerial,precum și pregătiri
suplimentare cu elevii capabili de performanță și cu cei cu ritm lent de învățare.
Au fost incluse pe lângă activități cu caracter obligatoriu și activități ce includ activități extracurriculare
având ca obiective majore:
-Cristalizarea în rândul elevilor a sentimentului față de om,de Dumnezeu,de patrie și cunoașterea
mediului înconjurător
-Însușirea de către elevi a noțiunilor elementare despre istoria neamului românesc
-Cunoașterea principatelor elemente despre geografia României,geografia Europei și geografia
continentelor extraeuropene
-Cunoașterea de către elevi a simbolisticii zilelor de sărbătoare religioasă ,națională și marcarea
principatelor evenimente din calendarul ecologic
Despre realizarea acestor obiective,pe parcursul semenstrului al II –lea anului 2018-2019,se poate
concluziona ca ele au fost atinse în totalitate la elevii capabili de performanță.
-Toți profesorii ariei curriculare au folosit manuale aprobate de Ministerul Educației
-La disciplina religie și cultură civică toți elevii au fost promovați.
-La sfarsitul semestrului cei mai mulți elevi au înregistrat progres față de teste inițiale,rezultatele acestora
fiind înregistrate la fișele de progres-regres existente la dosarul comisiei și în portofoliile personale.

Puncte slabe
-lipsa unui videoproiector in cadrul comisiei pentru desfasurarea diferitelor activitati;
-lipsa manualelor pentru clasele a VI a,a VII a,VIII a la disciplina Religie
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-majoritatea membrilor ariei curriculare își desfășoară activitatea în mai multe școli,fiind imposibilă
prezența tuturor membrilor la ședintele din cadrul ariei curriculare

Puncte tari
-buna colaborare între membrii ariei curriculare
-promovabilitatea tuturor elevilor la disciplinele religie,educație socială,cultură civică
-buna colaborare a membrilor comisiei cu elevii și parintii
-folosirea mijloacelor moderne de predare PPT,materiale audio-video,internet ,ceea ce a dus la
atractivitatea orelor și la obținerea de rezultate foarte bune
-rezultate bune la olimpiadele si concursurile judetene
-existența unui cadru didactic membru în Corpul Național de Experți în Managementul educațional
Oportunități
-posibitatea realizării unor lecții de geografie în natură,in orientul local și apropiat precum si la disciplina
Religie in cadrul ambiental ,natură sau Biserică
-posibilitatea activitatilor de voluntariat prin diferite ONG-uri de exemplu Cercetasii Romaniei
Amenințări
-tendința unor elevi din clasele a VIII a ,să se concentreze doar pe materiile la care vor susține evaluarile
naționale,neglijand celelalte materii.

Plan de măsuri
-o mai buna gestionare a desfasurari activitatilor din cadrul comisiei;
-inițierea prin cabinetul de asistență psihopedagogică a unor activități de consiliere individuală și de grup
avand ca tema gestionarea corecta a timpului si pregatirea psihologică pentru examen.

Întocmit,
Responsabil Comisie Om și Societate,Prof.Grigorescu Mihaela
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IV.5. COMISIA METODICĂ „ SPORT, ARTE ȘI TEHNOLOGII”
RAPORTUL ACTIVITĂȚII ÎN ANUL SCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL I
Componenta:
1. Prof. Racates Ruxandra- Educatie fizica, Responsabil
2. Prof. Ion Descultu- Educatie muzicala
3. Prof. Badescu Adrian – Educatie tehnologica
4. Prof. Mocanescu Tanase- Arte vizuale
5. Prof. Moldoveanu Dragoș - TIC
1 Analiza SWOT
Puncte tari:
- Intocmirea la timp a planificarilor si respectarea acestora;
- realizarea orelor de consiliere cu parintii si lectorate cu parintii;
- participarea la cercurile pedagogice;
- participarea la activitatile cuprinse in programul de activitate a comisiei metodice;
- existenta de material didactic pentru cele patru specialitati;
- elevii sunt pasionati de desen , ed. fizica, muzica si ed. tehnologica;
- existenta activitatilor de traditie: Craciun, Paste, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie,Ziua Sportului
Scolar,Programul "Scoala Altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun";
- realizarea de activitati extrascolare in colaborare cu membrii comisiei, dar si excursii;
- efectuarea de interasistene la nivelul catedrei;
- întocmirea necesarului in comisia "Sport, Arte si Tehnologii";
- îmbunatatirea materialelor existente in scoala la educatie fizica si anume: saltele,mingi fotbal
si baschet,palete tenis de masa, mingi medicinale,popete.
Puncte slabe
-Lipsa organizarii unui Simpozion la nivel national ;
-lipsa organizarii unui Proiect Educational la nivel judetean pe domeniile ariei curriculare ;
-biblioteca scolii nu este dotata cu suficiente carti de arta, muzica si sport;
-nu s-au realizat activitati extra- scolare, pe toate domeniile catedrei.
Oportunitati
-Colaborarea foarte buna cu conducerea scolii ;
- colaborarea foarte buna cu Primaria Sinaia;
- colaborarea foarte buna cu ”Clubul Sportiv Carpati” -Sinaia;
- colaborarea foarte buna cu "Clubul Sportiv Scolar"- Sinaia;
- colaborarea foarte buna cu Asociatia de Prietenie Athis-Mons / Sinaia;
- colaborare foare buna cu Asociatia Floarea Reginei-Sinaia
- colaborare foarte buna cu Echipa Nationala Cercetasii Romaniei-Filiala Sinaia;
- colaborare foarte buna cu "Directia Judeteana de Tineret si Sport"-reprezentata pe Judetul
Prahova de Dl. Daniel Vasile.
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Amenintari
- Scaderea nr. de elevi, ceea ce va duce la scaderea nr. de clase si in aceelasi timp o scadere a
nivelului de performanta;
-Micsorarea timpului liber al elevilor prin programe scolare incarcate, duce la scaderea nr. de
elevi care participa la activitati sportive si cultural artistice;
-Nesupravegherea copiilor de catre parinti, acestia din urma, petrecand mult timp pe gadgeturi
electronice ,limitarea timpului petrecut in aer liber si a socializarii prin miscare, ceea ce duce la
imbolnavirea organismului,agitatia crescuta a copiilor si nu in ultimul rand la scaderea nivelului
de invatare.
2 TINTE STRATEGICE:
 Participarea continua la diverse concursuri locale, judetene, nationale si internationale;
 Obtinerea de cat mai multe premii;
 Constientizarea de catre elevi a importante ed. plastice, ed. fizice, ed. muzicale, si ed.
tehnologice pentru dezvoltarea lor armonioasa;
 Vizitarea de expozitii si muzee atat in localitate cat si in alte orase;
 Atragerea copiilor pentru dezvoltare sportului de masa;
 Atragerea copiilor pentru implicare in voluntariat, ceea ce duce la cresterea nivelului de
educatie si stimei fata de sine.
3 ACTIVITATEA METODICA, STIINTIFICA SI CULTURALA
a) Participarea la cercuri pedagogice:
Astfel, Racates Stefania Ruxandra a participat la Cercul Pedagogic Nr. 5 in data de
18.11.2016 organizat la Sc. Gimn."Mitropolit Pimen Georgescu"-Provita de Sus unde a
sustinut referatul cu tema : “Modalitati eficiente de practicare a exercitiilor fizice in
drumetii si excursii scolare"-Responsabil cerc: Prof.Pavel Simona
b) Cursuri de formare continua;
Prof. Racates Stefania Ruxandra, a urmat cursul de arbitraj Rugby Tag;
Prof. Racates Stefania Ruxandra, a primit Titlul de Olimpic Sinaian-Diploma"Docendo
Discimus", Academia Sinaia
Prof. Racates Stefania Ruxandra, a urmat cursul "Aplicarea Principiului Egalitatii de Sanse"C.C.D. Prahova -2016
Prof. Racates Stefania Ruxandra, face voluntariat 1 ora/sapt la Programul
Educational"Scoala dupa Scoala" ce se desfasoara in Sc. Gimn. "Principesa Maria"-Sinaia;
Prof. Mocanescu Tanase-a primit ''Titlul de Excelenta pentru promovarea artelor'' la
Concursul National dePlastica Mica-"Dr. Constantin Teodorescu", Barlad
Prof. Mocanescu Tanase, a urmat cursul "Aplicarea Principiului Egalitatii de Sanse"-C.C.D.
Prahova -2016
c) Participarea la consfatuiri;
Prof. Mocanescu Tanase a participat la consfatuirile profesorilor de educatie plasticaSeptembrie “ Liceul de arta C. Sylva”
Prof. Racates Stefania Ruxandra a participat la consfatuirile profesorilor de educatie fizicaPloiesti- septembrie.
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4 ACTIVITATI DESFASURATE LA NIVEL LOCAL/NATIONAL
Prof. Mocanescu Tanase- educatie plastica, expozitii in scoala:
-Expozitie cu lucrarile elevilor in scoala- Toamna la Sinaia-12-16.10.2016;
-Expozitie cu lucrarile elevilor in scoala- Iarna copiilor- 2016;
-Salonul de Toamna Judetean-Ploiesti-nov. 2016;
-Bienala de Pictura "Gheorghe Petrascu", Salon National-Targoviste- dec. 2016,ian.2017;
-Concurs National de Plastica Mica-Barlad-dec. 2016;
-Expozitie Nationala "Calator'' la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi ,Bucuresti -20
dec.2016-3.01.2017;
-Salonul Judetean de Iarna,Brasov-Galeria Europe- dec.2016
- Salonul Judetean de Pictura, Brasov- feb.2017
-Concurs National de Creatie Plastica;"Invingator prin Arta"-Iasi 2017
Prof. Racates Stefania Ruxandra
-A organizat Competitia “ Cupa Sinica”- competitie ce urmareste promovarea sportului de masa,
unde au participat 20 de elevi din clasele V-VIII din Sc. Gimn." Principesa Maria"in colaborare
cu D.J.S.T, “Clubul Carpati”-Sinaia, si Sc.Gimn. Nistoresti.In total au participat un numar de 60
de elevi.
-A participat la Etapa Locala in Olimpiada Scolara a Sportului -fotbal masculin la gimnaziu,
organizata de SC. Gimn. "George Enescu"- Sinaia
-A organizat Concurs de Craciun pe scoala"Decoratiuni Handmade", ocupand locul I-cl. VI.B;
locul II-cl. V.A;locul III-cl. V.B; mentiune cl. VI.A
-A organizat excursii didactice la Bucuresti
-A organizat Flashmob de Craciun, cu aproximativ 50 de elevi din invatamantul
gimnazial(dovazi cd cu poze si filmare)
-A participat la Olimpiada Scolara de Sah-Faza Judeteana-ocupand Locul 9 din 21 de scoli
participante;
- S-a calificat la Olimpiada Scolara a Sportului- Faza judeteana-Fotbal masculin,inv. primarorganizata de "Colegiul National Nicolae Grigorescu"-Campina
Prof. Descultu Ion – educatie muzicala.
- “Ziua Nationala a Romaniei”- Cantec si poezie -“Serbarea colindelor”- Colinde dedicate
Craciunului
-“ Prof. Badescu Adrian –Educatie tehnologica
-Impodobirea claselor pentru sarbatoarea de Craciun
5. Rezultate la concursuri
-Prof. Mocanescu Tanase: Concurs National de Creatie Plastica;"Invingator prin Arta"-Iasi
2017
Elevi: Bulete Maria- cl I -A PREMIUL I
Steres Rebeca-cl. I -A PREMIUL II
Tope Ionescu Ilinca- cl V -A PREMIUL I
Plesa Maria Teodora- cl V -A PREMIUL II
Breahna Geanina- cl V -B PREMIUL I
Ghidoveanu Ana - cl V -B PREMIUL I
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Lemnaru Teodora- cl V -B PREMIUL III
Pavel Alexia- cl V -B PREMIUL I
Serban Codresi Mira- cl V -B PREMIUL I
Barbuta Patricia- cl VI -A PREMIUL I
Marina Maria - cl VI -A PREMIUL I
Peticila Giulia- cl VI -A PREMIUL I
Gagean Iulia- cl VI -B PREMIUL II
Bernatchi Ioana-cl VII-B PREMIUL II
-Prof. Racates Ruxandra: Competitie "Cupa Sinica"inclusa in Calendarul Competitional
la Directia Judeteana de Sport si Tineret - Ph.
Locul II- Stafeta Olimpica- Sc. Gimn. "Principesa Maria"- Sinaia
Locul II- Trasul Franghiei- Sc. Gimn. "Principesa Maria"- Sinaia
Locul II- Fotbal Baieti - Sc. Gimn. "Principesa Maria"- Sinaia
Locul II- Transport Dovleci - Sc. Gimn. "Principesa Maria"- Sinaia
Locul I- Fotbal Fete - Sc. Gimn. "Principesa Maria"- Sinaia

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CATEDREI DE EDUCATIE FIZICA, SPORT ARTE SI TEHNOLOGII
AN SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL II
Componenta:
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. Mocanescu Tanase- Educatie plastica
Prof. Ion Descultu- Educatie muzicala
Prof. Racates Ruxandra- Educatie fizica
Prof. Badescu Adrian – Educatie tehnologica
Prof. Buica Sabina-Educatie fizica

1 Analiza SWOT
Puncte tari:
- Intocmirea la timp a planificarilor si respectarea acestora
- Participarea la cercurile pedagogice
- Participarea la activitatile cuprinse in programul de activitate a comisiei metodice
-Existenta de material didactic
-Biblioteca scolii dotata cu suficiente carti de arta, muzica si sport, de mare ajutor.
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-Elevii sunt pasionati de desen , ed. fizica, muzica si ed. tehnologica.
-Existenta activitatilor de traditie: Craciun, Paste, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie.
Oportunitati
-Colaborarea foarte buna cu conducerea scolii ;
- Colaborarea foarte buna cu Primaria Sinaia;
- Colaborarea foarte buna cu Clubul Sportiv “Carpati” Sinaia;
Amenintari
- Scaderea nr. de elevi, ceea ce va duce la scaderea nr. de clase;
-Micsorarea timpului liber al elevilor prin programe scolare incarcate, duce la scaderea nr. de elevi care
participa la activitati sportive si cultural artistice;
2 TINTE STRATEGICE:
-Participarea continua la diverse concursuri locale, judetene, nationale si internationale;
-Obtinerea de cat mai multe premii;
-Constientizarea de catre elevi a importantei educatiei plastice, educatiei fizice, educatiei muzicale, si
educatiei tehnologice pentru dezvoltarea lor armonioasa.
-Vizitarea de expozitii si muzee atat in localitate cat si in alte orase.
3 ACTIVITATEA METODICA, STIINTIFICA SI CULTURALA
-Participarea prof. Mocanescu Tanase in calitate de evaluator la concursul national Carmen Silva pentru
“Tinere Talente” organizat de Muzeul National Peles in aprilie 2016
- Participarea prof. Mocanescu Tanase in calitate de evaluator la concursul “Desenam, ne jucam,
circulatie invatam- Scoala “Nestor Urechia” Busteni in aprilie2016
-Participarea prof. Mocanescu Tanase la Simpozion National “ Lumina si Viata” 2016 din cadrul
Proiectului International “The Harmony of Nature”-“The Harmony of Light” editia a VII-a 2016:
referat “Lumina in Arta”
-Profesorul Mocanescu Tanase a realizat urmatoarele activitati expozitionale
1. Expozitie personala “Pietre Pretioase” , aprilie/mai 2016,Parcul Natural Bucegi
-Centrul de Vizitare “Alexandru Beldie “ Busteni
2. Salonul Judetean de Primavara, mai 2016 Ploiesti
3. Expozitie personala de pictura “Centrul Cultural Carmen Silva”-iunie 2016
-Participarea profesorilor Racates Ruxandra si Mocanescu Tanase la cursul “Aplicarea
principiului egalitatii de sanse in scoala” realizat de catre C.C.D. Ploiesti-filiera Sinaia in
mai 2016.
-Participarea prof. Racates Stefania Ruxandra la Cercul Pedagogic Nr.5 organizat de Sc. Gimn.
Sotrile
-Profesorul Racates Ruxandra a sustinut inspectia semestrului doi pentru inscrierea la gradul de
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definitivat pe care la sustinut si absolvit in august 2016 .
4 ACTIVITATI DESFASURATE LA NIVEL LOCAT/NATIONAL
-Prof. Descultu Ion – (educatie muzicala) a desfasurat activitati cu elevii prin cantece specifice, pentru
zilele de 8 Martie si 1 Iunie si Ziua Scolii.
-Prof. Mocanescu Tanase- (educatie plastica) a realizat urmatoarele activitati expozitionale
Prof. Mocanescu Tanase-, a realizat expozitie pe holurile scolii cu lucrarile elevilor cu urmatoarele teme:
1.“Ziua Martisorului”-martie 2016;
2.“Ziua Internationala a femeii”-martie 2016;
3.”Pastele la Romani”-aprilie mai 2016
4.”1 iunie, ziua copilului”- iunie 2016
-Prof. Racates Ruxandra- ( educatie fizica) a realizat impreuna cu elevii scolii urmatoarele activitati:
1. Competitia "Cupa Sinica" competitie realizata pentru dezvoltarea sportului de masa in colaborare cu
Directia Judeteana de Tineret si Sport Prahova
2. Faza Judeteana de Sah, sustinuta la C.N.Al. Ioan Cuza Ploiesti, in colaborare cu Clubul Sportiv
Carpati Sinaia
3.Competitie locala “Sinaia pe Partie” realizata la Cota 2000 in colaborare cu Primaria Orasului Sinaiafebruarie 2016
4.Retur Competitie Fotbal Masculin cl I-IV realizata la sala de sport a Orasului Sinaia, organizata de Sc.
Gimn. “Principesa Maria”
5.Concursul “Fulg de Nea” , realizat la Cota 2000 in colaborare cu cu Primaria Orasului Sinaia, cu Clubul
Sportiv Carpati Sinaia si Directia Judetana de Sport si Tineret- martie 2016
6.Competitia de fotbal fete de la cl V-VIII
7.Activitati desfasurate in cadrul saptamanii “Scoala Altfel” cu elevii scolii, dar si in colaborare cu
celelalte cadre didactice ale scolii.
8.Activitate desfasurata de Ziua Sportului Scolar
9. .Activitate desfasurata de Ziua Mersului pe Jos
10.Activitate desfasurata cu ocazia sarbatorilor de iarna:"Colaj Dansuri de Craciun"
-Prof. Buica Sabina -( educatie fizica) a realizat impreuna cu elevii scolii urmatoarele activitati:
1. Competitia "Cupa Sinica" competitie realizata pentru dezvoltarea sportului de masa in colaborare cu
Directia Judeteana de Tineret si Sport Prahova
2.Activitati desfasurate in cadrul saptamanii “Scoala Altfel” cu elevii scolii, dar si in colaborare cu
celelalte cadre didactice ale scolii.
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8.Activitate desfasurata de Ziua Sportului Scolar.
9. .Activitate desfasurata de Ziua Mersului pe Jos.
10.Activitate desfasurata de Ziua Scolii.

-Prof. Badescu Adrian – (educatie tehnologica) ) a realizat impreuna cu elevii scolii urmatoarele
activitati:

1. A participat cu elevii scolii la Olimpiada Judeteana.
2. Activitati desfasurate in cadrul saptamanii “Scoala Altfel” cu elevii scolii, dar si in colaborare cu
celelalte cadre didactice ale scolii.
3. A participat cu elevii la activitati de Ziua Politiei Romane.
CONCLUZII:
Pe parcursul semestrului al-II-lea al anului scolar 2017-2018, in cadrul ariei curiculare”Sport, Arte si
Tehnologii”, toate cadrele didactice, membrii ai comisiei au participat la cercuri pedagogice, cursuri de
perfectionare si activitati metodico stiintifice, fiind preocupati de calitatea actului educational. Au fost
realizate aproape toate activitatile din cadrul planul managerial, precum si pregatiri suplimentare cu elevii
capabili de performanta.

Întocmit, responsabil Comisie metodică, prof. Răcăteș Ruxandra
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V.RAPOARTE ALE COMPARTIMENTELOR
– PERSONAL DIDACTIC-AUXILIARV.1. COMPARTIMENT SECRETARIAT
La data de 31.08.2018, în urma reorganizării rețelei școlare, postul de secretar a fost
restructurat, începând cu data de 01.09.2018.
RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I , ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
A. ZONE DE COMPETENȚĂ:
-

B.

REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL
PERSONAL – RESURSE UMANE
ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE
ELEVI

CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE
a) Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor), ca obiectiv
general al activității;
b) Distribuirea și rezolvarea corespondenței școlii;
c) Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe, primirea documentației privind
desfășurarea corigențelor;
d) Deschiderea evidențelor școlare noi, registrelor matricole, operarea mișcării elevilor
e) Intocmirea situației statistice de sfârșit de an scolar 2017-2018, început de an școlar
2018-2019
f) Completarea si eliberarea foilor matricole, ca urmare a solicitarilor, pe baza de cerere.
g) Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de invatamant .
h) Completarea și eliberarea de adeverințe pentru elevi ori de câte ori este nevoie, la
cerere.
i) Primirea, verificarea cu ceilalti membri a comisiilor a dosarelor de burse sociale,
medicale și de studii;
j) Actualizarea registrului electronic privind evidența salariaților (REVISAL), operarea
tuturor datelor și a modificărilor intervenite în programele SIIIR și EDUSAL;
k) Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic în anul școlar
2018-2019, (situatia normelor, situația pe discipline, fișa încadrării, etc.)
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l) Înctocmirea de decizii pentru personalului școlii, ca urmare a schimbărilor intervenite,
decizii de incadrare pe baza repartitiei ISJ și a altor categorii de decizii care țin de buna
desfășurare a activității unității de învățământ;
m) Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniți în unitate, a actelor
adiționale la contracte, adata cu apariția de modificari legislative, precum si finalizarea
contractelor celor plecați din unitate în termenele legal prevăzute;
n) Întocmirea de dosare de personal pentru personalul nou venit în unitate;
o) Intocmirea lunara a statelor de personal și a statelor de plată, a declarațiilor nominale
privind CAS-ul, șomajul și sănătatea și transmitere spre validare și verificare către
instituțiile legal abilitate;
p) Completarea și eliberarea de adeverințe cu diferite sporuri pentru persoanele care
urmează să se pensioneze, la solicitarea lor, prin culegerea datelor din arhiva unității
școlare;
q) Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate pentru angajații școlii ori de câte
ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de sănătate, etc);
r) Întocmirea, în conformitate cu calendarul mișcării personalului didactic, în anul scolar
2018-2019, a situatiilor cerute,
s) Completarea și eliberarea de adeverințe cu venitul net/brut pentru salariatii care solicita
credite bancare.

C. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ





cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;
cu elevii şcolii;
cu alte compartimente: contabilitate, asistent medical, grădiniţă, administrativ, bibliotecă,
psiho - pedagog.
I.S.J., Primărie, I.T.M, Consiliul Județean,Trezorerie, Protecţia Copilului, Poliţie,
Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc.

D. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT
Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea
polivalentă, complexitatea, apariția unor situații neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da
prioritiza și rezolva, cu celeritate, a situațiilor urgente.
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având
în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului.
Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudine în soluționarea cererilor și
petițiilor, amabilitatea, ținuta morală și competență.
SECRETAR, DUMBRAVĂ DIANA
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V.2. COMPARTIMENT CONTABILITATE
În semestrul al II-lea, în perioada iulie-august 2018, a fost realizată misiunea de
audit din partea Primăriei Sinaia, în vederea predării-primirii inventarului, a închiderii
conturilor unității și a transferării sumelor restante în contul Colegiului „Mihail
Cantacuzino”, Sinaia, începând cu data de 01.09.2018.
În urma reorganizării rețelei școlare, postul de contabil, reprezentând 0,5 normă, a
fost restructurat, începând cu data de 01.09.2018.

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I, ANUL 2018
I . DATE PERSONALE:
POPESCU ELENA
SCOALA GIMNAZIALA “PRINCIPESA MARIA”,ORASUL SINAIA
SPECIALIZAREA : CONTABIL.
2 GRADUL PROFESIONAL: I ECONOMIST
3 PERFECTIONARI SAU INSTRUIRI DE SPECIALIZARE IN ULTIMII 4 ANI:
MASTERAND SPECIALIZAREA LEADERCHIP SI MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE.
4 REALIZAREA ATRIBUTIILOR DE SERVICI CONFORM FISEI POSTULUI :
Postul pe care il ocup este unic;
Unitatea de invatamant are 0.5 post de administrator financiar (parimoniu)-contabil,personal
didactic-auxiliar.
Unitatea de invatamant in care imi desfasor activitatea este cu personalitate juridica.
Intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli pentru bugetul local si de stat.
Organizez si exercit cotrolul financiar preventiv,in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Urmaresc circuitul documentelor justificative privind cheltuielile efectuate.
Efectuez si urmaresc incadrarea platilor efective in bugetul aprobat,in cadrul capitolelor pe
titluri si cheltuieli asa cum au fost repartizate in scopul unei judicioase utilizari.
Intocmesc si organizez documentatia privind
propunerea,angajarea si ordonantarea
cheltuielilor efectuate,pentru bugetul aprobat impreuna cu documentatia necesara.
Intocmesc actele justificative si documentele contabile,cu respectatrea formelor si regulilor de
alcatuire si completare.
Intocmesc lunar necesarul platilor ce urmeaza a fi efectuate pentru salarii,bunuri si servicii si
alte cheltuieli ale uunitatii scolare.
Organizez evidentele contractelor incheiate de unitate si urmaresc executarea lor.
Organizez efectuarea inventarierii patrimoniului unitatii scolare,precum si intruirea comisiilor
de inventariere.
Urmaresc cheltuirea creditelor aprobate pe capitole,subcapitole,articole si alienate,pe tipuri de
finantare(local,de stat)
Intocmesc lunar situatiile pentru cheltuiala publica si statisticile lunare pentru Judet.
si pentru Primaria Locala si orice alte situatii pentru bunul mers al scolii.
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Intoduc bugetul de venituri si cheltuieli pe fiecare forma de invatamant in Sistemul National de
Raportare FOREXEBUG al Ministerului Finantelor Publice.
Organizez evidenta contabila si asigur inregistrarea operatiunuilor financiar-contabile la
timp,conform legislatiei in vigoare,astfel incat sa se reflecte cat mai exact situatia patrimoniului
unitatii scolare in sistemul national de raportare FOREXEBUG.
Intocmesc prognozele pentru efactuarea platilor salarilale si cheltuielilor cu bunuri si servicii in
FOREXEBUG si avizarea acestora la Trezorerie .
Tin evidenta analitica a cheltuielilor bugetare pe fiecare sursa de finantare atat in programul de
contabilitate cat si in FOREXEBUG.

Bugetul de stat
cheltuieli de personal – salariati ( teste nationale)
cheltuieli materiale,bunuri si servicii pentru buna desfasurare a procesului de invatamant(
grupa pregatitoare)
.Bugetul de cheltuieli pentru salarii,intocmesc si calculez lunar necesarul de credite pentru
salarii si cheltuielile aferente salariilor.
Bugetul local :
Anexa 1 bilant salarii,monitorizare salarii,situatia platilor la transport la si de la locul de
munca.referat de necessitate pentru plata acestora.
Cheltuieli materiale
Cheltuieli privind plata elevilor cu probleme de handicap,intocmirea lunarade situatii pentru
plata acestora.
Cheltuieli de capital pentru investitii
- Intocmesc balanta de verificare sintetica si analitica.
- Intocmesc balanta analitica si trimestriala la obiecte de inventar,lunar pentru materiale si anual
pentru mijloace fixe.
- Intocmesc darea de seama contabila si situatiile anexe la bilantul contabil pentru bugetele mai
sus mentionate.
Intocmesc declaratia lunara privind platile la buget ale angajatorului,cat si al angajatilor
privind salariile pentru unitatea scolara.
- Urmaresc modul de lichidare a debitelor.
- Asigur acoperirea tuturor cheltuielilor pentru baza tehnico-materiala a unitatii scolare,plata
salariiilor si a altor servicii,conform prevederolor legale.
- Asigur inventarierea periodica,verificarea gestiunilor si organizez evidenta debitelor si
lichidarea creditelor( facturi executari silite)
- Intrunesc si controlez periodic personalul care gestioneaza valori materiale;
- Am sprijinit conducerea scolii in realizarea tuturor lucrarilor de reparatii curente, am pus la
punct baza materiala necesara laboratoarelor de informatica,fizica biologie chimie, a salilor de
clasa ,materiale de curatenie materiale de reparatii, furnituri de birou necesare desfasurarii
programului de invatamant si activitatilor administrativ-gospodaresti,urmarind destinatia
fondurilor si incadrarea in limitele bugetului aprobat;
- Am indeplinit si alte sarcini care deriva din legi,hotarari de guvern,ordine si instructiuni ale
Ministerului Educatiei Tineretului si Cercetarii.
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- Cand am fost solicitata am colaborat cu intregul colectiv si cu celelalte compartimente din
cadrul unitatii scolare pentru realizarea unui climat propice desfasurarii activitatii de invatamant.
- Intocmesc toate documentele conform Ordonantei 1792/2002,privind angajarea,propunerea si
ordonantarea cheltuielilor pentru unitatea de invatamant.
Intocmesc toata documentatia pentru efectuarea platilor la elevii cu CES.conf OUG 904/2014.
Intocmesc lunar pontajul,statul de plata,procesul verbal pentru aprobarea transportului cadrelor
didactice la si de la locul de munca.
- In cadrul scolii Gimnaziale “Principesa Maria” Sinaia mi-am dat silinta de a efectua lucrari cu
multa responsabilitate,chiar daca finantarea este efectuata din credite de la bugetul local,am
intocmit la timp evidenta financiar-contabila in fiecare luna,solicitata de ISJ,dar si de catre
Ordonatorul principal-Primaria Orasului Sinaia.
4. REALIZAREA ALTOR
CONDUCERII SCOLII.

ATRIBUTII

DE

SERVICIU

DIN

PARTEA

Am manifestat intotdeauna atasament pentru interesele institutiei, luptand pentru obtinerea de
credite de finantare din bugetul local si obtinand in fiecare an sume care ne-au permis
modernizarea unitatii de ivatamant de care apartin.
In anul financiar 2017 am avut un buget de 1.657.740, lei din care s-au achitat pentru salarii si
hotarari judecatoresti suma de 1.655.348.09 lei.
Pentru transportul la si de la locul de munca al cadrelor didactice s-a alocat de catre Consiliul
Local Sinaia suma de 16.000 lei si s-a platit 15.101 lei.
Pentru bunuri si servicii (utilitati: gaze, energie, salubrizare,apa canal,contacte de mentenanta,
reparatii curente, dotarea salilor de clasa pregatiroare cu TV,dotarea unitatii cu aparatura pentru
desfasurarea unor venimente - videopreietoare, et.) s-au cheltuit 164.950.09 lei.
Mentionez ca au fost achitate in termen toate facturile de utilitati și la furnizori am depus tot
efortul mai ales din punct de vedere economic pentru bunul mers al scolii.
SCOALA GIMNAZIALA PRINCIPESA
MARIA SINAIA
RAPORT FINANCIAR SEMESTRUL I
ANUL 2017
DENUMIRE INDICATOR

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)
CHELTUIELI
CURENTE(10+2030+40+50+51+55+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Alocatii pentru transportul la si de la locul

COD
INDICATOR

Buget 2017

Plati 2017

1531892.000 1373310.000
1
10
10.01
10.01.01
10.01.06
10.01.11
10.01.15

1531892.000 1373310.000
1327192.000
1083978.000
1.203.350
1900
74.940
16.000

1222910.000
1001067.000
1.202.354
1893
74.929
15.101
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de munca
Alte drepturi salariale in bani
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
BUNURI SI SERVICII ( COD 20.01.01 LA
20.30.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal, salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod
20.05.01-20.05.30)
Alte obiecte de inventar
Deplasari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Ajutor social
Ajutor social in numerar
Titlul XI ALTE CHELTUIELI
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL( COD
71+72+75)

10.01.30
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.05
20.05.30
20.06
20.06.01
20.11
20.13
20.14
20.3
20.30.30
57
57.02.01
59
59.01
71

0.000
271.390
191.360
5340
61.690

0.000
271.344
191352
5332
61.676

1900
11.100

1893
11.091

204700.000
150400.000
6.000
7.000
60.100
7.300
0.000
0.000
0.000
3.500

150400.000
111818.180
6000
7.000
60.099.96
7.300
0.000
0.000
0.000
3.500

13.300

13.300

23.900
1.000

23.899.94
1.000

15.200
15.200
11.300
11.300
0.000
0.000
0.000
16.400
16.400
18.000
18.000
0.000
0.000

15.150.97
15.150.97
11.300
11.300
0.000
0.000
0.000
16.399.22
16.399.22
16.700
16.700
0.000
0.000

0.000

0.000
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ACTIVE FIXE( COD 71.01.01 LA
71.01.03+71.01.30)
Constructii
Masini, echipamentesimijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Alte active fixe

71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Administrator financiar I
Popescu Elena

V.3. BIBLIOTECA ŞCOLII
RAPORT DE ACTIVITATE AL ACTIVITĂȚII PE SEM.I, AN ŞCOLAR 2017 2018
Din luna septembrie 2017 pana in luna iunie 2018 se organizează activităţi literar artistice cu elevii claselor I - VIII, expoziţii de carte si desene, evocari ale scriitorilor şi poeţilor,
vizite la biblioteca şcolii.
In luna septembrie 2017 am sustinut impreuna cu cls.a-V-a B si d-na prof.de lb.romana
Nan Ana o activitate despre George Coşbuc, cu prezentari de portofolii si planse la panoul
bibliotecii. Tot in luna septembrie 2017 impreuna cu d-na prof.de lb.romana si cls.a-VI-a A am
sustinut activitatea despre Ion Agârbiceanu cu povestiri si desene despre "bunicul si bunica".
In luna octombrie 2017 am sustinut o activitate despre Vasile Alecsandri - poet,
dramaturg, folclorist, impreuna cu cls.a-VII-a B si d-na prof.de lb.romana Nan Ana-Maria, iar
poeziile poetului George Topârceanu au fost recitate de cls.a-III-a A in sala de clasa unde am
sustinut activitatea impreuna cu d-na invat. Bucur Florica. Basmele scriitorului PetreIspirescu au
fost povestite de elevii cls.a-IV-a A cu sprijinul d-nei invatatoare Staicut Claudia.
In luna noiembrie 2017 am sustinut cu cls.a-VII-a A si d-na prof.de lb.romana Anghel Diana o
activitate despre Mihail Sadoveanu, supranumit si "poet al naturii", cu prezentare in power point.
Si cu cls.a-V-a A impreuna cu d-na prof.de lb.romana am discutat despre cateva din povestirile
lui Sadoveanu.Tot in noiembrie am sustinut activitatea despre Mihail Sadoveanu si cu cls.a-VIIa.
In luna decembrie 2017 am sustinut o activitate despre "Fram ursul polar" de Cezar
Petrescu si alte povestiri ale sale, impreuna cu cls.a-IV-a B si d-na invat. Moldoveanu Florenta si
cu cls.a-II-a A cu sprijinul d-lui invat.Petre Pavel – cand elevii au prezentat povestiri si desene.
Tot in decembrie 2017 impreuna cu cls.a-V-a B si d-na dirig.Grigorescu Mihaela am sustinut un
concurs intitulat “Bucuria Lecturii” – unde fiecare elev a povestit si a compus o poezie sau un
basm.
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In luna ianuarie 2018 l-am omagiat pe “Luceafarul poeziei româneşti” - Mihai Eminescu,
am facut activitatea impreuna cu cls.a-VII-a B si d-na prof.de lb.romana Nan Ana, cand elevii au
recitat si au comentat din poeziile marelui poet. Tot in luna ianuarie l-am sarbatorit pe unul
dintre cei mai mari prozatori romani – Ioan Slavici, am facut activitatea cu cls.a-V-a B impreuna
cu d-na prof.de lb.romana Nan Ana, cand elevii au povestit din basmele lui, totodata prezentand
si portofoliile.
In luna februarie 2018 am sustinut impreuna cu d-na prof.de lb.romana Nan Ana-Maria si
cls.a-VI-a A, o activitate despre Ion Luca Caragiale, mare dramaturg, elevii prezentand
portofolii din operele si viata marelui dramaturg. Tot in februarie am sustinut, cu cls.a-II-a B o
activitate despre fabulele lui Grigore Alexandrescu cu sprijinul d-nei invat. Spireanu Doina –
elevii au prezentat desene si portofolii despre viata si operele lui G. Alexandrescu.

RAPORT semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018
ACTIVITĂŢI CU BIBLIOTECA ŞCOLII
Nr.
crt.

ACTIVITATEA

TEMA

DATA

1.

Stimularea
interesului elevilor
pentru lectura
textelor de
aventura pentru a
identifica raportul
text/viata, cu
vizarea
avantajelor pe
care le aduce
lectura in
formarea propriei
personalitati.

-MEDALION
LITERAR ION
LUCA CARAGIALE –
SCRIERILE LUI –
TEATRUL “O
SCRISOARE
PIERDUTA” interpretare

FEBRUAR
IE 2018

RESURSE
umane/mat
eriale
-elevii
claselor
V-VIII

-activitati la clase

-expozitie de carti in
biblioteca
-clasele a-IIIa

-EMIL GARLEANU –
“Moartea caprioarei”.

164

2.

Realizarea unui
material despre
istoria cartii, si
prezentarea unor
scriitori si poeti
romani, clasici si
contemporani.

3.

Sensibilizarea şi
dezvoltarea
sentimentelor de
dragoste, respect
şi admiraţie faţă
de cea mai iubită
fiinţă ,,MAMA’’

4.

Formarea la elevi
a unei atitudini
pozitive faţa de
carte si fata de
scriitori si poeti.

1
5

5.

Concursul – “O
scrisoare
adresata
personajului din
cartea

-ISTORIACARTII
-SCRIITORI
ROMANI
(Carmen Sylva,
O.Cazimir, I.Slavici,
P.Ispirescu,
V.Alecsandri, O. Goga,
G.Alexandrescu) .

FEBRUAR
IE 2018

-elevi
-cadre
didactice
-bibliotecar

activitati si expozitie
cu carti

-CHIPUL MAMEI
OGLINDIT IN
LITERATURA
ROMANA (la clase recital de cantece si
poezii dedicate mamei)

MARTIE
2018

-elevi
-bibliotecar
-prof.desen

-expozitie de felicitari
realizate de elevi

-2 PRIETENICREANGA SI
EMINESCU

MARTIE
2018

- elevi
- bibliotecar

-activitati la clase

- 2 APRILIE ZIUA
INTERNATIONALA
A CARTII PT.COPII
SI TINERET – despre
H.Ch.Andersen cele
mai frumoase povestiri
pentru copii.
-23 APRILIE – ZIUA
BIBLIOTECARULUI
-despre
B.St.Delavrancea cu
“Bunicul si Bunica”.

APRILIE
2018

-elevi
-bibliotecar
- cadre
didactice

-activitati la clase

-Colaborarea
Asociatiei sociocult.PH Excelsior- cu
elevi, cadre didact. si
bibliotecar.
Despre TUDOR

MAI
2018

-elevi
-bibliotecar

-activitati la clase

24 MAI

-elevi
-invatator

- GEORGE
TOPARCEANU –
“Balade vesele si
triste”.

12
APRILIE
2018

-activitate la clasă
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preferata”.

ARGHEZI”- unul
dintre autorii
“canonici ai literaturii
romane”.

6.

Actiuni
extrascolare cu
participarea
tururor elevilor
pentru
cunoasterea scolii
in care invata.

- ZILELE SCOLII
“PRINCIPESA MARIA”
– istoria scolii si
invatamantul in scoala
noastra.

7.

Sfarsit de an
scolar

“Cel mai bun cititor”

2018

-bibliotecar

MAI
2018

-elevi
-cadre
didactice
-bibliotecar

-prezentare carte
-activitati extrascolare

IUNIE
2018

-director,
diriginte,
invatator,
bibliotecar

-premiere

Bibliotecar, Arhire Cristina
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VI.DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PRIORITĂȚI pentru anul școlar 2018-2019

Management
ACȚIUNI SPECIFICE :











menținerea stării de siguranțăîn unitatea de învățământ;
rezolvarea conflictelor în instituția școlară ;
identificarea de resurse extrabugetare; proiectarea și execuția bugetară în acord cu
disciplina financiară impusă de legislația în vigoare; administrarea tuturor resurselor în
acord cu descriptorii din și eliminarea factorilor de risc în atingerea obiectivelor
instituționale ;
dezvoltarea de proiecte comunitare ce urmăresc protecția mediului, precum și proiecte
ce vizează identificarea căilor de incluziune socială a persoanelor defavorizate ;
adaptarea fișei individuale de evaluare la specificul și la nevoile unității de învățământ ;
distribuirea echilibrată a unor sarcini pentru a evita supraaglomerarea unor cadre
didactice;
asistarea la ore a cel puțin un cadru didactic pe semestru, în vederea monitorizării actului
educațional ;
atragerea în activitatea managerială a profesorilor interesați de cultura organizațională;
organizarea unor evenimente care să întărească necesitatea adoptării culturii
organizaționale atât de către angajați, cât și de către beneficiari, inclusiv de cei din
comunitatea locală.

Curriculum
ACȚIUNI SPECIFICE :
 creșterea nivelului calitativ al procesului intructiv-educativ, în concordanță cu standardele

de performanță și cu realitatea socială și economică;
 promovarea caracterului deschis, dinamic, transdisciplinar al procesului intructiveducativ;

menținerea rezultatelor de la examenele/olimpiadele școlare în intervalul de
performanta;

creșterea cu 5% a promovabilității elevilor la Evaluarea Națională, la disciplina
matematică ;

desfășurarea a cel puțin o oră la clasă la disciplina fizică în laboratorul de fizică al
Colegiului „Mihail Cantacuzino”, folosind materialele din dotarea acestuia ;

creșterea cu 10 % a numărului de elevi aflați în progres școlar, în semestrul al IIlea față de semestrul I ;

incluziunea și egalitatea de șansepentru elevii aflați în dificultate și cei proveniti din
medii defavorizate;

tratarea diferențiată a elevilor, în raport cu particularitățile individuale și de vârstă;
dezvoltarea competențelor necesare integrării armonioase în viața școlară, a spiritului
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civic ;
realizarea unui program de sprijin al elevilor aflați în situație de corigență;
actualizarea permanentă a portofoliilor și a panourilor comisiilor metodice;
intensificarea asistențelor la ore în cazul profesorilor debutanți;
prin activitatile proiectate, se va urmări, în egală măsură, desfășurarea activităților
specifice susținerii examenului de definitivare /a gradelor didactice în învățământ, a
programelor de formare continuă, a activităților didactice prevăzute pentru sprijinirea
cadrelor didactice debutante, a schimburilor de experientă , în scopul creșteriieficienței
actului educațional;
estetizarea spațiului școlar prin amenajarea panourilor pentru toate comisiile
metodice

Resurse umane
ACȚIUNI SPECIFICE :







continuitate în atragerea, selecția, angajarea și gestionarea resurselor umane în acord
cu nevoile exprimate la nivelul unității de învățământ ;
îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din unitatea școlară, prin analiza nevoii
de formare continuă și a recomandării cadrelor didactice să își atingă numărul minim de
credite necesare și elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul școlii;
realizarea activităților specifice care vizează organizarea examenului de definitivare în
învățământ, precum și monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice, prin grade
didactice;
identificarea unor activități care să declanșeze mecanismele interne ale motivației pentru
învățare în cazul elevilor și pentru formare continuă în cazul profesorilor;
încurajarea și îndrumarea cadrelor didactice debutante și a celor care nu dețin
credite profesionale transferabile să se înscrie la cursuri de formare continuă ;
realizarea unei încadrări eficiente a cadrelor didactice.

Resurse materiale
ACȚIUNI SPECIFICE :



Valorificarea și dezvoltarea resurselor materiale existente ;
analizarea ofertei de nevoi și găsirea unor soluții eficiente, adaptate la cerințele
beneficiarilor ;

identificarea de resurse extrabugetare cu scopul achiziționării de materiale pentru
dotarea spațiilor școlare și asigurarea confortului necesar derulării procesului instructiveducativ ;

modernizarea infrastructurii școlare prin creșterea gradului de satisfacție a actorilor
educaționali ;

montarea butonului de alarmare în caz de urgență ;
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 dotarea laboratorului de chimie-fizică;
 holurile școlii necesită amenajarea acestora cu panouri specifice afișării
documentelor cu activitățile desfășurate la nivelul comisiilor;
 lipsa unui laptop si a unui videoproiector la nivelul fiecărei comisii metodice;
 lipsa unei a doua săli de sport pentru desfășurarea concomitentă a orelor de
educație fizică;
 demararea lucrărilor pentru amenajare unui loc de joacă pentru copii, a anvelopării
clădirii noi, a schimbării acoperișului ;
 modernizarea cabinetului medical al școlii;
 demararea lucrărilor privind extinderea spațiului școlar.

Relații comunitare
ACȚIUNI SPECIFICE :







Dezvoltarea de programe și proiecte cu Primăria Sinaia, Asociația de părinți, agenți
economici în vederea asigurării nevoilor comunității școlare ;
dezvoltarea strategiilor de popularizare a activităților didactice și extrașcolare
desfășurate de școlala noastră pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi ;
celebrarea aniversării pe care o împlinește școala în spațiul public cu implicarea
agenților economici, a consiliului local și a celorlalți parteneri ai școlii;
sporirea numărului de parteneriate locale și naționale ;
monitorizarea gradului de satisfacție a părinților, copiilor, a comunității locale în ceea
ce privește serviciile educaționale oferite de școală ;
actualizarea permanentă a site-lui școlii .

Activități extrașcolare
ACȚIUNI SPECIFICE :


în vederea îmbunătățirii calității educației, se vor avea în vedere acțiuni specifice
prevenirii și combaterii violenței,a diminuării abandonului și a absenteismului, a creșterii
motivației școlare, precum și a promovării învățării pe tot parcursul vietii ;

frecventarea de către elevi a Centrului de Zi, în vederea ajutorării elevilor din
familiile nevoiașe, prin implicarea lor în activități specifice vârstei ;

monitorizarea și coordonarea activităților extrașcolare, a activităților de consiliere și
orientare școlară ;

proiectarea activităților extrașcolare, în parteneriat cu fundații, asociații, organizații
neguvernamentale etc. ;
 monitorizarea valorii adăugate în educație, mai ales a educației extrașcolare și extracurriculare;
includerea educației nonformale în procesul instructiv-educativ.
ÎNTOCMIT, DIRECTOR, PROF. RĂDULESCU RODICA
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