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RAPORT  

PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI    

an şcolar 2017-2018 
 

 
1.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială:  
 La nivelul unităţii noastre, au fost concepute şi realizate documente de proiectare 

managerială: Planul de dezvoltare şcolară (2017-2021) şi planul managerial și operațional, 

pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale 

organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza 

riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor acţiuni 

prioritare. 

1.1.1. Conform analizei SWOT din PDI, s-au realizat în acest an școlar în diferite grade de 

rigurozitate următoarele: 

 Dinamizarea internă a factorilor de control prin implicarea activă în 

realizarea de asistențe, interasistențe; 

 Responsabilizarea membrilor CA; 

 Implementarea ofertei educaționale va ține cont de dorințele elevilor, plaja 

CDȘ extinzându-se interdisciplinar astfel încât elevii să nu sufere din cauza 

constrângerilor de încadrare a personalului didactic; 

 Obținerea unui post de administrator de patrimoniu și a unuia de 

bibliotecar; 

 Realizarea de ore deschise într-o Săptămână a porților deschise: Ziua 

Școlii; 

 Consilierul școlar să identifice derapajele la nivelul personalului didactic și 

să preîntâmpine apariția unui coflict sau să-l gestioneze cu ajutorul 

directorului, consilierului educativ și a colegilor; 

 Obținerea prin colaborare cu Consiliul local a unui agent poliție locală care 

să țină legătura săptămânal cu diriginții; 

 Publicarea articolelor în revista școlii; 

 Peisagizarea curților Școlii printr-un program pe timpul verii, care să 

antreneze Primăria, părinții, elevii și personalul didactic și nedidactic; 

 Modernizarea spațiului ambiental: crearea de spații de primire și de 

relaxare; picturi pe pereți; 

 Crearea site-ului școlii; 

 Continuarea Revistei școlii, a ercului de lectură, a programului de 

voluntariat SNAC, a Cercului de pictură pe sticlă, 

 Organizarea de excursii tematice; 

 Organizarea de întâlniri informale la nivelul comunității; 

 Parteneriate cu IPJ, Colegiul Țara Bârsei Prejmer, Muzeul de Istorie, Casa 

Mureșenilor. 

o Implicarea crescândă a familiei se va obține prin reluarea proiectului Școala 

părinților și prin dezvoltarea altor programe de implicare activă; 
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o Inițiativa studierii integrate a curricumului, extinsă și spre gimnaziu va oferi o 

relaxare a programelor, ceea ce va oferi cadrelor didactice libertatea de a fixa 

mai bine cunoștințele generale și de a pregăti pentru excelență. 

o Sesiuni de formare a cadrelor didactice, a părinților prin diseminarea unor 

cursuri: Ora de net, Fenomenul Bullying. 

o Prezența unui cadru medical, minim de două ori pe lună, pentru controlul 

copiilor; 

o Răsturnarea deprecierii statutului prin atitudinea demnă, rsponsabilă și 

curajoasă a cadrului didactic în activitatea sa cotidiană care să emane bucuria 

profesiei; 

o Schimbarea atitudinii cadrelor didactice referitor la activitatea în comisii, cea 

de pregătire a cursurilor și de cunoaștere a legislației prin motivarea acestora: 

stimulare emoțională, financiară: premierea cu 2%; profesorul anului; 

o Creșterea calității umane și materiale ale Școlii Gimnazaiale Bod va readuce 

elevii plecați la alte școli. 

o Inițierea programului Școală după școală prin proiectul „BODicecuri sărăciei! 

Un nou început pentru comunitățile bodene marginalizate”. 

o Construirea unui Geodom pentru practicabilitatea ariei curriculare de științe ale 

naturii; 

o Optimizarea siguranței în spațiul școlar prin camere de supraveghere în clase; 

o Crearea de cluburi educaționale: Club de matematică / chimie / bilologie / 

geografie 

1.1.2. Conform Planului operațional: 

S-au realizat în grade diferite de calitate: 

 Îndeplinirea atribuțiilor manageriale la nivelul clasei și al școlii; 

 Monitorizarea corectitudinii întocmirii și eliberării actelor de studii și a 

documentelor școlare; 

 Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului 

Profesoral; 

 Completarea Raportului annual de evaluare internă de către CEAC; 

 Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului școlar 

2017-2018; 

 Analiza și diagnoza activității educaționale pentru anul 2016-2017; 

 Proiectarea și organizarea activității pentru anul școlar 2017-2018; 

 Organizarea resurselor umane; 

 Menținerea în spațiul școlar a unui climat de siguranță fizică și psihică 

pentru elevi, personalul didactic și nedidactic; 

 Monitorizarea mișcării elevilor și frecvenței pe parcursul anului școlar; 

 Centrarea procesului instructive-educativ pe elev, prin implicarea activă a 

acestuia în propria formare; 

 Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ; 

 Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ; 

 Formarea și perfecționarea cadrelor didactice; 

 Pregătirea evaluărilor naționale la clasela a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a și 

a admiterii în învățământul liceal. 

Nu s-au realizat: 

o Întărirea rolului elevilor, implicarea lor în viața școlii – patrula elevilor; 

o Modernizarea infrastructurii şcolii inclusiv prin creşterea gradului de 

informatizare a procesului de învăţământ (dotarea şcolii cu calculatoare, 

echipamente multimedia, soft-uri educaţionale); 

o Dezvoltarea relației cu comunitatea; 
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o Extinderea și eficientizarea parteneriatelor și proiectelor. 

 

 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 Analiza anuală a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea 

şcolii. La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea 

optimă a activităţilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare 

curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară. 

 1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul 

anului şcolar în cadrul şedinţei Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, 

constatându-se o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru acest lucru, fiecare cadru 

didactic având în cadrul Consiliului profesoral a anumită responsabilitate bine definită. De 

asemenea, Consiliul de administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare cu 

responsabilităţi precise a fiecărui membru. 

 Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care predă 

la clasa respectivă şi un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost format din preşedinţii Comitetelor de 

părinţi ai fiecărei clase. 

În cadrul şcolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice şi comisii de lucru cu caracter 

permanent sau temporar după cum urmează: Comisia metodică Învăţători, Educatoare, 

Comisia Proiecte și programe, Catedra Limbă și comunicare, Catedra Matematică și științe, 

Catedra Om și societate, Catedra Arte și tehnologii, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, Comisia pentru curriculum, CSSM, Comisia de prevenire şi combatere a violenţei, 

Comisia pentru elaborarea orarului și a serviciului pe școală, Comisia pentru Etică și 

disciplină, Comisia pentru verificarea și evaluarea controlului intern managerial, Comisia 

pentru CES, Comisia pentru ritmiciattea notării și prevenirea abandonului școlar, Comisia 

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității. 

 Repartizarea responsabilităţilor  s-a făcut în urma discutării fişei 

postului a fiecărui cadru didactic în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, la începutul anului 

şcolar. 

 

     1.2.2. Evaluarea activității la clasă în urma asistențelor: Față de sugestiile semestrului 

I, care cuprindeau: diversificarea metodelor, alternarea celor tradiționale cu cele moderne; 

proiecte de lecție pentru fiecare oră la cei debutanți și cu definitivat; schița lecțeie – bine 

structurată pe tablă, însoțită de explicații și exemple (necesară la Engleză, Istorie, Geografie, 

Franceză, Mitologie românească); fișe sau sarcini diferențiate pentru elevii cu CES; 

verificarea temei; contact vizual echilibrat, la sfârșitul semestrului II, sugestiile au fost:  

o diversificarea metodelor, alternarea celor tradiționale cu cele moderne;  

o fișe sau sarcini diferențiate pentru elevii cu CES; 

o suport audio-video; sistem scriptic de notare formativă;  

o respectarea structurii proiectului de lecție și a șchiței lecției; 

o implicare activă a elevilor fie pe baza solicitărilor explicite adresate lor, fie prin lucru 

pe grupe; 

o schițarea conținuturilor pe tablă și în caietele elevilor (verificarea notării lor!); 

o existența caietelor de clasă/teme pentru fiecare disciplină; 

o verificarea în mod periodic a notării datei și a temei în caiete; 

o folosirea CD-urilor la clasele a V-a, a VI-a; 

o la nivel preșcolar: -  realizarea conformă a proiectelor didactice și a planificărilor și 

respectarea lor; 

- sarcini diferențiate; 
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- activități diferențiate pe ritm de lucru: accelerarea ritmului și 

ridicarea gradului de dificultate; 

- combinarea tipurilor de activități; 

- atitudine lucrativă, dinamică și jovială a educatoarei 

o disciplinarea elevilor prin consecvență, prin impunerea regulilor și respectarea lor, prin 

activități incitante, bogate, diverse. 
 

1.2.3. Organizarea timpului 

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de 

învăţământ şi de particularităţile clasei. În întocmirea orarului s-a ţinut seama de curba 

oboselii elevilor în decursul unei zile, dar şi în decursul unei săptămâni, de gradul de solicitare 

al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasă a acestora pe zile şi pe ore. 

 Cursurile s-au desfăşurat într-un singur schimb. Eficienţa personalului şi a elevilor s-a 

realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit. 

S-au respectat orele prevăzute în orar, precum şi recreaţiile elevilor, în anumite cazuri 

excedându-se pauza și creându-se întârzieri la oră, fapte discutate și îndreptate pe parcurs.  

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi 

Am monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind: 

-   completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale; 

-   structurarea schemei orare şi respectarea acesteia; 

-   completarea condicii de prezenţă; 

-   arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale; 

-   respectarea parcurgerii planificărilor/programelor; 

-   conducerea lecţiilor conform proiectului deja elaborat astfel încât să se obţină maximum de 

eficienţă a lecţiilor; 

-   calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi cele materiale ale şcolii; 

-   notarea ritmică a elevilor; 

-   respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă; 

- respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare, 

performanţi şi de sfârşit de ciclu; 

-   analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice; 

-   utilizarea TIC; 

-   îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate; 

-   colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa şcolii; 

-   activitatea extraşcolară; 

-   formarea continuă a cadrului didactic; 

- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

- întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi 

fişelor de încadrare – vacantare, a statelor de plată; 

- îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

             Puncte tari 

-   întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială; 

-  stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor; 

-   activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare; 

- proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale în funcţie de   

nevoi; 

-   asigurarea unui climat optim de muncă; 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

 Str.Brasovului  nr.343 ,cod 507015–Bod, ROMANIA –Telefon: +(04)(0268)283219/402– Fax. + (40) (0268)283219/402 
 Email: contact@scoalabod.ro 

 5 

-   monitorizarea,controlul şi evaluarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

-   acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor; 

-   colaborare bună cu personalul unităţii şi cu ISJ Brașov; 

-  colaborare bună cu reprezentanţii primăriei, cabinetului medical, bisericii, poliţiei, precum 

şi cu alte unităţi de învăţământ; 

   parteneriate educaţionale; 

-   organizarea de activităţi cultural-educative şi cultural artistice; 

 

             Puncte slabe 
-    dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate; 

 pondere mică a elevilor performanţi; 

 implicarea părinţilor în viaţa şcolii; 

 asigurarea utilizării Sistemului Educativ Informatizat; 

 tratarea diferenţiată a elevilor. 

 

1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

  Particip la şedinţele cu directorii organizate de ISJ Brașov şi  studiez  lucrări şi 

publicaţii de management şi dezvoltare instituţională. 

În vederea autoperfecţionării, în acest an am participat la programele de perfecţionare: Scriere 

de proiecte europene, Implementare SCIM, organizate de CCD. 

  

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager  
Planurile manageriale, Planurile manageriale semestriale şi anuale, întocmite au vizat 

creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane si materiale ceea ce 

constituie o premisă favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne adecvate priorităţilor 

strategice ale proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii. 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1. Baza materială 

Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat 

adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi 

întreţinerea spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. 

 

 2.1.2. Biblioteca 

 Asigurarea manualelor şcolare pentru elevi s-a realizat la începutul anului şcolar în 

proporţie de 98%. Am asigurat procurarea auxiliarelor curriculalare, în special la clasele CP/I-

IV şi grădiniţă. Biblioteca funcţionează în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al 

şcolii, volumele fiind păstrate în condiţii foarte bune. 

 

2.2. Resurse financiare 

 2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Am elaborat proiectul de buget pentru anul 2018 conform HG 1274/2011 privind costul 

standard elev/preşcolar şi l-am înaintat Primăriei Bod spre aprobare. Suma repartizată pentru 

bugetul total pe 2018 este de 2.052.144 lei, 1.772.144 de la bugetul de stat și 280.000 de la 

bugetul local. 

 

3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 
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 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

Statul de funcţii cuprinde, în anul şcolar 2017-2018,  posturi didactice.  

După modul de încadrare, situaţia personalului didactic este următoarea : 

Cadre 

didactice/nedidactice 

prescolar  primar gimnazial 

titulare 5  7 10 

detașate -  - - 

suplinitoare total -  3 6 

calificate -  3 6 

 necalicate -  - - 

Personal curățenie 6 

Muncitori de întreținere 1 (2 x 0,5) 

Șofer 1 

Secretar 1 

Informatician 0,5 

Contabil 0,5 

 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor 

 La începutul anului şcolar a fost elaborată tematica Consiliului profesoral, care a fost 

discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de 

administraţie discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 

profesoral şi Consiliului de administraţie au fost consemnate în Registrele de procese-verbale. 

În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru, fiecare învăţător/diriginte a prezentat 

raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei. 

 În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, activitatea a fost doar parțial fructuoasă. Am 

monitorizat şi controlat activitatea pe parcursul întregului an, urmărind eficientizarea tuturor 

componentelor, comisiilor şi compartimentelor şcolii, astfel încât aceasta să reuşească, printr-

un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor propuse. 

  Au fost realizate asistențe pentru fiecare cadru didactic în parte de către director, însă 

la nivelul comisiilor au fost planificate (Diriginți, Învățători, CEAC), însă nerealizate. 

Nu am primit Rapoartele de activitate de la Comisia educatoarelor, Limbă și 

comunicare, Arte și tehnologii, Om și societate, Comisia pentru Curriculum, Comisia pentru 

dezvoltare profesională ș evoluție în cariera didactică, Comisia de etică și disciplină, Comisia 

pentru Ritmicitatea notării. 

 3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

  În acest an şcolar, fiecare cadru didactic a fost îndrumat spre tipul de formare continuă 

cel mai potrivit, raportat la nevoile individuale şi la necesităţile şcolii.  

S-a realizat prin participarea la activităţile comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, la 

obţinerea gradelor didactice, la cursuri de perfecţionare şi la masterate. 

1 cadru didactic a fost evaluat prin inspecţie specială în vederea obţinerii gradului didactic I, 1 

cadru didactic prin inspecţie curentă I în vederea înscrierii pentru gradul didactic Definitivat  

şi 2 cadre didactice prin inspecţie curentă I în vederea înscrierii pentru gradul didactic II. 

Cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare, astfel :  

 Managementul carierei didacticei: Baracu Cristiana, Năstase Emilia; 

 Management strategic și operațional: Târnăcop Roxana, Gheorghică 

Diana;  

 Scrierea proiectelor europene: Moiseanu Alina, Bălan Mihaela;  

 Implementare SCIM:  Moiseanu Alina, Bălan Mihaela, Gheorghică Diana. 

3.2. Elevi 

 3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară 
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 Şcoala Gmnazială Bod are la sfârşitul anului şcolar 2017/2018 un efectiv de 389 elevi 

și preșcolari. 

 Problema majoră cu care ne confruntăm o reprezintă migrarea elevilor,astfel că din 

389 de elevi au rămas la începutul anului 2018-2019 361 de elevi și preșcolari, fapt ce impune 

măsuri ample și riguroase:  

 Creșterea caității actului didactic, 

 Dezvoltarea unor programe de pregătire suplimentară 

 Implementarea unui program SDS, pe bază de voluntariat. 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa 
Majoritatea elevilor/ preşcolarilor înscrişi în unitatea noastră de învăţământ îşi exercită 

calitatea de elev/preşcolar prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile 

existente în programul şcolii.  

 

Primar Gimnaziu 

 

A - înscrisi la începutul 

anului: 112 

-la sfârșitul anului: 108 

B – înscrisi la începutul 

anului: 64 

-la sfârșitul anului:  64 

A-  înscrisi la începutul 

anului: 68 

- la sfârșitul anului: 66 

B – înscrisi la începutul 

anului:  77 

-la sfârșitul anului: 73 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

944 992 97 376 2155 1514 1264 1195 

Total A  Total B  Total A  Total B  

1936 473 3669 2459 

 

 3.2.3. Cauze ale absenteismului 
 Majoritatea absenţelor sunt datorate îmbolnăvirii elevilor, dovedite cu adeverinţe 

medicale sau cereri scrise ale părinţilor, motivate de fiecare diriginte sau învăţător, dar există 

şi absenţe datorită atitudinii negative a părinţilor faţă de educaţia şcolară.  

3.2.5. Rezultate la învăţătură: Corigenţe/Repetenţi 

La sfârşitul anului şcolar, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

Existenți la 

sfârțitul anului 

 Corp A Corp B 

 Promovați 168 116 

 Repetenți  9 14 

Fete   82 58 

Băieți  86 58 

CES  7 (5 – primar, 2 - gimnaziu) 9 (3 - primar, 6 - gimnaziu) 

 

 

În vederea îmbunătăţirii procesului de învăţare am demarat o serie de activităţi de ameliorare 

a deficienţelor şi strategii individualizate de recuperare: munca diferenţiată la oră, ponderea şi 

diferenţierea temelor, lucrul în echipă, ore de consultaţii şi meditaţii în afara orelor de curs.   

 

 

 

3.2.6. Rezultate obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2018 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

 Str.Brasovului  nr.343 ,cod 507015–Bod, ROMANIA –Telefon: +(04)(0268)283219/402– Fax. + (40) (0268)283219/402 
 Email: contact@scoalabod.ro 

 8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

În acest an şcolar elevii au obţinut rezultate foarte bune la următoarele concursuri: 

Procent de promovabilitate 

 2018: 68% 

 2017: 76,19% 

 2016: 52,63% 

 2015: 94,73% 
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 Olimpiada de Limba și literatura română, etapa locală: clasa a VI-a B: Borza Antonio 

(91p), clasa a VIII-a A: Ovreiu Iulia (90p), Clasa a VII-a B: Bălteanu Larissa (76,5p), 

clasa a VIII-a B: Ardelean Alin (72,5p). 

 Rezultate foarte bune la Olimpiada de fizică-chimie, Impuls perpetuum, premiul I la 

faza județeană și participare la faza națională (Rozmarin Andrei, a VIII-a A: 8,45, 

locul 13 pe țară); 

 Rezultate bune și foarte bune la concursurile şcolare naționale – Comper, Aşii 

cunoaşterii, și internaționale – Formidabilii, interdisciplinar; 

 Concursul județean Vocabulary Twisters, organizat de Școala Gimn. Nr.6, Brașov: 

locul I, Borza Antonio, clasa a VI-a B; 

 Participarea la Concursul Sanitarii Pricepuți, organizat de Crucea Roșie - locul XI; 

 Premiul I pentru Corul Școlii Gimnaziale Bod la Festivalul interetnic școlar Comoara 

Etno, ediția 11, 08.04.2018; 

 Rezultate bune la Concursul Național Pro-lectura: Mitrofan Alexandra, clasa a IV-a B 

- premiul II, Vasiliță Andreea, clasa a VII-a B – premiul II, Bălteanu Larissa, clasa a 

VII-a B – premiul III; 

 Rezultate foarte bune la concursul județean Eu, noi pentru o școală mai sigură: Colțea 

Delia, clasa a VIII-a B, premiul I poster, premiul II fotografie; 

 Rezultate bune la Concursul național Natura, prietena mea, organizat de Șc. Hașdeu, 

Câmpina: Anghi Tudor – premiul III, Selymes Sarah – premiu special. 

 

3.2.8. Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire 

Toţi elevii clasei a VIII-a au absolvit şcoala gimnazială, fiind repartizați atât la licee teoretice, 

cât și la școli profesionale sau colegii tehnice. 

 

3.2.  Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

 La nivelul unităţii noastre există 1 post secretar şi 0,50 post contabil, 0,50 post informatician, 

transformat în administrator de patrimoniu. 

 

3.3. Încadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic din şcoală este încadrat după cum urmează : 

- îngrijitor II – 6 post 

- muncitor III – 2 post 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

1.1    Calitatea proiectării didactice 

          În elaborarea documentelor de planificare a muncii instructiv-educative cadrele 

didactice din unitatea noastră au respectat următoarele criterii: 

   -   prescripţiile curriculumului naţional şi cel local; 

   -   specificul grupului de elevi ţintit; 

   -   folosirea la maxim a bazei umane a clasei şi materiale a şcolii; 

   -  depunerea documentelor de planificare la directorat la termen. 

 Planificările calendaristice s-au întocmit la toate disciplinele, pe semestre, în funcţie de 

structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a 

conţinuturilor propuse, majoritatea respectând normele, iar în urma avizării fiind remediate 

inadvertențele. 

 Proiecte de lecție au fost întocmnite de cadrele didactice debutante sau cu definitivat, 

celelalte realizând în mare parte schițe de lecție. 

 

1.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 
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Curriculum-ul la decizia şcolii s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele elevilor şi obiectivele 

de dezvoltare ale comunităţii. Astfel, în completarea curriculumului nucleu şcoala noastră a 

optat, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi, pentru curriculum aprofundat, 

precum şi pentru stabilirea orelor opţionale.  

 

1.3. Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale 

Disciplinele opţionale pentru anul şcolar 2018-2019 au fost alese pe baza unor proceduri de 

consultanţă cu părinţii şi  aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii, după cum urmează: 

Corp A 

Grupa mijlocie: Căsuța cu povești 

Grupa mare: Limba engleză 

III: Educație financiară 

IV : Educație financiară                                                         

V: Teatru                                       

VI: Istoria casei regale  

VII: Om și sănătate  

VIII: Vorbesc, deci înțeleg  

 

Corp B 

Grupa mare: Hai la drum, mici pietoni! 

CP: Căsuța cu povești 

I: Pictura pe sticlă 

III: Educație financiară 

IV : Educație financiară  

V: Legendele lumii  

VI: Engleza, prietena mea  

VII: Istoria casei regale  

VIII: Creație și receptare  

 

 

1.4. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă 

Au fost organizate ore de pregătire pentru concursuri de către prof. Lazăr Attila (istorie), 

Cioban Georgeta (fizică), Bălan Mihaela (limba și literatura română), Năstase Emilia (limba și 

literatura română). 

 

1.5. Program de pregătire suplimentară 

În vederea obţinerii unor rezultate bune la Evaluarea Naţională, la matematică şi română s-au 

organizat săptămânal  ore de pregătire suplimentară: Bălan Mihaela (limba și literatura 

română), Năstase Emilia (limba și literatura română), Bedo Maria (Matematică). 

 

1.6. Activitatea educativă 

  S-a întocmit programul activităţilor educative. Diriginţii au întocmit planificările 

activităţilor educative pe clase conform cerinţelor. În cadrul orelor de dirigenţie  s-au susţinut 

teme prevăzute de metodologie. 

Pentru o mai bună educare a elevilor şi îndrumare a acestora spre o şcoală cât mai 

aproape de interesele şi aptitudinile lor, împreună cu diriginții claselor a VIII-a am organizat 

şedinţe şi lectorate cu părinţii în care s-au prezentat elevilor şi părinţilor Calendarul şi 

Metodologia Evaluării naţionale, Calendarul şi Metodologia de admitere în clasa a IX-a, 

precum şi graficul fiecăror activităţi. 

  

1.7. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  desfăşurată în aul şcolar 2017-2018 
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 Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie) şi în programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, inclusiv cu invitaţi, 

vizite, excursii, proiecte 

 Activități educative dedicate Zilei Mondiale a Educației – coordonatori: doamnele 

învățătoare, profesorii diriginți. Au colaborat și alte cadre didactice. 

 Excursii: Moldova, Maramureș, Sibiu, Moeciu, Drăguș 

S-au realizat parteneriate: 

 Școala Gimnazială Șercaia  - Brașov- 03.10.2017 

 IPJ Brașov – excursie la Mărășești – 14.10.2017 

 Școala Gimnazială Comuna Tomșani – Vâlcea – 10.10.2017 

 Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” – Galați -  26.10.2017 

 Muzeul ”Casa Mureșenilor” - Casa Baiulescu: România e acasă – Brașov – 

14.05.2018 

 C.S.E.I Brașov – 31.02.2018 

 Romconcept International Solutions – București – 01.02.2018 

 Apicultor Rebeca Sterian – București – 12.03.2018 

 Școala Gimnazială „Elena Doamna” – Galați – 12.03.2018 

 Școala Gimnazială Holbav – Brașov – 26.03.2018 

 Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Covasna – 28.03.2018 

 Expoziție de numismatică, inițiată de Societatea de numismatică Brașov, 

05.06.2018 

 Concurs județean, inițiat de CJRAE, prin dl Tața Dan, Eu, noi, pentru o școală 

mai sigură, participanți, Moiseanu Alina, Bălan Mihaela, mai 2018 

 Șc. Gimn. 1, Sănătate prin educație, diseminare 

 Atelier creativ, Galeriile Creativ 

 Șah, Sebastian Răcășan 

 Karate, CS – Aiki Karate-Do, Brașov 

 Handbal. 

 

• Revista şcolii Cubulețele de zahăr - cu ISSN 2286 – 1807 – coord. prof. dr. Bălan 

Mihaela. 

• Implicare în S.N.A.C. - Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, program organizat 

de Ministerul Educației și Cercetării Naţionale şi Asociaţia “Children High Level Group”. S-

au derulat trei proiecte care au inclus activități de voluntariat:  

 Săptămâna legumelor; 

 EcoEficient – Protecția mediului 

 Săptămâna fructelor și legumelor 

 Activitate caritabilă: Sfântul Nicolae aduce bucurie în sufletele copiilor, vizită la 

Hospice Casa Speranței 

 Activitate caritabilă la Fundația Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

 

 Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere 

şi orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi 

de la diferite instituţii de învăţământ, activităţi de testare şi consiliere individuală şi de 
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grup realizate de psihologul şcolar, vizita la târgul liceelor, vizită la Colegiul Țara 

Bârsei, Prejmer;  

 Activitate publicistică - editatrea şi tipărirea numărului 6 al revistei şcolii Cubulețele 

de zahăr;  

 Activitatea de promovare a activităţilor şcolare şi extraşcolare: Site-ul școlii, fb-ul 

școlii, revista școlii 

 Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii cu elevii în zilele de weekend 

şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat şi elevii 

solicită în continuare organizarea activităţilor de acest tip.  

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii 

Dorind o implicare a familiei în activităţile formativ-educative, prin diferite modalităţi 

de comunicare, se organizează cu părinţii şedinţe, lectorate. 

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local 

Există o colaborare bună cu Consiliul Local, Primăria Bod asigurându-se aplicarea şi 

respectarea legislaţiei şi luarea de măsuri privind cuprinderea tuturor elevilor în şcoală, 

precum şi dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 

educaţiei tuturor elevilor din comunitate. 

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură-sport, ONG, mass-media 

 Există o colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov prin 

participarea la şedinţe, consfătuiri şi audienţe în vederea participării la cursuri de formare şi 

perfecţionare continuă precum şi cu CCD.  

La nivelul interinstituțional, am organizat activități cu: 

- Primăria comunei Bod; 
- Biserica ortodoxă Bod-Sat 

- Biserica ortodoxă Bod-Colonie   

- Secţia de Poliţie Bod; 

-Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

 -Direcția Antidrog Brașov 

-IPJ Brașov 

-Muzeul de Istorie Brașov 

-Muzeul Casa Mureșenilor 

-Colegiul Tehnic Țara Bârsei, Prejmer 

-SNAC 

  

5.4.   Colaborarea cu sindicatele 

 Reprezentantul sindical a participat la şedinţele organizate de sindicat, comunicând 

personalului didactic din şcoală informaţiile primite la aceste şedinţe. De asemenea, a luat 

legătura cu sindicatele de câte ori a fost necesar. 

 

5.5.   Programe / proiecte de integrare europeană 

Proiectul european BODicecuri sărăciei! Un nou început pentru comunitățile bodene 

marginalizate”, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 

2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, a fost suspendat în 

februarie 2018. 
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5.7.       Promovarea imaginii şcolii 

În acest an am creat site-ul școlii. 

Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extraşcolare, proiectele, concursurile 

desfăşurate în cadrul şcolii în şedinţele Consiliului profesoral, Şedinţele cu părinţii, pagina 

de facebook, Revista școlii. 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

În funcţie de cerinţe – la nivelul instituţiei, la niveluri superioare precum şi la nivelul 

publicului – Secretara, administratorul financiar, administratorul de patrimoniu și-au 

îndeplinit atribuțiile corect și în timp util. De asemenea, au comunicat la timp informaţiile 

solicitate şi a respectat reglementările în vigoare. Şi-au îndeplinit cu succes toate atribuţiile şi 

responsabilităţile, au participat la instruirile organizate de ISJ în vederea realizării activităților.  

 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 
7.1. Personal întreţinere şi îngrijire 

Personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu stabilite prin fişa 

postului şi pe tot parcursul anului şcolar, a păstrat şi folosit în condiţii normale bunurile din 

clase, holuri şi spaţii sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut igiena în instituţie, atât 

în interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, păstrarea instalaţiilor sanitare 

în condiţii igienice, executarea unor lucrări de zugrăvire şi vopsire.  

Personalul de întreţinere, cu excepția unei persoane care a omis sarcini și nu a respectat 

programul, ceilalți au a efectuat lucrări de reparaţii interioare la toate corpurile de clădire, a 

menţinut instalaţia de încălzire în stare de funcţionare, a igienizat grupurile sanitare din 

instituţie şi a respectat normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor, precum şi normele 

de protecţie a muncii.  

Șoferul a îndeplinit atribuțiile în mare parte, afișând o atitudine în mare parte potrivită 

funcției, însă a neglijat aducerea la cunoștința conducerii expirarea certificatului de transport 

peroane, acest fapt având ca efect suspendarea CIM.  

  

  

 

 

Director, 

      Prof. Dr. Bălan Miaela 

 
 

 


	Am elaborat proiectul de buget pentru anul 2018 conform HG 1274/2011 privind costul standard elev/preşcolar şi l-am înaintat Primăriei Bod spre aprobare. Suma repartizată pentru bugetul total pe 2018 este de 2.052.144 lei, 1.772.144 de la bugetul de s...



