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INTRODUCERE  

 Şcoala Gimnazială Dumitra  funcţionează ca o entitate  unitară, creată  prin  efortul  conjugat al 

structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean  Bistrița și al altor parteneri implicați.  
 În anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială Dumitra şi-a propus să promoveze o educaţie de 

calitate, centrată pe elev, pe nevoile şi interesele acestuia, astfel încât să îi asigure succesul la şcoală, să îi 

faciliteze formarea de competenţe, abilităţi, atitudini, în deplină concordanţă cu programa şcolară.  

 În  întreaga activitate desfăşurată, conducerea şi cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Dumitra 

au urmărit crearea unui climat deschis, stimulativ caracterizat prin dinamism, cooperare, muncă în echipă, 

respect  reciproc, ataşament  faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare.  

 

CONTEXTUL LEGISLATIV  

            Documentele legislative care ne-au  ghidat şi orientat activitate au fost următoarele :  

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

 Ordinele, metodologiile, regulamentele, notele, notificările, adresele Ministerului Educației; 

 Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al Judetului  Bistrița-Năsăud  pentru anul  

şcolar 2021-2022  

 Legea privind asigurarea educaţiei în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare   

 Statutul elevului , 

 Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii  

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar 

aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022  

  Analiza Swot. 

 

 

ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL . 

PREZENTAREA MISIUNII SI A OBIECTIVELOR SCOLII  

VIZIUNEA şcolii o reprezintă creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, 

într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.  

MISIUNEA pe care şi-a asumat-o  Şcoala Gimnazială Dumitra este aceea de a  promova  o 

educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat 

pe valori morale. Se urmăreşte ca fiecare să beneficieze  de şansa dezvoltării unei personalităţi 
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armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi 

ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare 

şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Dorim să 

satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre 

schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin 

încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru 

dezvoltarea individuală a fiecăruia. In acest sens, scoala a elaborat   strategii diferenţiate menite să 

faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, 

religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive. 

 Valorile promovate sunt :  

 Dezvoltare: perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor 

profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de 

lucru.  

 Calitate şi eficienţă:  furnizarea de  servicii de calitate, care să contribuie la creşterea 

calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi 

implicând toţi actorii educaţionali.  

 Lucrul în echipă: dezvoltarea  unui  climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe 

seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode 

participative şi consultative.  

 Colaborare: promovarea  respectului reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă 

cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional , european 

cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

 

 Pentru anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială Dumitra şi-a propus atingerea următoarelor 

Ținte strategice :  

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate; 

 Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative 

care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea 

în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;  

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;  

 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene.  

 

 

EXAMENE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

EVALUAREA NAŢIONALĂ  

Din cei 70 de elevi înscrişi în clasele a VIII-a în anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Gimnazială 

Dumitra, au promovat un număr de 54 de elevi, 15 elevi au rămas corigenți și un elev a rămas 

repetent. 

La examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a desfăşurat la centrul de 

examen Şcoala Gimnazială Dumitra au fost înscrişi 54 de elevi (100%): 28 elevi de la Şcoala 

Gimnazială Dumitra şi 13 elevi de la Școala Gimnazială Cepari și 13 de la Şcoala Gimnazială 
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Tărpiu.  Toți elevii  înscrişi,   s-au prezentat atât la proba de Limba şi literatura română 

cât și la  la proba de Matematică. 

 Din cei 54 elevi care au participat la ambele probe, 41 de elevi au obţinut medii generale 

peste 5 (75,92%). Dintre aceștia 46 elevi (85,18%) au obţinut note peste 5 la proba de limba şi 

literatura română şi 33 elevi (61,11%) au obţinut note peste 5 la proba de matematică. 

Niciun elev nu a susţinut probă la limba maternă. 

 

 

 Situaţia mediilor: 

Nr. 

elevi 

înscriși 

la EN 

Nr. elevi 

prezenți 

la EN  

Nr. 

Note  

[1-

1,99] 

Nr. 

Note 

 [2-

2,99] 

Nr. 

Note  

[3-

3,99] 

Nr. 

Note  

[4-

4,99] 

Nr. 

Note 

 [5-

5,99] 

Nr. 

Note  

[6-

6,99] 

Nr. 

Note  

[7-

7,99] 

Nr. 

Note  

[8-

8,99] 

Nr. 

Note 

[9-

9,99] 

Nr. 

Note 

10 

42 39 0 1 4 8 15 18 4 3 1 0 

  92,85% 0,00% 0,00% 5,12% 17,94% 23,07% 28,20% 15,38% 7,69% 2,56% 0,00% 

  

Notele obţinute la fiecare probă: 

Proba 
Elevi 

înscriși 
Prezenți Absenți Eliminați 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

Limba și literatura 

romana 

54 54 0 0 8 46 

 
100% 0% 0,00% 14,82%    85,18% 

Matematica 
54 54 3 0 21 33 

 
100% 0% 0,00% 38,88% 61,11% 

  

 

Mediile generale: 

Medii generale 
Elevi 

inscrisi 

Prezenti la 

ambele  

probe 

Absenti la cel 

putin o proba 
Eliminati 

Medii 

sub 5 

Medii 

peste 5 

Medii EN 54 
54 0 0 13 41 

100% 0% 0,00% 24,07%    75,92% 

 

2. Interpretarea rezultatelor: 

 Situaţie comparativă cu anii şcolari anteriori: 

Medii generale mai mari sau egale cu 5: 
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Se observă o ușoară scădere față de anul școlar precedent , 2020-2021.  

 

Note obţinute la proba de limba şi literatura română mai mari sau egale cu 5: 

 

 

 

 

Note obţinute la proba de matematică mai mari sau egale cu 5: 
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În anul şcolar 2021-2022, la Şcoala Gimnazială Dumitra au funcţionat patru clase 

de elevi: două la Dumitra una la Cepari și una la Tărpiu. Am considerat relevant procentajul de 

medii/note mai mari sau egale cu 5 obţinut de fiecare clasă. 

Situaţia mediilor pe clase: 

 

 

Atât clasa a VIII-a A cât și clasa a VIII-a B a obținut un procentaj de 78,57%, urmată de clasa a 

VIII-a T, 76,92%  și VIII C care a obținut 69,23% . La toate clasele s-a reușit un procentaj de 

peste 50%. 

 

 

 

 

Situaţia notelor pe clase, la proba de limba şi literatura română: 

 

Rezultatele celor trei clase la limba română sunt destul de apropiate. 

 

Situaţia notelor pe clase, la proba de matematică: 
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 Cele mai bune rezultate la proba de matematică le are clasa a VIII-a A (71,42%), urmată 

de clasa a VIII-a T (61,53%) , clasa a VIII-a B (57,14%) și clasa a VIII C (53,83%). 

  

Rezultatele sunt un pic mai scăzute decât cele din anul școlar 2020-2021 .  Există 

diferențe  între mediile obținute la clasă și mediile obținute la examene, urmând ca în anul 

școlar următor, împreună cu profesorii, elevii și părinții să corectăm deficiențele descoperite, 

pentru îmbunătățirea rezultatelor. 

 3. Date tehnice: 

Înaintea desfășurării probelor au fost luate toate măsurile necesare, conform procedurilor. Au fost 

asigurate două surse de internet (RCS-RDS și Orange) și a fost pregătit un generator electric pentru 

preluarea și transmiterea în siguranță a subiectelor în cazul unei pene de curent. 

În timpul probelor de examen, cei 54 de elevi au fost repartizaţi în ordine alfabetică, în patru săli 

de clasă, dotate cu echipamente de supraveghere audio şi video conectate la DVR, cu câte doi profesori 

asistenţi. Camerele de supraveghere şi microfoanele au fost montate pe plafonul sălilor de clasă, frontal, 

astfel încât să cuprindă toţi elevii din încăpere. 

Transferul, descărcarea şi multiplicarea subiectelor la ambele probe s-au desfăşurat normal, în 

încăperea special destinată, supravegheată audio-video. Am listat câte o variantă de subiect pentru cele 

două discipline, în cele două zile de examen, pe care am  multiplicat-o în număr egal cu numărul de elevi 

înscrişi.  

Elevii şi-au depozitat telefoanele mobile şi alte obiecte personale în sala special destinată 

bagajelor, supravegheată audio-video, cu un asistent, neexistând incidente. 

Examenul la ambele probe a decurs normal, fără incidente. 

 La finalul fiecărei probe de examen, lucrările au fost predate de către asistenţi comisiei în 

încăperea destinată, cu supraveghere video şi audio. Lucrările au fost introduse în plicul sigilat şi 

ştampilat de către preşedintele comisiei. 

Transportul şi predarea lucrărilor Comisiei Judeţene de Evaluare Naţională s-au desfăşurat, în 

ambele zile, în condiţii de securitate, fără incidente. 
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4. Concluzii 

  În perioada imediat următoare examenelor de Evaluare naţională la clasele a VIII-

a,   s-au organizat la nivelul unităţii noastre şedinţe pe arii curriculare la care au participat  

profesorii de matematică şi limba română. S-au analizat rezultatele elevilor s-au făcut rapoarte 

şi s-au identificat acele conţinuturi ale programei de la fiecare disciplină de studiu care necesită 

să fie tratate cu mai multă seriozitate în viitor. Cel mai grav aspect identificat a fost că elevii nu 

citesc conştient şi cu atenţie textele şi cerinţele itemilor, acest lucru ieşind în evidenţă mai ales 

prin faptul că elevii au dat răspunsuri incorecte  la itemi cu sarcini foarte simple. 

  S-au identificat şi direcţiile care trebuie urmate cu consecvenţă în perioada 

următoare: alinierea standardelor de evaluare la clasă cu standardele naţionale;  programe 

de sprijin şi recuperare pentru elevii care întâmpină dificultăţi de învăţare nu doar în cadrul 

ŞDŞ ci şi în cadrul orelor de curs; colaborarea reală între cadrele didactice şi părinţi prin 

lectorate, activităţi comune şi o comunicare strânsă în ce priveşte situaţia şcolară a elevilor. 

 

MANAGEMENT  

 In acest domeniu s-au avut in vedere urmatoarele:  

• elaborarea  tuturor documentelor manageriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin 

consultarea tuturor partenerilor şi beneficiarilor educaţionali si  aplicarea acestora în activitatea 

desfăşurată.  

•  aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul managementului instituţional  

•  îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 al 

SGG din 12/06/2015 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22/06/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

 

                 Pe parcursul  anului scolar 2021-2022  au fost intocmite in timp util documentele manageriale 

ale scolii, respectiv:  
       Graficul sedintelor Consiliului profesoral;  

Graficul sedintelor Consiliului de administratie;  

Graficul asistentelor la clasa;  
Planurile manageriale ale comisiilor metodice  si ale comisiilor pe probleme de lucru . 
Graficul lucrărilor semstriale .  

              Aceste documente au fost dezbatute si aprobate in Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de 

Administraţie .  

           Desfasurarea procesului de invatamant s-a realizat in concordanta cu documentele manageriale ale 

şcolii, instrucţiunile, procedurile I.Ş.J. BN, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul  de Ordine Interioară al şcolii .  

              Pentru buna desfăşurare a procesului de ȋnvăţământ s-au elaborat şi aprobat la nivelul şcolii 

diferite proceduri, s-au  ȋncheiat şi s-au derulat   parteneriate cu instituţii locale, s-a colaborat permanent 

cu Primăria Dumitra şi ISJBN . 

 

                 Normarea,  ȋncadrarea , salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic s-a 

făcut cu respectarea planului –cadru, a Legii 63 / 2011, a O.UG. nr. 20 / 2016, a Legii nr. 250 / ian. 201, 

Legii nr. 153 / iulie 2019.  

mailto:scoaladumitra@yahoo.com
http://www.scoaladumitra.ro/


                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA                           
                      Judeţul Bistriţa-Năsăud 
                      Tel/fax: 0263.38.00.07 

               scoaladumitra@yahoo.com 
               www.scoaladumitra.ro 

              Statele de plata ale salariilor se ȋntocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ş.J. 

Teleorman, ȋn conformitate cu Ordinul 4576 / 230 / 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru 

cheltuielile de personal ȋn  ȋnvăţământul preuniversitar.  

                  La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea , 

autodotarea patrimoniului.  

                    Parteneriatul scoala –familie la nivelul scolii s-a concretizat prin : organizarea lectoratelor cu 

parintii;implicarea parintilor in diferite activităţi ale şcolii;participarea reprezentanăilor parinţilor la 

Consiliul de Administraţie al şcolii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul şcolii , al 

comunităţii, cu participarea părinţilor. 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI  
 

Norme existente  

Didactic 54,05

Didactic auxiliar 1,5

Nedidactic 5,5

Total 61,05  
 

Cadre didactice -perfectionare  

Deb. 8

Def. 7

Gr. Did.II 12

Grad did. I 27

Total 54  
 

Activităţi de perfecţionare  

 

Obiective propuse :  

 sprijinirea personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii didactice  

  informarea promptă cu privire la cursurile de formare desfăşurate la 

nivelul ISJ BN şi CCD Bistrița,  

Acţiuni ale  membrilor comisiei : 

 elaborarea documentelor manageriale ale comisiei; 

 informarea, coordonarea cadrelor didactice;  

 organizarea activităţii de echivalare a gradelor didactice ȋn credite profesionale transferabile; 

  consilierea  cadrelor didactice cu privire la formele de perfecţionare;  

 menţinerea legăturii  cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă; 

  informarea  personalului didactic cu privire la  modificările care apar în ceea ce priveşte 

pregătirea şi formarea profesională; 

  sprijin acordat  personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi în 

susţinerea examenelor de grade didactice. 

 facilitarea  comunicării  intercolegiale la nivelul şcolii; 

 diseminarea  informaţiilor primite de la CCD şi  ISJ Teleorman. 

 ȋntocmirea, actualizarea fişlor persoanle de dezvoltare profesională.  

 

Formarea prin cursuri de perfecţionare s-a realizat: 

a.  on-line : 

b. prin CCD Teleorman: 

c. stagii la nivel naţional şi internaţional; 

d. conferinţe și simpozioane 

e. activităților demonstrative susținute la nivelul comisiilor metodice din școală și la 

nivelul cercurilor pedagogice zonale: 

mailto:scoaladumitra@yahoo.com
http://www.scoaladumitra.ro/


                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA                           
                      Judeţul Bistriţa-Năsăud 
                      Tel/fax: 0263.38.00.07 

               scoaladumitra@yahoo.com 
               www.scoaladumitra.ro 

 

EVALUAREA PERSONALULUI  
  

S-a realizat prin:  

asistenţe la clase 

inspecţiile curente 

inspecţiile speciale 

 

La evaluarea anuală a activităţii, ȋntreg personalul, atât didactic, cât şi didactic 

auxiliar şi nedidactic a obţinut calificativul "Foarte bine".  

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL COMISIILOR METODICE  

INVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

    Comisia metodică a profesorilor din învăţământul primar  şi-a desfăşurat activitatea pe baza 

planului managerial care a avut următoarele puncte strategice: 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  

 Utilizarea de strategii activ-participative; 

 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

 Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare. 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

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

 Colaborarea şcoală –familie-comunitate locală. 

               

 

      LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

Comisia metodică “Limbă si comunicare’’ şi-a propus  și a atins in  anul  scolar 2021 -2022  

următoarele obiective: 

 Proiectarea activităţii didactice pe baza programelor școlare în vigoare, cu accent pe unitatea de 

învăţare; 

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ - participative; 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

 Evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională la 

disciplina limba și literatura română, precum și a elevilor participanți la olimpiadele școlare; 

 Interes pentru dezvoltarea prestigiului școlii. 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

În  anul  şcolar 2021-2022   activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei 

coordonate: 

 Activităţi curriculare 

 Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare 

 Formare profesională continuă / perfecţionare. 

Principalele activităţi desfăşurate au fost: 

  Studierea  curriculum-ului, întocmirea  planificările calendaristice si semestriale. 
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  Stabilirea  loturile de elevi participanti la concursurile si olimpiadele scolare pentru anul 

in curs , precum si programul de pregatire suplimentara a acestora si ,in perioada decembrie- 

ianuarie s-a desfasurat etapa pe scoala  . 

 preocuparea pentru formarea si dezvoltarea la elevi a unor abilitati de rezolvare a problemelor pe 

baza relationarii cunostintelor din diferite domenii, precum si pe inzestrarea lor cu un set de  

competente, valori si atitudini menite sa le asigure o integrare profesionala optima;  dezvoltarea 

capacitatea de a intelege si interpreta fenomene fizice si chimice prin prisma sistemelor de legi si 

principii specifice fizicii sau chimiei ,in relatie cu celelalte stiinte ale naturii, in scopul integrarii 

sociale si profesionale. 

  analiza testelor initiale pentru fiecare disciplina şi stabilirea unor  masuri de imbunatatire a 

rezultatelor. 

 Activitate de perfecţionare  prin dezbateri cu privire la proiectarea didactica, la selectarea 

manulalelor scolare si celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate in procesul de invatamant 

si prin participarea la activitatile metodice din scoala ; 

 participare la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline si la activitatile cercurilor pedagogice 

organizate pe discipline; 

 susținerea unor  lectii deschise si referate, conform programului de activitate semestrial. 

  pregatirea elevilor in vederea sustinerii testelor initiale, a simularii Evaluarii Nationale 

 desfăşurarea unui  program de pregatire suplimentara . 

 

 

OM ŞI SOCIETATE . SPORT SI ARTE  

In anul şcolar 2021-2022 , membrii comisiei metodice „Om şi societate. Sport şi arte” şi-au 

desfăşurat activitatea în deplină concordanţă cu planul managerial şi obiectivele stabilite .  

 Prin activităţile desfăşurate s-a avut în vedere : promovarea unui act didactic de calitate , creşterea 

interesului elevilor pentru studiul disciplinelor cuprinse în aceste arii curriculare, prevenire eşecului şcolar 

şi stimularea performanţei .  

 Toate cadrele didactice membre ale comisiei şi-au relizat la timp şi în deplina conformitate cu 

reglementările şi programa şcolară documentele manageriale, palnificările , au realizat evaluări corecte , 

obiective , în deplină concordanţă cu procesul de predare-învăţare , elaborând şi aplicând diferite 

instrumente de evaluare , au manifestat preocupări pentru pregătirea şi formarea profesională, participând 

la diferite  activităţi  de formare .   

               

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE  

La începutul anului şcolar 2019-2020 , s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a 

activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii.  

 S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale 

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-

back-ul. 

 S-au actualizat punctele de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi. 

  Peofesorii pentru învăţământul primar  și diriginții au  participat la toate activitatile educative ale 

scolii. 

Activitatile extrașcolare desfasurate la clasa au fost popularizate la nivel local: prin intermediul 

membrilor comunității locale, la nivel national si international pe site/ul școlii thenextgenerationsgv2.ro 

 

 

 

 

 

mailto:scoaladumitra@yahoo.com
http://www.scoaladumitra.ro/


                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA                           
                      Judeţul Bistriţa-Năsăud 
                      Tel/fax: 0263.38.00.07 

               scoaladumitra@yahoo.com 
               www.scoaladumitra.ro 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI 
 

A reprezintat o preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice . Aceasta s-a realizat  prin:  

 Discutii, dezabteri in cadrul orelor de consiliere si orientare  

 O stransa legatura cu familia , mai ales in cazul elevilor predispusi la acţiuni de violenţă . 

 O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria oraşului 

Videle .  

 Activităţi educative. 
 Urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul şcolii nu s-au înregistrat în acest an şcolar 

fapte grave de violenţă.  

 
 

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 

S- a realizat  prin: integrarea copiilor cu dificultăti de invatare in procesul isntructiv-educativ, 

adapatarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevoile si interesele elevilor, recurgerea, la nevoie 

la strategii de diferentiere, valorizarea in cadrul procesului didactic si a activitatilor educative desfasurate 

la nivelul scolii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte si programe educative care vizează educatia 

pentru drepturile omului,  drepturile copilului, combaterea xenofobiei, a discriminarii etc .  

Exp :  

 activitatile educative desfasurate in cadrul programului "Săptămâna Educatiei Globale", pe 

tema drepturilor copiiilor, combaterii bullying-ului  ( noiembrie 2021 ) .  

 

SCOALA ALTFEL - APRILIE  2020  

 A presupus o   gama variata de activitati scolare si extrascolare desfasurate in mediul online din 

cauza epidemiei COVID -19 .  

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 

 

  In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati:  

 elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor , cadrelor didactice, parintilor, reprezentantilor 

comunitatii locale ,  in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.  

 analiza şi interepretarea chestionarelor aplicate ; 

 prezentarea rezultatelor în cadrul şedinţei Consiliului profesoral , a Consiliului de administraţie .  

 elaborarea unor proceduri si revizuirea celor existente; 

 actualizarea continutului mapelor de lucru utilizate ca documente de baza in procesul de 

evaluare,la nivel de: Director,CEAC,responsabili de comisii metodice si comisii de lucru,cadre 

didactice,diriginti; 

 diseminarea noilor acte normative referitoare la implementarea calitatii,a rapoartelor CEAC si a 

documentelor elaborate de CEAC intregului personal al scolii,elevilor si parintilor; 

 adaptatrea stilului de predare –invatare si a comportamentului elevilor la particularitatile /nevoile 

de invatare si de comunicare; 

 diversificarea si modernizarea strategiilor de predare-invatare centrate pe elev; 

 stabilirea unor masuri eficace si promovarea egalitatii sanselor si pentru eliminarea discriminarii 

de orice forma; 

 modernizarea infrastructurii utilizate in actul de predare-invatare; 

 masuri privind procesul de evaluare al elevilor; 

 observarea procesului de predare-invatare. 
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PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR  

S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea suplimentara a elevilor , atat pentru 

prevenirea esecului scolar, cat si pentru stimularea performantei, pentru pregatirea in vederea participarii 

la olimpiadele si concursurile scolare, pentru evaluarile nationale . 

Pregatirea suplimentara s-a  făcut  dupa un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.  

POLITICI DE FINANŢARE  

• Rechizite scolare 

• Lapte –corn-mar  

• Sprijin financiar pt. copiii cu CES( cf. Hot. 904/2014, Legii nr. 272/2004, H.G. nr. 423 / 2016) - .9  

beneficiari. 

 

 

PROMOVAREA IMAGINII SCOLII  

• Site-ul scolii www.scoaladumitra.ro.ro   

• Revista scolii ,, Ecou spre viitor”, nr. 1,2  

• Pagina de facebook a scolii  

 

 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

  

 întocmirea planului anual de acţiune comunitară; 

 stabilirea profesorilor şi elevilor voluntari.  

 săptămâna 20-25 noiembrie 2021 -,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, 

 

 

CONSILIUL ELEVILOR  

 reorganizarea Consiliului elevilor 

 stabilirea programului de activităţi 

 şedinţe lunare ; 

 reorganizarea grupui de voluntari 

 implicarea elevilor ȋn organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolii.  

 

 

 

CONCLUZII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞCOLII  

Puncte tari : 

• profesionalismul cadrelor didactice  

• stabilitate pe posturi  

• intocmirea judicioasa a documentelor de planificare si proiectare didactica  

• promovarea unui act didactic de calitate  

• preocuparea pentru stimularea performantei si prevenirea esecului scolar  

• preocuparea cadrelor didactice pentru perfectionare  

• participarea la olimpiade si concursuri scolare  

• obtinerea unor rezultate foarte bune la olimpiade si concursuri scolare  

• activitati curriculare si extracurriculare  diverse  

• utilizarea metodelor de predare interactive  
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Puncte slabe :  

• unele intarzieri in intocmirea unor  

• fondurile insuficiente sau lipsa lor, pentru desfășurarea anumitor activități școlare sau 

extrașcolare;  

• slaba implicare a unor părinți reduce implicarea familiei în viața școlară  

• deficiențele legate de lipsa manualelor sau apariția târzie a acestora pe băncile elevilor, clasa a VIa  

• numarul  ridicat de absente nemotivate inregistrate ,mai ales de elevii romi   

• numar insuficient de asistente efectuate la clasa pentru monitorizarea, evaluarea procesului 

instructiv educativ;  

 

Oportunitati :  

• Deschiderea  cadrelor didactice spre nou, spre calitate , performanta , implicare  

• Preocuparea cadrelor didactice pentru promovarea unui act didactic de calitate  

• Baza materiala  a scolii  

• Pozitia scolii  

• atragerea unor finanțari extrabugetare 

Ameninţări : 

• Birocraţia excesivă  

• Suprapunerea sarcinilor şcolare  

• Timpul limitat  

• Suprasolicitarea cadrelor didactice  

• Dezinteresul unor părinţi  

• Declinul demografic/ scăderea populaţiei şcolare  

• Diminuarea interesului familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului/ de a-i monitoriza timpul 

liber . 

 

RECOMANDARI :  

• Crearea unui parteneriat solid scoala –familie-comunitate care sa functioneze în beneficiul şi  in 

interesul elevilor ;  

• Realizarea la timp si intr-un mod corespunzator a tuturor documentelor de proiectare ;  

• Cresterea preocuparii pentru prevenirea esecului scolar , dar si pentru stimularea performantei ;  

• Cresterea preocuparii pentru imbunatatirea si intretinerea bazei materiale a scolii ;  

• Derularea unor proiecte, programe pentru prevenirea si combaterea abandonului, a absenteismului, 

a violentei in mediul scolar ;  

• Construirea unor relatii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate, echilibru , respect 

reciproc. 

 

 

 

 

Întocmit,  

 

 

Director, prof. Avram Claudia Domnica 
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