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1. ARGUMENT 
 

Școala Gimnazială Butea, în calitate de prestator de servicii educaționale pentru beneficiarii primari, 
secundari si terțiari din comunitate, asigura implementarea politicilor educationale prin demersul didactic de 
aplicare la clasa a curriculei nationale și la decizia școlii de catre cadrele didactice în contexte formale și 
nonformale, ajutate de personalul didactic auxiliar si nedidactic, modelând demersul didactic pentru transformarea 
elevului în participant activ, conșient și responsabil în formarea personală. 

In acest context, Planul managerial pentru anul scolar 2019-2020, este elaborat din perspectiva rolului si 
atributiilor Scolii Gimnaziale Butea in sistemul educational si in comunitate, punand in practica Proiectul de 
Dezvoltate Institutionala care isi propune o invatare activa care sa se bazeze pe formarea de capacitati si abilitati 
pentru invatarea pe tot parcursul vietii, in care sa fie implicati toti beneficiarii educationali, astfel incat la 
absolvirea clasei a VIII a elevii sa acceada in invatamantul liceal si profesional potrivit capacitatilor si posibilitatilor 
de a face fata formei de invatamant aleasa si cu sanse de reusita pe piata muncii. 

Documentul de fata, vizeaza, de asemenea, și modul în care se dezoltă in scoala practici didactice care 
sa promoveze interactivitatea, munca colaborativă, formarea capacităților utilizarea/aplicarea informatiilor in 
contexte cat mai variate si corelate la experienta elevilor, la asteptarile acestora si a familiei in privinta demersului 
didactic si confortului educational. 

Provocarea si elementul de noutate pentru semestrul II al acestui an scolar, au fost constituite de 
trecerea demersului didactic in format on-line pentru toate nivelele de invatamant. Timp de trei luni, intreaga 
activitate a scolii s-a desfasurat in on-line cu un program adaptat pentru aceasta perioada. 

Elementul central al Planului Managerial este ELEVUL, care este actorul principal al demersului 
educational, in jurul acestuia gravitand modul de abordare a curriculumului, constituirea si perfectionarea resursei 
umane, constituirea si folosirea resursei materiale si financiare si modul de abordare a relatiilor cu comunitatea 
locala. 

 
2. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
2.1. Date de identificare al școlii 

Denumire Scoala Gimnaziala Butea 
2.2. CUI 17150193 

Adresa Strada Tudor Vladimirescu, nr. 13, comuna Butea, judetul Iasi, 707065 
Telefon/fax  0232713064 
e-mail :scoalabutea@gmail.com 
www scoalaradovanu.ro 

mailto:scoalabutea@gmail.com


 
 
 
 

2.3. Organigrama 

 



 

2.4. Niveluri de învățământ 
2.4.1. Efectivele de elevi pe nivel la început anului școlar 
Nivelul Grupa / clasa Număr copii Total nivel 

Preșcolar Mică 24  
62 Mijlocie și mare 12+10 

Mixtă 16 

Primar Clasa pregătitoare 13+8  
            113 

 

Clasa I 16+5 
Clasa a II a 20+4 

Clasa a III a 25+5 
Clasa a IV a 17 

Gimnaziu Clasa a V a 32  
72 Clasa a VI a 22 

Clasa a VIIIa 18 

 
2.4.2. Efectivele de elevi pe nivel la sfârșit de an școlar 
Nivelul Grupa / clasa Număr copii Total nivel 

Preșcolar Mică 24  
6
2 

Mijlocie și mare 12+10 
Mixtă 16 

Primar Clasa pregătitoare 13+8  
 

1
1
3 

Clasa I 16+5 
Clasa a II a 20+4 
Clasa a III a 25+5 
Clasa a IV a 17 

Gimnaziu Clasa a V a 32  
7
2 

Clasa a VI a 22 

Clasa a VIII a 18 

 
2.5. Resurse umane 
2.5.1. Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, personal de conducere – numeric 

 
Didactic Didactic auxiliar Nedidactic Personal conducere 

20 1.5 5 1 

 
2.5.2. Distribuția pe grade didactice 

 
Debutant Definitivat Gradul II Gradul I 

2 3 5 9 



 

2.5.3. Distribuția pe grupe de vechime 
0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani Peste 25 ani 

2 3 3 2 1 8 

 
2.6. Baza materială 
2.6.1. Spații școlare, auxiliare și administrative 

 
Spații școlare Spații auxiliare Spații administrative 

16 din care 

săli 
clasă 

cabinete săli 
sport 

Săli 
grupă 

13 0 0 3 3 5 

 
2.6.2. Dotări 
-Toata zona internă și externă a campusului școlar a avut  acoperire internet. 
-Toate sălile de clasă de la ciclul primar au avut desktop sau laptop, conexiune internet, videoproiector). 
-rețea de calculatoare conectată la internet la corpul B al Școlii Gimnaziale Butea; 
-1 calculator și un laptop în secretariat, imprimantă; 
-1 laptop, o imprimanta la compartimentul financiar- administrativ; 
-sistem de supraveghere video internă și externă  la Școalam Gimnazială Butea și corpul B al acesteia; 
- 1 laptop, o imprimantă în  biroul directorului ; 
- câte o imprimantă la fiecare locație. 

 
3. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 
3.1. Managementul procesului de predare-învățare-evaluare. Practici și strategii 
3.1.1. Oferta curriculară 

Curriculum-ul folosit în școală este în confomitate cu curriculumul național în vigoare stabilit prin ordine de ministru, 
după cum urmează; 
-OM 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru pentru ciclul primar 

-OM 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ primar clasa pregătitoare, I și a II a 
-OM 5003/2014 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar clasele a III a și a IV a 
-Programele școlare pentru disciplinele opționale aprobate în CA și avizate de inspectorii de specialitate 
-OM 3393/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele V-VIII – pentru clasele a V a si a VI a 
-OM 5097/2009 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele V-VIII – clasa a VIII a 
-OM 3590/2016 privind aprobarea panurilor-cadru pentru ciclul gimnazial –clasele V-VII . 
-OM 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele I-VIII – clasa a VIII 
 
Discipline optionale 
Clasa a V a – Educație pentru sănătate 
Clasa a VI a -  Sfinții – ferestre spre infinit! 
Clasa a VIII a – Mulțimi numerice



 

           Rezultatele învățării 
3.1.1.1. Situația la învățătură 

Clasa Nr. elevi N medii<5 5-699 7-899 9-10 
I 21 0 0 5 1 15 

II 24 0 0 5 5 14 

III 30 0 0 10 15 5 

IV 17 0 0 4 7 6 

V 32 0 1 4 16 12 

VI 22 0 0 2 10 10 

VIII 18 0 0 3 9 6 

Total 164 0 0 33 63 68 

 
3.1.1.2. Promovabilitatea pe niveluri/an 

 Cls II Cls III Cls IV Cls V Cls VI Cls VIII 

Sem I 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Anual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
3.1.1.3. Frecvența (număr de absențe motivate, nemotivate, total)  

 
Total absențe –  2106   din care motivate 1509 
 
 
3.1.1.4. Situația notelor scăzute la purtare 
Clasa CP I II III IV V VI VII VIII 
9,99-7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Sub 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
3.1.1.5. Situații speciale (abandon) – nu au aexistat 

 

 
3.1.1.4. Rezultate la evaluările naționale 

Clasa a VIII a 
 
 

Disciplina Nr. 
elevi 

abs Eli
m 
. 

1-
1,9
9 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-4,99 5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

limba 
romana 

18 1 - 0 1 1 4 3 4 1 3 0 0 

%  0  - 5,88  5,88 23,52 17,64 23,52 5,88 17,64 - - 

matematic
a 

18 1  0 1 2 1 5 6 1 1 - - 

%  0 - - 5,88 11,76 5,88 29,41 35,29 5,88 5,88 - - 

medii 
obtinute 

18 0 - - 1 2 2 5 4 2 1 - - 

%  0 - - 5,88 11.76 11,76 29,41 23,52 11,76  5,88 - - 

 
Promovati limba si literatura romana – 64,68 
%  
Promovati matematica – 76,46% 

Promovati medii – 70,57% 

3.2. Managementul performanței 
3.2.1. Concursuri și olimpiade – mare parte din concurcurile si olimpiadele planificate au fost anulate 

Anul școlar 2019-2020 este anul în care activitatea educativă a fost foarte laborioasă.  
 
 



 
 

În anul 2019-2020, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a 

tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să 

implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie 

(Familia, Biserica, Poliţia,  Biblioteca, factori economici etc.). 

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

1.  Dezvoltarea comunicării şi folosirea dialogului în vederea apropierii elevilor de profesori şi părinţi; 

2.  Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii 

locale; 

3.  Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative 

curriculare şi extracurriculare, în parteneriat; 

4.  Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi a absenteismului  şcolar. 

5.  Ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

6.  Complementarizarea educaţiei formale şi non-formale prin iniţierea de activităţi educative 

interdisciplinare diverse. 

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ 

sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera educaţiei pentru sănătate, educaţiei religioase, 

educaţiei pentru dezvoltare personală, educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, educaţiei estetice, educaţiei 

pentru valorile democraţiei, educaţiei civice, educaţiei pentru drepturile copilului, educaţiei incluzive (valorificarea 

fiecărui elev), educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Parohia Romano-Catolică Butea, Asociaţia Surorilor 

Misionare ale Patimilor lui Isus Butea, Biblioteca săteasca, Parohia Ortodoxă Miclăuşeni şi alte unităţi şcolare din 

judeţ şi ţară, care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare 

oferite elevilor. 

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative proprii fiecărui 

colectiv de elevi, întocmit de educatoare, învăţători şi profesori diriginţi, programelor altor acţiuni educative derulate 

în şcoală (Proiect Erasmus KA2 "Local treasures", 2017-2020,  Proiectului “Împreună pentru Copii!”- PEC062, 

componenta PLUS, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt 

România-FCSSCF în cadrul programului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale 

pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program Fondul 

Român de Dezvoltare Socială –FRDS etc.).  Pe 24 august 2020 a avut loc conferinta finala a proiectului Erasmus 

Local Treeasures . 

 

Activitățile extrașcolare planificate în acest semestru au vizat implicarea unui număr cât mai mare de elevi cu 

participarea la diverse activități organizate în școală cât și în afara ei. 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Tipul 
activităţii/Locul 

desfăşurării 

Data Responsabil 

1 Festivitatea de deschidere a 
noului an şcolar  

Festivitate 10 
septembrie 

Toate cadrele 
didactice 

2 Ştim să circulăm corect? Învăţarea unor reguli 
de circulaţie 

Septembrie Cichi Mihaela 

3 Reguli de comportament-acasă 
și la școală 

conversații: Cum ne 
comportăm acasă şi la 

şcoală? 

Septembrie Bucur Elena 

4 Deschiderea noului an şcolar! Informare cu privire 
la noutăţile anului 
şcolar 2018-2019 

Septembrie Elevii, 
profesorul 

diriginte  al 
clasei 

 
5 LET’S DO IT ROMANIA! 

 
Acţiune de ecologizare Septembrie Pauliuc Mihai 

6 ,,TOAMNA”- frumuseţe, 
bogăţie şi culoare 
 

Vizită Octombrie Educatoare 
Părinți 
Copii 

7 " Ziua Mondială a Educaţiei "- Concurs de desene 

"Şcoala mea "; 

Octombrie Cadrele 
didactice – 



 
Comemorare – 

dascălii Școlii Butea 
Şcoala Primară 

Butea 
8 Facem o salată de legume Concurs reţete 

culinare 

Octombrie Cichi Mihaela 

9 Ziua Internațională a 
Educaţiei-“Şcoala mea” 

- conversaţii: Ce 
înțelegi tu prin 

educație? 

Octombrie Bucur Elena 

10 „Mens sana in corpore sano!” 
 

Prezentare de 
referate, articole din 

reviste de specialitate 
 

Octombrie Ursache Ionela 
 

11 Poveste de Halloween Concurs de costume şi 
creaţii literare 

Octombrie Dumea Maria 

12 ORIENTAREA ÎN NATURĂ Excursie Octombrie Dumitriu 
Marian 

13 SĂRBĂTORIM HALLOWEEN-
UL 

Concurs de măşti şi 
dovleci 

Octombrie Pauliuc Mihai 

14 ,,DIN OBICEIURILE NOASTRE 
ȘI ALE ALTOR POPOARE”  
Dragobete și Halloween, 
Sfântul Andrei 

Grădiniţa Noiembrie Educatoare 
Copii 

15 "Ziua Naţională a României" -

realizarea unui scurt program 

artistic; mini-expoziţie de 

desene -  "Ţara mea" 

Creaţie literară adecvată temei 

Activitate practică – 

stegulețe 

Expoziţie de desene 

Montaj literar 

 

Noiembrie Cadrele 
didactice – 

Şcoala Primară 
Butea 

16 Facem o salată de fructe Concurs reţete 

culinare 

Noiembrie Cichi Mihaela 

17 Prieteni dragi –plante și 

animale 

-vizionarea unei 
prezentări ppt despre 

plante și animale 

Noiembrie Bucur Elena 

18 Nu violenței  
în şcoli! 25 Noiembrie 
Ziua internaţională pentru 

combaterea violenţei 

Planșa tematică 
 

Noiembrie Ursache Ionela 
 

19 Ziua Mondială a Toleranţei Lecturi educaţionale Noiembrie Ursache Ionela 
20 ROLUL SPORTULUI ÎN VIAŢA 

COPIILOR 
Dezbatere, prezentare 

de materiale 
Noiembrie Dumitriu 

Marian 
21 CUM REACŢIONĂM ÎN 

SITUAŢII DE URGENŢĂ? 
Simularea unui 

incendiu în şcoală, 
simularea unui 

cutremur 

Noiembrie Pauliuc Mihai 

22 1DECEMBRIE - ZIUA 
NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI 
„MOȘ NICOLAE ȘI DARURILE 
SALE“  
,,IATĂ, VINE MOŞ CRĂCIUN!” 

Grădiniţa Decembrie Educatoare 
Părinți 
Copii 

23 ,,Bradul de Crăciun", ,,Iarna " Serbare şcolară 

Expoziţie cu 
produsele copiilor 

(felicitări, ornamente, 
măști) 

Decembrie Cadrele 
didactice – 

Şcoala Primară 
Butea 

24 Să învăţăm o rugăciune Moment poetic Decembrie Cichi Mihaela 

25 1 Decembrie- Ziua Națională a 
României 

- discuții despre 
semnificația zilei de 1 

Decembrie 
- citirea unor poezii cu 

conținut patriotic 

Decembrie Bucur Elena 



 
26 1 Decembrie 

„Unire-n cuget și-n simțire” 
Prezentare de 

referate, scenete 

Decembrie Ursache Ionela 
 

27 Ziua Naţională a României Dezbatere 
 

Decembrie Minea Irina 

28 Crăciunul – Darul bucuriei Spectacol festiv, 
Secret Santa 

Decembrie Dumea Maria 

29 TRADIŢII ŞI SĂRBĂTORI DE 
IARNĂ 

Dezbatere, prezentare 
de materiale 

Decembrie Dumitriu 
Marian 

30 LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 
 

Expoziţii de desene, 
recital de poezii şi 
cântece patriotice 

Decembrie Pauliuc Mihai 

31 E VREMEA COLINDELOR! 
 

Spectacol festiv. 
Tradiţii şi obiceiuri 

Decembrie Pauliuc Mihai 

32 MIHAI EMINESCU ȘI 
PRIETENUL SĂU ION 
CREANGĂ  
,,HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU 
MÂNĂ” 
„MOȘ ION ROATĂ ȘI UNIREA“ 

Grădiniţa Ianuarie Educatoare 
Copii 

33 Mihai Eminescu – Luceafărul 
poeziei româneşti 

Concurs de recitare a 

unor versuri ale 

poetului Mihai 

Eminescu 

Creaţii plastice 

Ianuarie Cadrele 
didactice – 

Şcoala Primară 
Butea 

34 Ghici, ghicitoarea mea! Concurs de dezlegări 

ghicitori 

Ianuarie Cichi Mihaela 

35 ,,Luceafărul poeziei 
româneşti” 

- vizionarea unui ppt 
despre Mihai 

Eminescu 

Ianuarie Bucur Elena 

36 Dor de Eminescu! 
 

Recitări din poeziile 
marelui poet 

Audiţie muzicală pe 

versuri eminesciene 

Ianuarie Ursache Ionela 
 

37 La ce sunt bun? Prezentare PPT Ianuarie Pîrău 
Alexandra 

38 SPORTURI DE IARNĂ Competiţii Ianuarie Crîşmăriuc 
Iulian 

39 UNIREA ÎN SUFLET DE COPIL 
 

Sărbătorirea Zilei 
principatelor române 
printr-o expoziţie şi 

recitări 

Ianuarie Pauliuc Mihai 

40 ,,ȘTIM SĂ CIRCULĂM 
CORECT”- Reguli de circulație 

Grădiniţa Februarie Educatoare 
Copii 

Poliția 
41 Ne place să citim! Vizită la bibliotecă 

,,Cărticica mea" – 

confecționare 

Concurs – ,,Cel mai 

bun povestitor" 

 

Februarie Cadrele 
didactice – 

Şcoala Primară 
Butea 

42 Cum treci strada Exerciţii de 

memorizare 

Februarie Cichi Mihaela 

43 Copii, nu vă jucați cu focul! -vizionare ppt pe 
tema : « Copiii, nu vă 

jucați cu focul! » 

Februarie Bucur Elena 

44 Satul în care locuiesc 
 

Prezentare de 

referate, vederi, cărți 

Februarie Ursache Ionela 
 



 
poștale,  fotografii  

vechi care ilustrează 

trecutul satului 

 

45 Valentine's day- Dragobetele – 
săptămâna dragostei şi a 
bunăvoinţei 

Conversaţii, workshop Februarie Ursache Ionela 

46 COMBATEREA 
COMPORTAMENTULUI  
VIOLENT 

Dezbatere, prezentare 
de materiale 

Februarie Dumitriu 
Marian 

47 DRAGOBETELE SĂRUTĂ 
FETELE 
 

Confecţionarea de 
inimioare, 

prezentarea unor 
tradiţii şi obiceiuri 

Februarie Pauliuc Mihai 

 

 Din luna martie activitatea s-a desfasurat online , activitatea educativa vizand in special cunoasterea si 

respectarea normelor de protectie , atat personala cat si a celor din jur. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, 

deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate; 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice; 

- colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare; 

 

PUNCTE SLABE:     

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii; 

- starea materială precară a multor familii; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare si extraşcolare. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se implica în viaţa 

şcolii; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 

- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

- postarea pe internet (didactic.ro, alte site-uri educationale) a tot mai multor activităţi educative privind 

consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul cadrelor didactice. 

 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare; 

- impactul nefast al mass-mediei; 

- slaba motivaţie a personalului din învăţământ; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă 

implicare în viaţa şcolii; 

- scăderea numărului de elevi; 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice. 

 

NEVOI   IDENTIFICATE:  

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de formare pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la viaţa şcolii; 

- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale; 

- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi pună în 

valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 



 
 

 
3.3. Managementul carierei 
3.3.1. Formarea continua a personalului didactic 
La propunerea Comisiei de dezvoltare și formare profesională si cu aprobarea Consiliul de administrație au 
fost nominalizate 10 cadre didactice pentru formare profesională pentru anul școlar 2019-2020 cu achitarea 
cursurilor din bugetul școlii ( 10 % din valoare , restul fiind grant oferit de ARL), dar din cauza pandemiei 
cursurile nu au mai continuat. 
3.3.2. Perfecționarea prin grade didactice 

1 cadru didactic înscris la definitivat  
3.3.2. Perfecționarea personalului didactic auxiliar 

Personalul didactic auxiliar nu a participat la sesiuni de formare în anul școlar 2019-2020 
Planificarea  și   implementarea   strategiilor   manageriale   în   cadrul   consilierii și orientării școlare și 

profesionale. Sistemul organizațional și decizional. 
 
Activitatea de orientare școalară și profesională s-a desfășurat cu preponderență la clasa a VIII a.  . Cu 

aprobarea CA si prin decizia directorului, s-a constituit comisia pentru orientare școlară și profesională care a 
organizat activitățile respective. Activitățile comisiei au constat în consilierea elevilor clasei a VIII a și a părinților 
acestora pentru evaluarea națională și admiterea la școli profesionale și licee. 

Temele abordate în ședințele de informare cu elevii și părinții și în cadrul orelor de dirigenție au vizat 
legislația în vigoare privind evaluarea natională, calendarul simulării și al evaluarii, programul  pregătirii 
suplimentare, prezentarea de portofolii profesionale, participarea la manifestări tip porți deschise, consiliere 
individuală pentru elevi și părinți etc. 

3.4. Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 
3.4.1. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și pentru formare profesională 
Parteneriate încheiate de școală 
-Parteneriat cu Parohia Ortodoxă Miclăușeni 
-Parteneriat cu Biserica romano-catolică 
- Parteneriate cu diverse instituții școalre din țară 
Anul școlar 2019-2020 este anul în care activitatea artistică nu a mai fost foarte laborioasă din cauza 

pandemiei. S-au sustinut activități artistice pentru sarbătoarea de Crăciun, 24 Ianuarie si 8 Martie. Toate 
activitatile au fost sustinute in salile de clasa .www.scoalabutea.ro , site care beneficiază de o întreținere 
săptămânală de către directorul unității de învățământ. În paralel cu site-ul, există și pagina oficială de facebook 
https://www.facebook.com/scoalabutea . 

 .

https://www.facebook.com/scoalabutea


 

 
3.3.3. Colaborarea cu părinții 

La nivel de școala a fost constituit Comitetul Reprezentativ al Părinților respectând toate etapele 
prevăzute de regulamentul pentru părinți. În cadrul adunărilor generale de la fiecare clasă s-au constituit 
comitetele de părinți pe clasă, s-a realizat convocarea Comitetului Reprezentativ al Părinților  în ședință, au fost 
alese organele de conducere. 

Potrivit uneia dintre țintele din proiectul de dezvoltare al școlii, părinții au fost implicați în demersul de 
proiectare și desfășurare a demersului didactic. La unele clasele, părinții au fost implicați de către cadrele didactice în 
defășurarea activității didactice prin participarea la activitatea de pregătire, la asistențe la clasa. S-au colectat 
feedback asupra activității desfășurate dar și informații despre cum doresc a se organiza activitățile la clasă. 

Mulți învățători folosesc ca mijloace de comunicare cu familia mail-ul, grupuri de whats app, grupuri de 
mesaje telefonice dar și pagina de facebook a clasei .  Comitetul de de părinți din Școala Butea s-a implicat 
alături de cadrele didactice în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare din școală , în special în 
programul Școala altfel! 

 
3.4.3. Colaborarea cu comunitatea locală  
Școala a încheiat protocoale de colaborare cu Unitatea Administrativ Teritorială Butea, cu bisericile ce 

reprezintă cele două culte religioase de pe raza localității, cu alte instituții cu care a colaborat în anul școlar 
anterior. 

S-au defășurat activități la Căminul de bătrâni  –– program artistic de 8 Martie. 
3.5. Programe de protecție socială 
-acordarea de burse sociale – 1 
-acordarea de burse pentru orfani și medicale -  
 
4. MANAGEMENTUL   CALITĂȚII 
4.1. Procedurile interne de asigurare a calității 
Toate procedurile si formularele prevăzute de Instrucțiunea 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul 

unităților din învățământul preuniversitar a standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul  
controlului intern managerial. 



 

 
4. MANAGEMENTUL   CALITĂȚII 
4.1. Procedurile interne de asigurare a calității 

Toate procedurile si formularele prevăzute de Instrucțiunea 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul 
unităților din învățământul preuniversitar a standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 
managerial. 

 
 

4.2. Oferta educațională și proiectul de dezvoltare 
 
Plan de școlarizare 
Grădinița cu Program Normal  Butea 
grupa mare / mijlocie – 1 grupă – prof.inv. preșcolar Tudorache Liliana - 
titular gr I 
grupa mijlocie/mică  - 1 grupă – prof.inv. preșcolar Gîrleanu Eugenia- 
titular gr I 
Școala Primară Miclăușeni 
Grupă combinată – 1 grupă - educatoare  Cichi Mihaela -  titular gr I 
Școala Primară Butea  
Clasa pregatitoare - 1 clasă  - prof. înv. primar Iacob Alina - titular gr. II 
Clasa  I - 1  clasă  - prof. înv. Primar Muraru Maria Mirela - titular gr. I 
Clasa  a  II – a - 1 clasă - înv. Petrișor Monica - titular gr. II 
Clasa  a  III-a  - 1 clasă – prof. înv. primar Tudorache Marius Adrian -  
titular gr. I 
Clasa a  IV a -  1 clasă – inv. Bejan Maria -  titular gr. I 
Școala Primară Miclăușeni 
Cls pregătitoare,  cls I , cls a II-a , cls a III-a –   
Școala Gimnazială Butea  -  Ciclul gimnazial 
clasa a VI a  -   prof. diriginte Ursache Ionela -  titular  gr I 
clasa  a VIII a  -      prof. diriginte Predoi Greta – titular  gr I 
clasa a V  a A   -  prof. diriginte Dumea Maria – suplinitor def 
clasa a V a  B -  prof.  diriginte Pauliuc Mihai Iosif – titular gr I 
Încadrare 
Limba și literatura română și limba latina clasa a VIII a -  Ursache Ionela  - 
titular  – gr I 
Limba engleză- limba franceză gimnaziu, limba engleză Școala Primară 
Miclăușeni  -  
Matematica   Pauliuc Mihai  - titular grad I 
Fizică -  Predoi Greta  - titular  gr  I 
Chimie -  Predoi Greta  - titular  gr I   
Biologie  - Folescu Elena - suplinitor calificat definitivat 
Istorie, educație socială și cultură civică - Minea Irina Iulita - suplinitor 
calificat   gr II 
Geografie -   - Tîrpescu daniela , suplinitor calificat  
Religie romano-catolică   - Maria Dumea – suplinitor calificat definitivat 
Religie ortodoxă-          Pîrlea Elena   – suplinitor  calificat gr II  
Educatie fizica si sport   -  
Educație tehnologică -  
Discipline optionale -  aprobate în CA  
Învăţământ preşcolar 
Grădiniţa cu Program Normal Butea 
Grupa mijlocie / mare –  
Grupa mică- 
Şcoala Primară Miclăuşeni 
Grupa   



 
Discipline opţionale aprobate cu nr 37568 – 14.08.2000 de către MECS 
Clasa a V-a    “  Educație pentru sănătate“,  
Clasele a VI a  - Sfinții – ferestre spre infinit! 
Clasala a VIII-a  -  “ Multimi numerice ”, 
Personal didactic auxiliar 
Dămătăr Tereza  - secretar - contract de muncă durată nedeterminata  (1 
n ) 
Buhu Nicoleta - administrator financiar si de patrimoniu - cumul cu contract 
de munca durata determinata ( ½ n) 
Personal nedidactic - 4 îngrijitori  , 1 muncitor întreținere și 1 conducător  
auto 
Program școală 
Se învață într-un singur schimb 
Program - 8-15 
Spații 
GPN Butea - local  dat în folosință în  1976 , intrat în RK în septembrie 
2018 
În anul școlar 2019- 2020 , până la finalizarea RK,  activitatea didactică se 
desfășoară în baza sportivă din comuna Butea. 
Școala Primară  Butea își desfășoară cursurile în corpul B al Școlii 
Gimnaziale Butea 
5 săli de clasă amenajate pentru clasele pregătitoare – a- IV-a  
1 spațiu cancelarie, 1 spațiu corn și lapte 
1 grup sanitar în școala cu toate utilitățile, în exteriorul școlii 
Școala Gimnazială Butea își desfășoară activitatea în locația Școala 
Primară Butea cu 4 săli de clasă deoarece localul Școlii Gimnaziale a 
intrat în RK din septembrie 2018 
Mijloace de tehnologia informației 
cabinet AeL cu 10 stații de lucru +  - conexiune la internet  
calculator în rețea și acces la internet în cancelarie 
calculator în biroul secretariat cu acces la internet + imprimantă + fax 
calculator în biroul contabilitate cu acces la internet + imprimantă  
laptop - 4 bucăți 
videoproiector - 9 bucăți 
ecran de proiecție - 6 bucăți 
aparat foto digital - 2 bucăți 
conexiuni la internet - 2 ( pe romtelecom și fibră optică)  
imprimantă  GPN  Butea - 1 bucată 
laptop GPN  Butea - 1 bucată 
calculatoare în sălile  de clasă pentru învățământul primar – 5  bucăți 
Asigurarea siguranței elevilor 
Clădirile școlii și cele ale grădinițelor sunt  înconjurate pe toate laturile de 
gard. 
Accesul se face prin  porți mici (acestea se închid după începerea 
cursurilor). 
Există profesor de serviciu și personal TESA cu atribuții de pază , pentru 
toate locațiile preșcolar, primar și gimnazial. 
Accesul în spațiul școlar se face  pe baza  unei proceduri specifice. 
Relația cu elevii 
 -sunt asigurate condiții de organizare a organismelor la nivel de clasă și 
de școală; 
-sunt consultați în cazul luării unor decizii care ii privesc; 
-sunt asigurate premisele de deșfăsurare în bune condiții a procesului 
instructiv-educativ; 
-există seriozitate și consecvență în pregătire din partea cadrelor didactice 



 
; 
-este asigurat accesul în toate spațiile școlare; 
-se folosesc strategii didactice activ-participative care pun în centrul 
invătarii elevul; 
-se integrează  mijloacele de tehnologia informației în activitatea instructiv-
educativă si evaluativă; 
-se asigură consilierea în procesul de învățare și în afara școlii prin 
folosirea platformelor de învățare și evaluare ; 
-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare 
cat mai completa a elevului (atat ca nivel de cunostinte, cat si competente 
si comportamente); 
-există biectivitate și transparență în procesul evaluativ . 
Relația cu familia 
-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de 
Administrație (asigurarea accesului celor 2 membri aleși de CRP la 
ședințele CA); 
-implicarea în activitatea de asigurare a autoevaluării instituționale prin 
CEAC; 
-asigurarea accesului părinților la activitatea instructiv-educativă și cea 
extracurriculară; 
-proiectarea, organizarea ți desfășurarea de activități de consiliere 
parentală; 
-testarea satisfacției familiei față de organizarea și desfășurarea 
procesului instructiv-educativ; 
-asigurarea caracterului funcțional și eficient al comitetelor de părinți pe 
clase și a CRP; 
-asigurarea transparenței decizionale. 
Relația cu comunitatea 
-asigurarea transparenței decizionale și financiare; 
-implicarea membrilor comunității locale în activitățile extracurriculare ale 
școlii; 
-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de 
Administrație (asigurarea accesului la ședințe a  membrului CL și a 
reprezentantului  primarului); 
-popularizarea activităților școlii; 
-prezența unui reprezentant al școlii la toate activitățile desfășurate la 
nivelul localității; 
-încheierea de parteneriate și protocoale cu instituțiile locale. 
 
Resurse financiare 
Asigurarea finantării școlii se realizează conform legislației în vigoare pe 
baza principiului "finanțarea urmează elevul". 
Constituirea bugetului școlii se realizează prin finanțarea de bază – 
alocația/elev - în conformitate cu sumele stabilite de guvern pentru fiecare 
elev în parte/ciclu de învățământ (separat pentru fond de salarii și 
cheltuieli materiale) și alocația complementară (din fondurile proprii ale 
Consiliului local) 
Sponsorizări și donații primite în perioada 1 septembrie 20129-31 august 
2020 în valoare de peste 77.000 lei de la peste 70 de firme din țară, dintr-
un număr de 4000 de firme contactate. 
 
Structurile responsabile cu evaluarea internă a calității 
 

Comisia de evaluare si asigurare a calității a fost constituită prin HCA  fiind formată conform legislației în 
vigoare din 2 cadre didactice propuse și votate de către consiliul de administrație al școlii, un reprezentant al 



 
organizației sindicale, de un reprezentant al părinților și unul al Consiliului Local Radovanu. 

Comisia şi-a stabilit propriul plan managerial în conformitate cu Strategia privind calitatea în şcoală, 
standardele privind asigurarea calităţii în învăţământ şi cu Proiectul de dezvoltare instituţională. Comisia şi-a 
realizat un scadenţar şi un program de activităţi care să orienteze cât mai clar activitatea. 

În realizarea planului managerial şi a programului de activităţi s-a plecat de la o analiza SWOT în care 
s-au stabilit punctele tari şi slabe ale activităţii comisiei în anul şcolar anterior. 

Şedinţele desfăşurate au avut ca teme aprobarea planului managerial, a raportului privind activitatea 
desfăşurată în anul şcolar 2018-2019, aprobarea de proceduri specifice şi generale, aprobarea Raportului de 
autoevaluare internă pe anul şcolar 2018-2019, aprobarea activităţilor privind autoevaluarea internă, 
chestionarele aplicate ăn şcoală elevilor, cadrelor didctice şi părinţilor. 

S-au aplicat chestionare în cadrul subcomisiei privind prevenirea şi eliminarea violenţei atât elevilor cât 
şi părinţilor. Au fost aplicate chestionare privind discriminarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Comisia a 
aplicat şi un chestionar privind evaluarea şefului ierarhic. Toate chetionarlele au fost centralizate, analizate şi 
interpretate. 

Au fost actualizate informaţiile din baza de date de pe platforma online aracip, s-a stabilit planul de 
activitati privind îmbunătăţirea calităţii în şcoală şi activităţi de evaluare internă. Periodic,  a fost verificată 
platforma şi au completate datele necesare. 

 
5. MANAGEMENTUL COMISIILOR DIN ȘCOALĂ 
6.  
6.1. Educație timpurie 

    Managementul ariei curriculare 
    Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 
         Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a educatoarelor 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; 
• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 
• colaborarea şcoală-familie. 
            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar 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, 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 grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe 
care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 
evaluare precum şi standardele de competenţă conform nivelului de vârstă.  

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

S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi 
în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă 
realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

            Pentru mobilizarea preşcolarilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor 
intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce 
oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului  în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, 
conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 
copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor 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 educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că 



 
preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. 

 
ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
 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 
preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 
interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

  Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a 
României, Naşterea Domnului, fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. Pentru eficienţa 
muncii  educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali ca de exemplu: toate grupele de la 
Butea au participat la concursul Regional ,,În așteptarea lui Moș Nicolae”/ ,,Jurnalul exploratorului istet” 
/,,Magia sarbatorilor de iarnă!”/ ,,Mărțișorul Vestitorul primăverii!”/ ,,Bucuriile Primăverii!” / ,, Mărţişorul – 
bucuria primăverii”/ ,,Magia Sarbatorilor de iarna in spatiul multicultural românesc”. 

 
             În decembrie 2019 cu ocazia sărbatorilor de iarnă, am organizat serbarea de Moş Crăciun iar în martie 

2020 ,,E ziua ta, mămico!”. 
         
      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 preşcolari, 
calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - 
participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul formării şi autoformării 
membrilor comisiei: 

- în luna noiembrie 2019, educatoarea Mihaela Cichi a susținut referatul cu tema  ,,Educația timpurie în 
grădiniță”   

- în  luna decembrie 2019 la grupa combinată (mijlocie – mare), s-a desfășurat  activitatea demonstrativă  
,,Ornamente pentru brăduţ”- decorare prin lipire, (DOS), educatoare Liliana Tudorache. 

- în  luna decembrie 2019, ,, Curriculum pentru educație timpurie, 2019 – repere teoretice și aplicații. 
Amenajarea spațiului educațional”, dezbatere – cerc pedagogic. 

- în  luna februarie 2020, educatoarea Liliana Tudorache a susținut referatul cu tema: ,,Creativitatea – latură 
a procesului instructive”. 

- în luna februarie 2020, la grupa mică, s-a desfășuarat activitate demonstrativă ,,Povestea lui Dino” (lectura 
educatoarei)  și referatul cu tema ,,Educația prin recompense – avantaje și limite”- susținute de educatoarea 
Eugenia Gîrleanu. 

- în luna martie 2020, la grupa combinată (mijlocie – mare), s-a desfășuarat activitate demonstrativă cu tema 
,,Tablou de primăvară” – susținută de educatoarea Cichi Mihaela. 

În luna noiembrie 2019, toate educatoarele au participat la cercul pedagogic organizat de cadrele didactice de la 
Grădinița cu PP nr. 24, Iași, având ca temă ,,Programa școlară pentru educație timpurie, 2019 – repere 
teoretice și aplicații. Amenajarea spațiului educațional”. 

 
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-educatoare, relaţia 

educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei). 
Relaţiile cadru didactic- preşcolar: 
 - relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate 
 - preşcolarii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate. 
 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între 

părinţi şi educatoare. 
 În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne 

reciproc din experienţa didactică. 
 A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare 

eficientă cu celelalte comisii metodice. 
 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost 

organizate activităţi extracurriculare. 
 S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele de joc şi 

învăţare. 
 Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele 

curriculare, caiete speciale  pe domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de 
evaluare. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 
            
 Sistemul de evaluare 



 
 Strategii/criterii de evaluare utilizate 
 Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor 

activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 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 prescolarilor. 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor 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 preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la 
standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.  

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul realizat. 
     Managementul calităţii 
 Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor didactice, întâlniri de 

lucru) 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este necesar ca 

preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea 
didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

 Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe 
dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social. 

 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 
 - s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un climat favorabil 

învăţării; 
 -  s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în sensul construirii de 

relaţii bune în grădiniţă; 
 - părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ; 
 - s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 

acceptarea opiniei celuilalt; 
2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
 - s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari; 
 - s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; 

S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc 
strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor, demersul 
didactic fiind bine conceput. 

6.2. Învățământ primar 
 
A. Managementul ariei curriculare 
 
1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 
   
Pe parcursul anului şcolar 2019/2020, 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; învăţarea muncii cu calculatorul);  
• Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 
• Organizarea de activităţi extracurriculare; 
• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 
• Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 
• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 
• Colaborarea şcoală-familie. 
 
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor 
programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC,  precum 
şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, 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 vehiculat, 
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. Mentionam faptul ca, incepand cu 11 martie 2020, pană la sfarșitul anului școlar (12 iunie 
2020), continuturile proiectate au fost desfasurate on-line, pe platforma de invatare Adservio sau 
prin intermediul aplicatiilor Messenger, WathsApp.  
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, 
problematice. 
În 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 (iniţială, 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 serbări şcolare, s-au 
dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat 
drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare 
orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de 
învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului, până în luna februarie 
2020. Celelalte activitati proiectate (martie-iunie 2020) nu au putut fi desfășurate. Au avut loc 
dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 
Fiecare învăţător a realizat un portofoliu, care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă, 
programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru fiecare disciplină, fişe 
de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi standard, portofolii tematice la diferite discipline 
de învăţământ precum şi o bază de date în format electronic. 
 
2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente, relatia 
invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala, comunicarea din cadrul 
catedrei) 
 
 Relatiile cadru didactic-elev: 
• Relatiile se bazeaza pe respect reciproc, conduita civilizata, colaborare si intelegere, 
afectivitate 
• Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de studiu, punctualitate, 
tinuta decenta, conduita morala 
• Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, dorinta de afirmare si 
autodepasire 
 
Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din clasa, cadrul 
didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin atitudinile sale duce 
la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat 
modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest lucru a condus la mentinerea unui 
climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), 
precum si a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de 
profesionalism si de cerinte: realizarea unor portofolii etc). 
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţător a încercat  construirea unei 



 
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 
Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de 
pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe 
obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 
dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 
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 cadre didactice şi echipa 
managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, 
la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, asistenta şcolii), 
consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.  
  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  împărtăşindu-
ne reciproc din experienţa didactică.  A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii 
comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 
 
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare 
 
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 
învăţare. 
Fiecare învăţător a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele clase au existat în 
permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe  fiind folosite cu 
eficienţă la clasă. Pe perioada stării de urgență/stării de alertă, au fost utilizata tehnologia 
informatională (TIC), prin intermediul telefoanelor mobile (preponderent), tabletelor, laptop-urilor, 
desktop-urilor. Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au fost 
elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  implicati în 
alcătuirea de portofolii tematice. 
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 
 
B. Eficacitatea educationala 
 
1. 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 relizărilor lor. Au fost utilizate metode precum: 
consemnarea de evenimente, liste de verificare, inventare, fotografii, inregistrări video şi audio. 
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: ciorne şi lucrări finale, inventarii şi l iste 
de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de 
rezolvare a unor probleme, portofolii tematice, desene, compuneri etc); setul de evaluare învăţător-
elev (  lucrări ale elevilor, teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, sondaje de opinie etc);  
teste scrise; întâlniri învăţător-elev.  
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 
progresul realizat.  
 
C. Managementul calităţii  
        Plan de îmbunătăţire a calitatii activității didactice 
  
1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a cadrelor 
didactice, intalniri de lucru) 
 



 
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 şi curriculum. 
Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 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 extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii 
de relaţii bune în şcoală;  
• s-a realizat dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 
• 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 accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin 
şi acceptarea opiniei celuilalt; 
• s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătorilor din şcoală. 
 
 
2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
 
• s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi; 
• s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la 
toate disciplinele (întărirea cerinţelor, valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul 
fiecărui colectiv şcolar); 
• s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 
evaluare. 
 
 



 

6.3. Comisie metodică gimnaziu 
 
În anul școlar 2019-2020 , in cadrul Comisiei Metodice  de la Scoala gimnaziala Butea  s-a avut în vedere realizarea 
obiectivelor prevazute în Planul Managerial al Comisiei Metodice.                                                                                                                            
  Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului gimnazial s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însușirea de 
cunoștinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a 
ţinut cont de noile reglementari elaborate de minister, precum și de recomandările primite din partea inspectorilor de 
specialitate. 
  Astfel, s-au întocmit la timp planificările anuale și semestriale. S-au corelat conţinuturile cu obiectivele de referinţă și 
competenţe specifice. S-a asigurat caracterul practic-aplicativ al proiectării. Aceste planificări au fost parcurse în mod 
corespunzător de toţi membrii comisiei. Cadrele didactice s-au incadrat in planificarea intocmita, reusind sa stabileasca 
relatia intre predare-invatare-evaluare, obiectivele pe care si le-au propus s-au regasit in formele de evaluare aplicate 
elevilor. Dupa fiecare unitate de invatare, au fost stabilite ore de recapitulare si evaluare, elevii reusind sa-si 
dobandeasca cunostintele in mod gradual, esalonat si bine consolidate. Cadrele didactice au imbinat metodele 
traditionale cu cele moderne, reusind sa sporeasca interesul elevilor la invatatura, sa le formeze deprinderi 
independente sau pe grupe, sa dobandeasca competente de lucru . 
 
  S-au intreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregatire suplimentară, discuţii cu părintii. 
Elevii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de 
performanţă realizat, dar și natura dificultăţilor de învăţare și adaptare. 
  În ceea ce privește resursele umane, s-a avut în vedere participarea la acţiuni de formare continuă în cadrul 
Consfătuirii Cadrelor Didactice care au avut loc la începutul anului școlar, a ședintelor de Comisie Metodică, a Cercurilor 
Pedagogice. 
 În cadrul comisiei metodice au avut loc următoarele activităţi:                                                                                                                       
- Analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior; 
- Elaborarea Planului managerial și a Graficului activităţilor pentru anul școlar în curs; 
- Întocmirea planificărilor anuale, semestriale; 
- Întocmirea, aplicarea și dezbaterea rezultatelor obţinute la teste iniţiale; 
- Planificarea pregătirilor suplimentare pentru Evaluarea Natională la matematică, clasa a VIII-a; 
- Participarea la consfătuiri, cercuri metodice la nivel judeţean; 
   -Lecţie demonstrativă la limba romana (prof Ursache Ionela – sem I) 
- Prezentare de referate în cadrul comisiei și dezbateri , sustine in cadrul sedintelor lunare ale Comisiei Metodice 
-In semestrul II, din luna martie , activitatea didactica s-a desfasurat in mediul online , utilizandu-se platforma Adservio , 
grupurile claselor creeate pe Facebook si orele virtuale realizate pe Zoom si Messinger. In conditiile date , fiecare 
profesor a facut eforturi pentru a nu scade calitatea procesui didactic si pentru a oferi elevilor posibilitatea de a putea 
continua invatarea in conditii aproape normale. 
 
          Pentru o analiză completă vom evidenţia punctele tari, concretizate în ţinuta profesională a cadrelor didactice, în 
rezultatele multumitoare obtinute la E.N. Aşa cum a putut fi observată întreaga activitate prezentată mai sus toţi 
profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, o mare disponibilitate de a 
comunica eficient cu elevii . Pregătirea elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională a constituit o preocupare 
permanentă pentru profesorii de matematica si  limba şi literatura română, astfel profesorii de limba romana si  de 
matematica au  susţinut ore de consultaţii suplimentare, atât cu elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au 
lacune în cunoştinţe. Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ  în activităţile educative desfăşurate în şcoală şi 
în afara şcolii, participând cu grupe de elevi. Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri şi 
cercuri pedagogice. 
 
         Punctele slabe s-au evidenţiat prin dezinteresul unor elevi fata de scoala, mediul de provenienta al unor elevi fiind 
subcultural, cu mentalitati si atitudini indiferentiale la procesul educational, elevii neprimind niciun ajutor din partea 
parintilor si in plus , ca o consecinta fireasca a intreruperii cursurilor in scoli , unul din cele mai importante puncte slabe: 
lipsa dotarii tehnice corespunzatoare in cazul multor elevi , dar si in cazul unor colegi profesori. 
 
      Ca oportunităţi am putea aminti  o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de  performanţă şi susţinerea 
părinţilor acestora; disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de performanţă 
cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe. 



 
            

Analiza SWOT 
Puncte tari 
-majoritatea membrilor sunt cooperanţi şi deschişi la inovaţie 
-rezultatele bune sunt datorate unei bune colaborări şcoală-familie-instituţii locale 
Puncte slabe 
-ignorarea interasistenţelor 
-amânarea unor şedinţe 
-nerespectarea în totalitate a programului de activităţi 
Oportunităţi 
-activităţile extraşcolare asigură atractivitate mai mare pentru elevi şi facilitează comunicarea acestora cu profesorul, 
ele trebuind intensificate şi diversificate 
Ameninţări 
-programul încărcat poate determina un oarecare formalism în realizarea sarcinilor 
-lipsa unei bune comunicări dintre membri comisiei creează tensiuni 
Mijloace de remediere a disfuncţionalităţilor 
-Trasarea unor sarcini mai maleabile 
-Redistribuuirea unor sarcini la nivel de comisie 
-Planificarea activităţilor după orele de program de la clasă 

          Concluzii 
Colaborarea a fost bună la nivel de comisie. Obiectivele propuse au suferit unele modificări sau amânări. Se doreşte ca 
în anul școlar următor, activitatea comisiei, să vină în întâmpinarea nevoilor de formare ale membrilor comisiei, să se 
pună accent pe munca colaborativă în cancelarie, să se dezvolte metodele de evaluare formativă, să se pună accent pe 
feed-back-ul dat elevilor și pe cel primit de la elevi și părinți. 
 
6.4. Comisia diriginți 
Obiectivele urmărite 
-constientizarea  influentei  mediului  familial  in  procesul  de invatamant si mai profunda implicare a parintilor/tutorilor in 
educarea elevului; 
-colaborarea stransa cu invatatorii pentru a realiza un demers didac coerent centrat pe nevoile particulare ale elevului; 
-realizarea unor parteneriate cu un consilier scolar pentru a spori randamentul invatarii; 
-implicarea elevilor in proiecte umanitare/artistice/culturale la nivel de comunitate locala; 
-colaborarea cu toate comisiile metodice de la nivel de institutie pentru urmarirea riguroasa a parcursului scolar al 
elevului si pentru o buna consiliere a acestuia in ce priveste cariera; 
-realizarea de produse originale/materiale didactic impreuna cu elevii; 
-folosirea judicoasa a tuturor resurselor materiale de care dispune scoala, pentru a spori atractivitatea demersului 
didactic; 
Activități prin care s-au realizat obiectivele 
Obiectivele propuse s-au realizat prin următoarele activități: 
-activități interactive privind:



 
*realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor specifice și a programului de activități; 

*stabilirea sarcinilor membrilor comisiei metodice; 
*realizarea propunerilor pentru oferta educațională a școlii. 
-dezbateri având ca subiect: 
*stabilirea programului de activități al comisiei; 
*analiza conținutului unor modele de planificări și proiectări; 
*metodologia desfășurării examenului de evaluare la sfârșitul clasei a VIII a. 
-exemple de bună practică 
Analiza activității 
Puncte tari 
Management 
-structura organziatorica a comisiei metodice este corespunzătoare și facilitează o bună organizare și dezvoltare 
profesională; 
-comunicare formală, infrormală și nonformală foarte buna;  
Resurse umane 
-profesori diriginți calificați cu grade didactice și titulari; 
-nu există tendințe de neșcolaritate; 
-stare disciplinară foarte 
bună.  
Resurse materiale și tic 
-dotare materială precară în spațiile în care ne-am desfășurat activitatea ; 
-2 conexiuni la internet cu mijloace de difuzare în tot spațiul școlar; 
-fondul de carte din biblioteca școlii este suficinet și cu noutăți editoriale. 
Activitatea de bază 
-susținerea a cea mai mare parte din activitățile din planul anual de activități, 
-obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor didactice și răspund nevoilor școlii și 
ale colectivului de elevi, 
Puncte 
slabe 
Managem
ent 
-motivarea financiara nu ajută cadrul didactic în susținerea activității; 
Resurse umane 
-starea motivațională a elevilor este scăzută  
Resurse materiale și de tic 
-slaba preocupare a diriginților pentru atragerea de sponsorizări  
Activitatea de bază 
-crearea unui climat propice studiului, facilitarea unei cât mai bune tranziții de la ciclul primar la cel gimnazial; 
-implicarea diriginților în participarea elevilor la concursurile școlare; 



 
-asistențele și interasistențele s-au desfasurat sporadic; 
-implicarea mai mare a profesorilor diriginți în parteneriate cu comunitatea locală sau cu alte instituții cu proiecte de 
dezvoltare personală a elevilor, cu activități în parteneriat 
Mijloace de remediere a disfuncționalităților 
-o implicare mai activă a tuturor membrilor comisiei; 
-respectarea cu strictețe a sarcinilor specifice de către fiecare membru și a termenelor de realizare a activităților. 
Concluzii 
Comisia metodică diriginți a realizat în mare parte obiectivele propuse contribuind parțial la îmbunătățirea activității 
profesionale a cadrelor didactice. 

Elementul de maxima noutate si provocare pentru membri celor 4 comisii metodice din scoala l-a 
constituit invatarea de acasa din cauza pandemiei. Inca din 13 martie 2020 s-a modificat orarul scolii in functie de 
realizarea invatarii online. Scoala a făcut eforturi pentru a putea lucra cu platforma Adservio . Până la accesarea 
platformei au fost folosite grupurile de mesenger, facebook, whatsApp, zoom .A durat până a fost creată toată 
baza de date pe platformă și s-a putut lucra cu 65 % din elevi pe aceasta. Monitorizarea desfasurarii orelor in 
online s-a realizat prin acceptarea directorului în clasa respectivă, participarea prin sondaj la sesiunile video 
intiate de cadrele didactice, verificarea materialelor incarcate pe grupuri și pe platformă, verificare testelor date si 
modul de evaluare a acestora, completarea condicii on-line . 
Comisiile permanente 

În anul școlar 2019-2020, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii, s-au 
organizat şi şi-au desfăşurat activitatea următoarele comisii: 

 
6.4. Coordonator pentru proiecte și programe 

Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in principal 
cresterea prestigiului si calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile desfasurate cu elevii si profesorii, prin 
formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentanti ai comunitatii locale. 

S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de manifestare a responsabilitatii, a 
comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite. La inceputul anului scolar au fost jalonate 
principalele obiective ale activitatii educative extrascolare si extracurriculare. Desfasurarea activitatii educative a 
implicat trei categotrii de demersuri, care au fost valorificate le maximum in scoala noastra. 

- Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate in cadrul Consiliului 

Consultativ al Elevilor 

- A doua categorie este reprezentata prin demersurile special orientate : orele de consiliere si orientare 

scolara, educatie civica,activitati extrascolare. 

- A treia categorie apeleaza practic la disciplinele scolare din trunchiul comun si la disciplinele din zona 

celor la decizia scolii, acestea avand un potential ridicat in ceea ce priveste educatia pentru valori, 

precum si strategii adecvate in acest scop. 

Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul ca pe parcursul intregului an s-a 
stimulat si valorizat potentialul elevilor prin indrumarea si sprijinirea acestora . De fiecare data au fost rezolvate 
rapid , transparent si eficient conflictele aparute intre elevi. 

Analizand a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul ca pe parcursul intregului 
an, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare scolara au fost conform noilor 



 
programe.Toti dirigintii si-au intocmit, inca de la inceputul anului scolar, planificarea orei de consiliere conform 
noilor norme. 

Cel de al treilea demers a avut in vedere ca activitatea curriculara de la clasa sa nu fie perturbata de 
activitatile extracuriculare si extrascolare, incercand in acest fel, ca raportul dintre aceste activitati educative sa 
fie in favoarea activitatilor de la clasa. 

In cadrul fiecarui demers au fost proiectate activitati reprezentative pentru realizarea obiectivelor . 
 
OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL SCOLAR 2019/2020 

1. Proiectarea eficienta a activitatii educative; 
2. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale; 
3. Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare; 
4. Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat; 
5. Prevenirea si combaterea violentei in scoala; 
6. Educatia pentru securitate personala; 
7. Informarea continua a profesorilor diriginti; 
8. Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata comunitatii; 
9. Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea programelor 
educationale. 

Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativa desfasurata in scoala noastra voi prezenta o 
analiza care sa evidentieze atat realizarile cat si nerealizarile din acest domeniu, oportunitatile dar si pericolele. 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Personal didactic calificat, cu competente necesare 
evaluarii si valorificarii valentelor educative ale elevilor 
- Diversitatea propunerilor facute de cadrele didactice 
si elevi pentru constituirea programului de activitati 
educative. 
- Diversificarea tematicilor orelor de consiliere si 

orientare. 
- Activitati educative diverse, cu puternic accent 
formativ 
- Diversificarea modalitatilor de identificare a nevoilor 
elevilor si atragerea lor in proiecte de interes judetean si 
national 
- Stabilirea unor criteri unitare pentru acordarea notei la 
purtare. 
- Monitorizarea elevilor cu absente multe. 
- Mediatizarea activitatilor extrascolare si 
extracurriculare in comunitate 
- derularea activitatilor din saptamana „Sa stii mai multe, 
sa fii mai bun” in online 

 
- Numarul mic al elevilor care solicita consiliere individuala 
si lipsa unei baze de date cu acestia. 
- Lipsa unei comunicari permanente intre diriginti si 
parintii elevilor. 
- Comunicare slaba intre diriginti si colectivele de elevi –
lucru ce duce la necunoasterea unor conflicte intre elevi. 
- Abordarea cu neincredere a influentei pozitive a 
activitatilor educative extrascolare asupra dezvoltarii 
personalitatii elevului 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Cresterea ofertei de cursuri pentru formarea continua 
prin CCD 
- Cresterea receptivitatii unor parinti in rezolvarea 

 
- Cresterea numarului de elevi care provin din familii 
dezorganizate cu implicatii nefavorabile 



 
problemelor de comportament deviant al elevilor. 
- Realizarea parteneriatului scoala- parinti prin APSR 
(asociatia de parinti a scolii) 
- Posibilitatea implicarii elevilor in proiecte si program 
educative 

asupra evolutiei personalitatii elevilor 
- Dezinteres in familie pentru educatia si formarea 
propriilor copii. 
- Retinerea unor elevi de a participa la sedinte de 
consiliere individuala. 
- Numarul mare de emisiuni si publicatii care 
promoveaza violenta si care au un impact negativ asupra 
elevilor 

 

In afara acestor activitati, cuprinse in Planul de activitati extracurriculare, pe parcursul anului scolar au 
mai fost organizate de catre diriginti conform programului de activitati extrascolare pe clasa, urmatoarele actiuni 
educative; excursii, vizite la muzee si case memoriale , vizionarea unor spectacole de teatru. 

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al dirigintilor.Au fost organizate sedinte cu parintii, 
in cadrul carora, a fost prezentat Regulamentul de ordine interioara si rezultatele scolare ale elevilor. Dirigintii au 
luat masuri pentru a instiinta parintii elevilor cu situatie de corigenta si nota scazuta la purtare. 

 



 
Comitetul de parinti. 

Reprezentantii CRP s-au reunit conform graficului intocmit, dar si atunci cand a fost necesara consultarea 
parintilor pentru solutionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a intrunit in vederea discutarii si a 
organizarii diferitelor aspecte de ordin intern, incercand rezolvarea problemelor legate de desfasurarea 
procesului instructiv – educativ. 

 
PLAN DE MASURI. 
Planurile de activitate vor fi intocmite avand in vedere si includerea urmatoarelor masuri pentru eliminarea 
punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea. 

Nr.crt. Obiectiv Masuri Răspunde Termen 

 
 
 

1. 

 
 
 

Pregatirea 
elevilor la nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educationale ale elevilor si 
imbinarea activitatilor curriculare 
cu cele extracurriculare 

Cadre 
didactice 

 
Permanent 

Întocmirea graficului de pregatire 
suplimentara a elevilor si 
urmarirea modului de realizare. 

Responsabili 
de catedra 

 
15 Martie 

Implicarea mai activa a familiei in 
viata scolii. 

Comitetul de 
parinti 

Permanent 

Îndrumarea si controlul activitatii 
didactice si al activitatilor 
extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili 
de 
catedra 

Conform 
graficului 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Imbunatatirea 
starii 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 
privind prevenirea violentei in 
scoala 

Responsabil cu 
Activitatea 
educativă 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Politia de 
Proximitate 
si cu alte institutii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativa 

Conform 
Protocol de 
colaborare 

Informarea si implicarea mai 
activa a 
familiei in prevenirea abaterilor 
disciplinare a elevilor. 

Comisia 
dirigintilor 
Psiholog 
scolar 

Permanent 

Monitorizarea starii disciplinare si 
aplicarea sanctiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
dirigintilor 
Psiholog 
scolar 

Cand este 
cazul 

 
 

3. 

 
 

Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfectionarea cadrelor didactice 
prin 
cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor 
didactice moderne si a invatarii 
centrate pe elev. 

Responsabil cu 
perfectionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activitati metodice la nivel de Responsabili Conform 



 

  catedre 
precum lectii deschise, 
interasistente 
etc. 

de 
catedra 

plan de 
activitate 

 Monitorizarea si Îndrumarea şi controlul activităţii   
 controlul instructiv educative. Conducere Permanent 

4. activitatii Monitorizarea si evaluarea   
 pentru cresterea activitatii Conducere Permanent 

 calitatii personalului in concordanta cu   
 procesului rezultatele obtinute   
 instructiv-    
 educativ    

 
 

6.5. Comisia pentru curriculum  
Obiective urmărite : 

1. Asigurarea unui demers instructiv – educativ de calitate printr-o continuă perfecționare și 
interrelaționare a cadrelor didactice ; 

2. Distribuirea responsabilităților membrilor de așa natură , încât toți să își imprime stilul personal asupra 
activității , conlucrând cu toate cadrele didactice din școală ; 

3. Aplicarea curriculumului național și a ofertei educaționale proprii , în acord cu legislația în vigoare și cu 
preferințele /nevoile manifestate de beneficiarii direcți și secunzi . 

Activități prin care s-au realizat obiectivele : 
- întocmirea planului managerial , a planului de activități , prin consultarea tuturor membrilor ; 
- Implicarea membrilor în procesul de stabilire a CDȘ pentru anul școlar următor ; 
- Implicarea membrilor în testarea gradului de satisfacție cu privire la CDȘ; 
- Supervizarea participării acestora la toate activitățile de cerc pedagogic și comisie metodică din 

școală; 
O2 - ședințe de comisie în cadrul cărora s – au propus titluri de opțional , preluate de la toate cadrele didactice ; 

- Participarea la ședințele cu părinții/elevii , pentru a prelua și de la aceștia idei pentru CDȘ ; 
- Aplicarea de chestionare în vederea testării satisfacției privind CDȘ aplicat până în prezent ; 

- Aprobarea manualelor alternative și a auxiliarelor școlare pentru acest an școlar ; Auxiliarele aprobate au fost : 
- Întocmirea unor planuri remediale/de dezvoltare , a unor grafice de pregătire suplimentară în vederea 
evaluărilor naționale pentru clasele a II, a IV a, a VI –a și a VIII – a ; 
- preluarea schemei orare de la fiecare clasă a ciclurilor primar și gimnazial; 
- Întocmirea de proiecte cu caracter extracurricular proprii fiecărei discipline , în vederea desfășurării săptămanii 
Școala Altfel ; 
- Anul acesta școlar, această săptămână a fost distribută astfel,pe cicluri de învățământ 4-8 mai 2020 
- Promovarea noilor programe școlare pentru gimnaziu și alegerea manualelor alternative și auxiliarelor specifice 
; 
În acest sens, pentru clasele care au trecut la noua programa , aferentă planului – cadru pentru gimnaziu , aprobat prin 
OM 3590 / 05.04.2016 , manualele au fost selectate și avizate în urma consultării site-ului edu.ro, în urma unor 
dezbateri în cadrul comisiilor metodice specifice . 
Fondul de manuale s – a dovedit a fi suficient , pentru fiecare ciclu și clasă în parte , manualele având totodată o stare 
satisfăcătoare . 
- Avizarea fișelor de opțional și înaintarea acestora către inspectorii de specialitate. 
 
Aprobarea ofertei educaționale în CA pentru anul școlar 2020 – 2021, nu înainte de a fi  prezentată în cadrul CP  
Pentru anul școlar 2020 – 2021, se are în vedere următoarea schemă CDȘ : 
Clasa a V – a – Educație pentru sănătate 
Clasa a VI – a – Universul cunoașterii 
Clasa a VIII – a – Codul creștin al bunelor maniere 
 
Analiza SWOT 
 Puncte tari 



 
-structura organizatorică a comisiei este corespunzătoare 
-comunicarea este fructuoasă pe toate planurile , cu toate compartimentele educaționale 
Resurse umane 
- Atât elevii , cât și părinții se arată receptivi față de programele și proiectele implementate la nivel de școală 
Resursele materiale si de TIC 
-fondul de carte din biblioteca școlii este suficient si cu noutăți editoriale . 
- crearea unui colt etnografic facilitează susținerea de lecții cu un caracter aplicativ 
Activitatea de baza 
-susținerea activităților din planul anual de activități; 
-obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor didactice și răspund nevoilor școlii și ale 
colectivului de elevi ; 
Puncte slabe 
Managementul 
- ședințele sunt caracterizate de formalism , membrii oferă uneori răspunsuri tardive la solicitări 
Resurse umane 
-elevii sunt mai încântați de activitățile fizice ,decât de cele intelectuale. 
 
Activitatea de baza 
- interasistențele nu se fac cu destulă rigoare 
- asistențele la clasă nu sunt efectuate la toate nivelurile 
- nevoia de completare a conținuturilor prin opționale este mult mai mare decât ceea ce se permite de cadrul 
legislativ. 
Amenințări 
Monopolizarea ofertei educaționale de către discipline opționale devenite clasice , obișnuite pentru a suplimenta 
carențele de timp la disciplinele obligatorii . 
Închiderea perspectivei asupra CDȘ , prin păstrarea a ceea ce propune doar profesorul / educatorul ( acestea datorate 
lipsei de mijloace materiale , de spații , de parteneriate ) . 
Oportunități 
Pregătirea cadrelor didactice facilitează o desfășurare productivă a procesului de învățământ . Relațiile bune cu 
comunitatea locală pot duce într – un viitor apropiat la lărgirea paletei de discipline opționale . 
 
Concluzii : 
Activitatea Comisiei pentru curriculum s – a desfășurat în acest an într – un mod corespunzător . Obiectivele au fost 
realizate ritmic , în acord cu legislația în vigoare , cu planul managerial stabilit la începutul perioadei . Membrii comisiei s 
– au dovedit receptivi , depunând eforturi adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor și pentru obținerea unor cât mai bune 
rezultate .



 

 
6.6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 
Comisia şi-a stabilit propriul plan managerial în conformitate cu Strategia privind calitatea în şcoală, standardele 

privind asigurarea calităţii în învăţământ şi cu Proiectul de dezvoltare instituţională. Comisia şi-a realizat un scadenţar şi 
un program de activităţi care să orienteze cât mai clar activitatea. 
În realizarea planului managerial şi a programului de activităţi s-a plecat de la o analiza SWOT în care s-au stabilit 
punctele tari şi slabe ale activităţii comisiei în anul şcolar anterior. 
Şedinţele desfăşurate au avut ca teme aprobarea planului managerial, a raportului privind activitatea desfăşurată în 
anul şcolar 2018-2019, aprobarea de proceduri specifice şi generale, aprobarea Raportului de autoevaluare internă pe 
anul şcolar 2018-2019, aprobarea activităţilor privind autoevaluarea internă, chestionarele aplicate ăn şcoală elevilor, 
cadrelor didctice şi părinţilor. 

S-au aplicat chestionare în cadrul subcomisiei privind prevenirea şi eliminarea violenţei atât elevilor cât şi 
părinţilor. Au fost aplicate chestionare privind discriminarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Comisia a aplicat şi 
un chestiona privind evaluarea şefului ierarhic. Toate chetionarele au fost centralizate, analizate şi interpretate.  
Au fost actualizate informaţiile din baza de date de pe platforma online aracip, s-a stabilit planul de activitati privind 
îmbunătăţirea calităţii în şcoală şi activităţi de evaluare internă. Periodic au verificat platforma şi au completat cu datele 
necesare. 

A fost urmarit stadiul realizării activităților propuse pentru îmbunătățirea calității în școală și s-au operat 
modificăril necesare pe platofrma online. 
S-a realizat evaluarea internă pe fiecare nivel de învățământ pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți de legislația 
ân vigoare. 

Comisia şi-a stabilit propriul plan managerial în conformitate cu Strategia privind calitatea în şcoală, 
standardele privind asigurarea calităţii în învăţământ şi cu Proiectul de dezvoltare instituţională. Comisia şi-a 
realizat un scadenţar şi un program de activităţi care să orienteze cât mai clar activitatea. 

În realizarea planului managerial şi a programului de activităţi s-a plecat de la o analiza SWOT în care 
s-au stabilit punctele tari şi slabe ale activităţii comisiei în anul şcolar anterior. 

Şedinţele desfăşurate au avut ca teme aprobarea planului managerial, a raportului privind activitatea 
desfăşurată în anul şcolar 2018-2019, aprobarea de proceduri specifice şi generale, aprobarea Raportului de 
autoevaluare internă pe anul şcolar 2018-2019, aprobarea activităţilor privind autoevaluarea internă, 
chestionarele aplicate ăn şcoală elevilor, cadrelor didctice şi părinţilor. 

S-au aplicat chestionare în cadrul subcomisiei privind prevenirea şi eliminarea violenţei atât elevilor cât 
şi părinţilor. Au fost aplicate chestionare privind discriminarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Comisia a 
aplicat şi un chestiona privind evaluarea şefului ierarhic. Toate chetionarele au fost centralizate, analizate şi 
interpretate. 

Au fost actualizate informaţiile din baza de date de pe platforma online aracip, s-a stabilit planul de 
activitati privind îmbunătăţirea calităţii în şcoală şi activităţi de evaluare internă. Periodic au verificat platforma 
şi au completat cu datele necesare. 

A fost urmarit stadiul realizării activităților propuse pentru îmbunătățirea calității în școală și s-au operat 
modificăril necesare pe platofrma online. 

S-a realizat evaluarea internă pe fiecare nivel de învățământ pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți 
de legislația ân vigoare. 

 
6.7. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră 

Documentele care au stat la baza realizării docummentelor de planificare şi proiectare a activităţii au fost 
planul managerial al directorului şi proiectul de dezvoltare instituţională. Comisia şi.a realizat în prima şedinţă 
planul managerial, programul de activităţi, raportul de activitate pentru anul şcolar anterior. 

S-au aplicat chestionare privind necesarul privind formarea profesională a cadrelor didactice pentru 
acest an şcolar. Au fost actualizate fişele privind formarea continuă şi lista cu numarul cu credite profesionale 
pe ultimii cinci ani ale cadrelor didactice din şcoală. 

În baza actualizării listei cu numărul de credite pe ultimii cinci ani, comisia a făcut propunerile privind 
participarea la cursuri de formare finanţate din bugetul şcolii pentru cadrelele didactice care au mai puţin de 
90 de credite. 

S-a realizat centralizarea cu cadrele didactice înscrise la suţinerea de grade didactice. 
Comisia are în format letric şi digital baza legislativă necesară privind formarea şi evoluţia în 



 
carieră. 

Documentele comisiei au fost postate pe site-ul şcolii. 
6.8. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă 

Comisia şi-a stabilit programele de activităţi specific pentru sănătate şi securitate în muncă şi 
pentru situaţii de urgenţă. 

Au fost realizate instruirile specific şi s-au compeltat carnetele de instructaj pentru sănătate şi 
securitate în muncă şi cele pentru instruirea privind situaţiile de urgenţă. 

În luna septembrie 2019 s-a realizat controlul medical specific potrivit legii de către medicul de 
medicina muncii precum şi controlul psihologic anual. 

S-au reînnoit materialele afişate în şcoală, a fost verificat termenul de expirare a kiturilor din 
trusele medicale . 

Au fost verificate şi reafişate indicatoarele cu mijloacele de orientare în şcoală şi instruşiunile de 
lucru acolo unde a fost cazul (central termică, atelier muncitor, secretariat, contabilitate, femei de serviciu, 
cancelarie) 

În luna decembrie 2019 a fost aplicat chestionarul de verificare a cunoștințelor specifice ssm 
obținute în urma realizării instructajelor anuale.Comisia a înregistrat la secretariat referatul de necesitate 
pentru realizarea verificării anuale a prizelor de pământ și a instalației de paratrăsnet.



 
Comisia pentru control managerial intern 

Activitatea comisiei s-a desfăşurat în baza programului de activităţi întocmit în şedinta comisiei din luna 
septembrie 2019. Acesta a fost întocmit în baza prevederilor legale ale ordinului 400 din 2015 al Secretariatului 
General al Guvernului. Activităţile proiectate au în vederea să realizeze o dezvoltare a controlului intern 
managerial şi imlpementarea totală a celor şaisprezece standarde. Pentru anul 2019 sistemul de control intern 
managerial este conform si implementat conform situatiei centralizatoare la 31 decembrie 2019 . 

S-au verificat şi revizuit procedurile care necesita acest lucru, s-au realizat rapoartele de activitate, s-a 
completat registrul de gestionare a riscurilor, s-au întocmit planurile de rezolvare a riscurilor identificate, s-au 
aplicat chestionarele privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial.  

Comisia a realizat inventarul activităţilor prodeurale, situaţiile statistice şi statistice centralizatoare privind 
implementarea SCIM. 

Comisia a urmărit modul în care se aplică în şcoală procedurile aprobate de către consiliul de 
administraţie al şcolii. 

La finalul anului 2019, directorul unităţii de învăţământ a întocmit Declaraţia privind stadiul implementării 
în şcoală a standardelor sistemului de control intern managerial. Declaraţia a fost înaintată către Primaria Butea 
pentru aprobare . 

Au fost întocmite toate procedurile și formularele de lucru conform Instrucțiunii 1/2017 de aplicare în mod 
unitar în invățământul preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri din Codul de control managerial intern. Aceste 
documente au fost prezentate în CP și aprobtate în CA. Toate procedurile și formularele au fost difuzate către 
personal conform listei de difuzare. 

6.9. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 
Activitatea comisiei a fost structurată pe patru subcomisii: 

-Subcomisia pentru monitorizarea frecvenţei şi prevenirea abandonului şcolar 
-Subcomisi pentru prevenirea şi combaterea actelor de corupţie 
-Subcomisia pentru prevenirea şi combaerea violenţei 
-Subcomisia pentru combaterea discriminării şi a faptelor de corupţie 

În prima şedinţă s-a stabilit componenţa subcomisiilor, sarcinile acestora, s-a revizuit 
regulamentul comisiei şi s-au realizat programele de activităţi. 

Subcomisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei a realizat şi aplicat elevilor şi părinţilor 
chestionare privind violenţa în şcoală. Acestea au fost centralizate şi interpretate stabilindu-se acţiuni 
specifice. 

Subcomisia pentru combatere discriminării şi a faptelor de corupţie a aplicat cadrelor didactice, 
elevilor şi părinţilor chestionre privind discriminarea în şcoală. 

Subcomisia pentru monitorizarea frecvenţei şi abandanului şcolar a centralizat lunar numarul de 
absenţe pe baza instrucţiunii specifice şi a verificat prin comparare cu datele privind absenţele furnizate de 
catalogul online. 

 
         Comisia a realizat un protocol de colaborare cu Poliţia locală Butea. 



 
 

6.10. Comisia pentru aplicarea OUG 62/2002 
Membri comisiei au realizat saptămânal nir-urile pentru produsele lactate şi de panificaţie şi mere 

primite în şcolă, a verificat prezenţa elevilor şi preşcolarilor zilnic şi a distribuit produsele zilnic. 
Lunar, au fost întocmite şi transmise situaţiile către Consiliul Judeţean Iaşi. 

6.11. Comsia de etică 
S-a diseminat codul de etică, personalul didactic şi nedidactic al şcolii a semnat tabelul ca a luat 

cunoştinţă de prevederile acestuia. 
Nu au fost cazuri de personal didactic pentru care să se fi întocmit comsia. 
Semestrial, au fost întocmite rapoartele privind cazurile de încălcare a codului de etică. 

6.12. Comisii temporare 
În anul școlar 2019-2020 au funcţionat în şcoala următoarele comisii temporare: 

-Comisia pentru acordarea burselor şcolare 
-Comisia pentru acordare ajutorului de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator 
-Comisia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la claselele a II a, a IV a și a VI a 
-Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VIII a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proiectul anului școlar 2029-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Indicatori de succes 
 
- reabilitarea a 2 locații prin proiecte de depuse de reprezentanții comunitatii locale, PNDL II si dotarea cu 
echipamente utile si adecvate necesitatilor de azi; 
- formarea a 11 cadre didactice prin grantul oferit de ARL - Citesc ca sa invat ;  
- crearea colturilor de lectura si organizarea de  spatii de expunere moderne pentru lucrarilor elevilor in toate salile 
de clasa; 
- înființarea bibliotecii școlii și innoirea fondului de carte cu cel putin 2000 de volume; 
- amenajarea a două săli de clasă in aer liber, crearea in toate salile de clasa a spatiilor de depozitate a cartilor, 
rechizitelor ce nu trebuiesc carate zilnic la si de la scoala; 
- achiziționarea dulăpioarelor individuale pentru toti elevii;  
- achizitionarea si montarea sistemului de sonorizare pentru asigurarea fondului muzical, comunicari, activitati 
artistice diverse;  
- organizarea unei cancelarii prietenoase ;  
- atragerea a cel putin 75 de sponsorizari si donatii pentru dotari adecvate pentru grupurile sanitare, materiale 
didactice, sali prietenoase, imbracaminte si incaltamainte pentru 65 de copii, rechizite scolare, 60 de tablete, 4 
laptopuri, tablouri motivationale, rafturi pentru rechizitele si manualele elevilor, 8 imprimante noi, 2 corturi pentru 
amenajarea salilor de clasa in aer liber, ; 
- îmbunătățirea relației școală-comunitate - cresterea numarului de parinti implicati in viata scolii cu cel putin 25 %; 
- colaborarea și implicarea tuturor factorilor decizionali locali în organizarea mediului prietenos in toate locatiile scolii; 
- amenajarea unei sali de clasa drept minisala de sport; 
- sponsorizări și donații de peste 77.000 lei de către peste 70 firme ; 
- comunicare imbunatatita cu parintii , elevii si cadrele didactice;  
- alegerea si achizitionarea de catre parinti a uniformei scolare ; 
- dotarea celor 13 Sali de clasa cu destop-uri sau laptop-uri, videoproiectoare, boxe, imprimante, sisteme de prindere 
a videoproiectoarelor;  
- colorarea salilor de clasa de la Scoala Gimnaziala Butea ;  
- rezultate la EN - procent de Promovati limba si literatura romana – 64,68 % , procent de Promovati matematica -  
76,46 % , cu medii de promovare – 70,57%; 
- toti elevii repartizati la licee si scoli profesionale ( 18 absolventi, 18 repartizati in cele 2 etape de repartizare ) 
     
 
 
 
Director, 
 
Prof.Greta Predoi 
 
 
 

 
 
 



 
 


