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CAPITOLUL I
CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUTIONAL SI SOCIO-CULUTURAL

ARGUMENT
Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin aceasta
societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a
învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul:
să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o
realitatea în continuă transformare şi să-i pregătească pentru un viitor imprevizibil. Considerată un
factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea asigură forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de
activitate, favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare,
creativitatea şi inovaţia individului, educaţia este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care
dispunem pentru a modela viitorul. Soluţia tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă
societatea contemporană este căutată în educaţie şi şcoală.
Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de o parte, şi
dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se
cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să
conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea pentru a se implica în dezvoltarea societăţii. Educaţia şi
şcoala contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme ale societăţii.
Aceste presiuni vin dinspre toate sectoarele de activitate, cărora şcoala le livrează forţa de muncă, dar
vin şi din partea elevilor şi a părinţilor; aceştia aşteaptă de la şcoală garanţia succesului social, ceea ce
înseamnă concomitent prosperitate materială, dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la
construirea societăţii.
Toate presiunile exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea rolului şcolii:
dintr-o instituţie autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala
a devenit interfaţa în relaţia individ – societate, spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile
şi tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi
confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în
care se adaptează un copil la şcoală reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea
conduitei sale socioprofesionale ca adult.
Toate marile teorii sociologice subliniază importanţa calităţii experienţelor şcolare în integrarea
socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problemele sociale reprezintă cele
două feţe ale aceleiaşi monede. Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecinţa acestei viziuni
este una extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea resurselor în şcoală, în scopul
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creşterii calităţii actului educativ, decât în sistemele de control social sau în sistemele de susţinere
socială. Această strategie corespunde principiului intervenţiei timpurii, este mai bine să previi, decât să
vindeci, şi principiului intervenţiei eficiente: investiţia în şcoală se finalizează în calitatea intelectuală,
morală, profesională şi socială a absolvenţilor.
Absolvenţii care probează autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare la schimbări,
solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve singuri şi corect
problemele existenţiale şi vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor contribui la
creşterea disfuncţionalităţilor sociale.
Documentele de proiectare managerială au avut ca bază analiza nevoilor, care vizează pe de-o
parte analiza mediului extern şi pe de altă parte a celui intern. Orice organizaţie ca să se dezvolte
trebuie să ţină seama de contextul economic, demografic, de evoluţia pieţei muncii şi de cerinţele ce se
impun pentru ocuparea unui loc de muncă. Toate acestea constituie variabile de care trebuie să se ţină
seama în proiectarea obiectivelor. Şcoala se adresează unor nevoi de calificare profesională , cerute pe
actuala piaţă a muncii, care se referă la piaţa naţională dar şi la cea europeană.
Vă prezentăm în continuare analiza stării și calității învățământului în liceul nostru pentru anul
școlar 2019-2020, ea înscriindu-se în graficul normal al activităţilor proiectate în planul managerial
anual și răspunzând funcției evaluative a acestuia.

CONTEXT INSTITUȚIONAL
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentele secretariat/contabilitate,
referindu-se la perioada 01.09.2019- 31.08.2020.
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de
Dezvoltare elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:
1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a
metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor
de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări,
proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat şi a olimpiadelor şcolare;
• Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
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• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii
democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea
de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu
unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
VIZIUNEA
Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” acționează în vederea optimizării modului în care
elevii pot fi îndrumați și educați astfel încât să devină, pe de o parte, absolvenți bine informați și
pregătiți și, pe de altă parte, persoane cu resurse adaptative adecvate solicitărilor multiple ale vieții
cotidiene, cetățeni responsabili pentru societatea civilă.
MISIUNEA
Misiunea Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu este să asigure o pregătire generală şi de
specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formării elevilor cu necesităţile
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comunităţii locale şi cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând egalitatea şanselor, integrarea
socială şi profesională a absolvenţilor.
Astfel urmărim formarea personalității elevilor prin:
- formarea capacităţii de a şti să aplice în viaţă ceea ce au învăţat;
- formarea de abilităţi şi deprinderi sociale utile;
- formarea atitudinii pozitive şi a comportamentelor constructive;
- formarea capacităţii de adaptare la realitatea cotidiană;
- motivarea pentru învăţarea continuă, spre inovaţie şi împlinire personală;
- formarea capacităţii de transfer de informaţii şi competenţe de la un domeniu la altul;
- formarea capacităţii de comunicare;
- formarea capacităţii de a se cunoaşte pe ei înşişi, dar şi pe cei din jur;
- formarea capacităţii de a relaţiona cu semenii şi de a lucra în echipă;
- dobândirea de competenţe specifice meseriei pentru care se pregătesc;
- formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor tehnice moderne.

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele
aspecte :
1. Dezvoltarea individuală a elevului
Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul
proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce
urmăreşte dezvoltarea profesională individuală a elevului, să formăm şi să consolidăm deprinderi,
abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii; "Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie
să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale
sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată.
2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ
Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea
educativă.
3. Garantarea pregătirii specializate
Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit
profesional şi stabil, cu rezultate deosebite la clasă și la concursurile școlare. Gradul mare de accedere
spre diferitele specializări din învăţământul universitar sunt o garanţie a calităţii pregătirii din liceu.
4. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o formare
personală permanent
Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi
în sensul "formării permanente". Parteneriatul cu Jandarmeria şi Poliţia stau garanţie.
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Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o
bogată experienţă psihopedagogică.
Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o
valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor,
părinţilor, profesorilor şi comunităţii.
Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au beneficiat
prin implicare şi competenţele

profesionale

ale

cadrelor

didactice,

didactic-auxiliar

şi

administrativ de certitudini: educaţie, decentță, siguranţă, deschidere spre nou.
Beneficiarii acestor obiective şi valori, elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea
legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMUNITAR, în ceea ce priveşte calitatea, eficientizarea şi
desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare.
PRIORITĂȚI MANAGERIALE
• Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate bune la examenul de bacalaureat. Creșterea participării la actul instructiv-educativ a
tuturor categoriilor de elevi;
• Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe elevii din
mediul rural şi pe învăţământul profesional dual;
• Creşterea calităţii învăţământului adresat elevilor capabili de performanţă;
• Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon
şcolar, cu precădere pentru elevii din clasele de învățământ profesional, tehnic și cei din mediul rural;
prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor ;
• Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice;
• Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a
elevilor și în acord cu cerințele pieței muncii;
• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii economici şi
alţi factori interesaţi în educarea tinerei generaţii.
ȚINTE STRATEGICE
A. Dezvoltarea instituțională prin realizarea unei strategii de coordonare bazată pe diagnoză și feedback;
B. Optimizarea calității procesului de învățământ prin implementarea unor soluții pentru creșterea
nivelului rezultatelor/performanțelor școlare și dezvoltare a elevului;
C. Dezvoltarea resursei umane prin formare, perfecționare, promovare și motivare;
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D. Redefinirea imaginii elevului prin integrarea în diverse activități școlare, dar și extrașcolare
particularizate.
Activitatea Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”

s-a desfășurat în conformitate cu

politicile educaționale ale Ministerului Educației și Cercetării.
Date de identificare a școlii:
-

Denumire: Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”;

-

Adresă: Șos.București-Târgoviște nr.135, Buftea, Ilfov;

-

Cod poștal: 709531;

-

Telefon: 021.351.59.11

-

Fax: 021.313.03.65

-

Email:ltdd_buftea@yahoo.ro

-

Web: www.ddbuftea.ro

-

Niveluri de învățământ: liceu zi/f.r., ciclu inferior, superior, învățământ profesional/dual.
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CAPITOLUL al II-lea

CAPACITATE INSTITUTIONALA
II.1. ORGANIGRAMA

II.2. STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI MANAGERIALE

II.2.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială
Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general
stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Ilfov şi au fost întocmite pe baza următoarelor:
Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru
desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2018/2019;
b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2018/2019;
c. Documente de raportare financiar-contabilă;
d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.
Documente de proiectare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2018 – 2022;
b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2019, respectiv 2020;
Planul managerial a fost elaborat pe baza PAS, ţinând seama de obiectivele ISJ Ilfov, de
specificul şi necesităţile şcolii. Obiectivele şi acţiunile propuse au fost stabilite în urma analizei
SWOT şi PESTE. Acţiunile prioritare propuse au fost:
Asigurarea calităţii în unitatea de învăţământ;
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Transformarea unităţii de învăţământ în furnizor de servicii educaţionale de calitate, în
concordanţă cu principiile democratice şi cerinţele pieţei muncii europene.
Asigurarea unui proces instructiv educativ la nivel european prin desfăşurarea activităţilor
didactice în cabinete şi laboratoare;
Crearea imaginii ca instituţie credibilă, dinamică atât la nivel local cât şi judeţean.
Aceste acţiuni au implicat îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în cadrul unităţii de învăţământ;
îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri a elevilor şi combaterea absenteismului; eficientizarea activităţii
comisiilor şi compartimentelor din cadrul liceului; realizarea unui climat socio-profesional afectiv
optim; implicarea şcolii în acţiuni educative şi de cooperare.
În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2019/2020 au
fost emise decizii interne pentru numirea:
1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefii de catedre şi
responsabilii de arii curriculare;
2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:
a. Comisia pentru curriculum;
b. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;
d. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
e. Comisia pentru controlul managerial intern;
f. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;
g. Alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative în
vigoare – burse, angajări, evaluare natională, admitere, corigenţe, inventariere etc.
II. 2.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
2.2.1.

Organizarea

compartimentelor,

consiliilor

şi

comisiilor

s-a

realizat

conform

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a şcolii care prevede componenţa şi atribuţiile acestora
precum şi baza legislativă:
•

Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale;

•

O.M. nr. 5079/2016 – ROFUIP, completat de O.M. nr. 3027/2018;

•

O.M. nr. 4619/2014 – Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat de O.M. nr. 3160/2017;

•

O.M. nr. 5132/2009 – privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
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•

O.M. nr. 3337/2007 – privind activitatea Consilierului pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare;

•

O.M. nr. 75/2005 - Legea privind asigurarea calităţii în educaţie;

•

Legea nr. 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

•

O.M.E.C.T.S nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

•

O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Legea 319/2006 – Legea protecţiei muncii;

•

HG 1425/2006 – Norme de aplicare a Legii protecţiei muncii.

Organizarea comisiilor şi compartimentelor precum şi relaţiile de subordonare şi colaborare între
acestea sunt cuprinse în Organigrama liceului, aprobată în CA.
2.2.2. Repartizarea responsabilităţilor în CA s-a realizat ţinând seama de legislaţia în vigoare,
de experienţa şi disponibilitatea celor implicaţi:
•

Constantin Eliza-Tita– director - gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare;

•

Corcodel Larisa – director adjunct – implementarea eficientă a curriculumului și a programelor
de îmbunătățire a calității;

•

Petrescu Anca Daniela - profesor - monitorizarea activităților de pregătire, organizare și
desfășurare a examenelor de sfârșit de ciclu;

•

Gorgan Florica - profesor - asigurarea egalității de șanse în vederea reducerii absenteismului,
abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale;

•

Vișan Felicia-Mihaela – profesor – monitorizarea activității CEAC și a activităților remediale
desfășurate în Proiectul ROSE;

•

Goșa Lidia – profesor – monitorizarea activităților de dezvoltare personală și activitățile
extracurriculare din Proiectul ROSE;

•

Stancu Liliana-Carmen– reprezentant Primar Buftea - dezvoltarea parteneriatelor școlare;

•

Stanciu Tănase– reprezentant Cosiliul Local – formarea continuă și perfecționarea cadrelor
didactice în vederea îmbunătățirii calității procesului instructiv-educativ;

•

Burtea Andreea - reprezentant Consiliul Local Buftea - facilitarea relației Școală - Consiliul
Local, privind activitățile Proiectului ROSE;

•

Șinca Daniela – reprezentant Agent Economic SC. ELMET GROUP METAL ELECTRIC SRL
- monitorizarea activității de instruire practică la agenții economici;
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•

Anghelov Adrian - reprezentant Agent Economic UNION COMPANY SRL – corelarea ofertei
educaționale cu cerințele pieții muncii în vederea unei bune inserții socio-profesionale a
absolvenților;

•

Balea Constantin - reprezentant Agent Economic AND-REY CARS SERVICE – monitorizarea
inserției pe piața muncii a absolvenților învățământului profesional tehnic;

•

Badea Florin – reprezentant părinţi - monitorizarea activităților extrașcolare;

•

Reprezentant elevi Brezeanu Ioana (cls. XI F) – statut de observator;

•

Reprezentant elevi Ion Rebeca (cls. XI F) – rezervă.
2.2.3. Monitorizarea întregii activităţi a fost realizată de către directori, membrii CA şi membrii

C.E.A.C., cu ajutorul responsabililor comisiilor şi departamentelor, cu respectarea ordinii ierarhice
prevăzută în organigrama unităţii. Monitorizarea s-a realizat prin: asistenţe la ore şi activităţi
educative; verificări ale documentelor; rapoarte de activitate în CA sau CP; controale periodice sau
ocazionale.
Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:
Pentru activitatea didactică:
a. Asistenţe la ore efectuate de director şi responsabilii catedrelor;
b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a
acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în
activitatea acestora;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la Bacalaureat, teze cu subiect unic şi concursuri școlare;
f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina
elevilor;
Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar
contabil;
b. Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;
c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor etc.
Deficienţa cea mai importantă constatată în activitatea de monitorizare şi control a fost
implicarea relativ redusă a responsabililor catedrelor în asistenţa la ore şi evaluarea documentelor de
proiectare curriculară, respectiv monitorizarea respectării acestora.
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Dintre cauzele posibile pentru această disfuncţionalitate au fost identificate următoarele: lipsa
unei motivaţii materiale pentru activitatea de responsabil de catedră, lipsa de experienţă managerială,
în special în condiţiile schimbării anuale la unele discipline a responsabililor de comisii metodice.
A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice,
reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional.
Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:
1. Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al
Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;
2. Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de
Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului orașului Buftea,
părinţilor şi Consiliului Consultativ al Elevilor. Participarea la şedinţele Consiliului de
Administraţie a fost excelentă pentru toţi cei desemnaţi;
3. Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Consultativ al Elevilor şi a Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor.
II.2.3. Autoevaluarea activităţii manageriale
Personalul şcolii a fost implicat în elaborarea planului managerial, în procurarea documentelor
curriculare, a manualelor, a auxiliarelor curriculare, a cărţilor pentru bibliotecă şi aparaturii auxiliare,
în asigurarea bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi a concursurilor şcolare.
Elevii şi părinţii au fost implicaţi în organizarea diferitelor activităţi, în special cele
extracurriculare. S-a ţinut seama de sugestiile şi propunerile acestora privind desfăşurarea procesului
instructiv-educativ (obţinute în urma discuţiilor sau aplicării de chestionare).
Toate deciziile au fost luate în urma consultării persoanelor implicate/vizate şi comunicate, după
caz, prin: afişare, adrese, Consiliu Profesoral, Consiliu Elevilor, diriginţi.
II.2.4. Activitatea de auto(formare) managerială
Directorii au participat la activități organizate la nivel local și județean, după cum urmează:
- Şedinţe cu directorii, la ISJ Ilfov;
- Consultarea documentelor legislative;
- Cerc pedagogic pentru directorii de licee.
II. 2.5. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
I. MANAGEMENT
● viziunea și misiunea școlii sunt clar definite și
promovate, valorile și normele de conduită sunt
înțelese și aplicate în activitățile zilnice, personalul
didactic este calificat și dedicat țelurilor școlii;
● management flexibil, deschis inovației și

PUNCTE SLABE
I. MANAGEMENT
● realizarea unui număr mic de interasistențe.
II. CURRICULUM
● implicarea încă redusă a unor cadre
didactice
în
utilizarea
tehnologiei
informaționale și de comunicare, în
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comunicării;
● managementul este angajat și implicat în:
dezvoltarea infrastructurii școlii; procesul de
autoevaluare și de monitorizare a acțiunilor din planul
de îmbunătățire și planurile operaționale; elaborarea
strategiei
pentru
dezvoltarea
instituțională;
conlucrarea cu comisia de calitate; acordarea de
consultanță și furnizarea de exemple de bune practici;
promovarea imaginii școlii inclusiv prin lucrări
publicate (înregistrate ISBN) despre activitatea
liceului; realizarea parteneriatelor și derularea
proiectelor;
gestionarea
corespunzătoare
a
conflictelor.
II. CURRICULUM
● curriculum incluziv, promovarea egalității șanselor
evitându-se discriminarea de orice fel;
● realizarea legăturii dintre predare – învățare –
evaluare la toate programele de învățare, a cerințelor
privind utilizarea rezultatelor evaluărilor pentru
stabilirea măsurilor remediale / de dezvoltare,
creșterea preocupărilor pentru formarea capacității de
autoevaluare și interevaluare la elevi;
● calitatea actului educațional și realizarea învățării
centrată pe elev, pusă în evidență prin asistențe,
inspecții școlare, vizita de validare a raportului de
autoevaluare.
III. RESURSE UMANE
● numărul mare de cadre didactice implicate în
elaborarea, implementarea sau derularea de proiecte;
● pregătirea deosebită şi profesionalismul cadrelor
didactice.
IV. RESURSE MATERIALE
●asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de
școală și utilizarea eficientă a resurselor pentru
susținerea priorităților educaționale; sprijinirea
funcționării eficiente și de participare a firmelor de
exercițiu la expoziții și la târgurile organizate;

promovarea inter - și transdisciplinarității;
● diferenta intre curriculumul studiat in anii
de liceul si programa examenului de
bacalaureat care se doreste a fi rezolvata prin
introducerea examenului diferentiat de
bacalaureat.
III. RESURSE UMANE
● participarea încă redusă a cadrelor didactice
la schimburi de experienţă cu şcoli similare
din ţară şi străinătate,la implementarea
progresului tehnologic;
● neutilizarea strategiilor didactice moderne
centrate pe elev de catre cadrelor didactice
debutante;
● nivel scăzut al pregătirii inițiale a elevilor;
● număr ridicat de elevi proveniți din familii
cu venituri mici;
● lipsa la unii elevi a motivaţiei pentru
continuarea studiilor şi abandonul şcolar.
IV. RESURSE MATERIALE
● lipsa manualelor la unele module de
specialitate la ciclul superior al liceului şi la
cele în limba maternă;
● implicarea insuficientă a unor cadre
didactice în bunul mers al școlii;
● numărul încă redus de cadre didactice
implicate în publicarea rezultatelor.
V. PARTENERIATE CU COMUNITATEA
● interesul încă scăzut al angajatorilor de a
investi mai mult în formarea profesională a
elevilor şi pentru modernizarea bazei
didactico-materiale a şcolii privind formarea
profesională a elevilor;
● lipsa de interes a unor părinți în urmărirea
programului elevilor și a pregătirii acestora.

● acces neîngrădit al elevilor și cadrelor didactice la
internet, la resursele educaționale, la copiatoare.
V. PARTENERIATE CU COMUNITATEA
● organizarea și desfășurarea unor acțiuni deosebite
prilejuite de ”Zilele liceului” și ”Ziua porților
deschise”, desfășurarea unei game variate de activități
extracurriculare în parteneriat cu agentii economici;
● un parteneriat strâns cu agenții economici, ofertă
educațională promovată inclusiv prin implementarea
unui proiect de marketing educațional, pregătire în
calificări pentru domenii prioritare, realizarea în
procent de 100% a planului de școlarizare;
● colaborarea cu autoritățile locale.
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OPORTUNITĂȚI
I. MANAGEMENT
● atentia comunităţii locale şi judeţene fata de nevoile
şcolii;
● descentralizarea prin aplicarea prevederilor LEN;
● susţinerea politicii şcolii de către autorităţile locale.
II. CURRICULUM
● apropierea instituțiilor de învățământ superior
economice, fapt ce permite continuarea traseului
educațional.
III. RESURSA UMANĂ
● varietatea cursurilor de formare și perfecționare a
cadrelor didactice organizate de CCD și alte instituții
de formare și abilitare curriculară.
IV. RESURSA MATERIALĂ
● posibilitatea de accesare a fondurilor europene;
● interesul agenţilor economici pentru în
implementarea proiectului privind modernizarea
cabinetelor de specialitate;
● situarea liceului într-o zonă urbană, care-l face
vizibil pentru un segment mare de populatie;
● acces informaţional.
V. PARTENERIATE
● posibila implicare a unor foşti elevi ai liceului –
patroni, în sponsorizări;
● disponibilitatea unor agenţii de turism în vederea
realizării unor parteneriate;
● posibilitatea realizării unor parteneriate cu instituţii
de învăţământ superior, cu şcoli de profil din alte
județe și din ţări UE.

AMENINȚĂRI
I. MANAGEMENT
● finanţarea de la bugetul public, care nu ţine
cont de performanţe şi de specificul unităţilor
de învăţământ.
II. CURRICULUM
●
schimbări frecvente în proiectarea
examenului de bacalaureat;
● existenţa şi la alte unităţi din reţeaua şcolară
judeţeană a unor clase în profilul şi domeniile
de pregătire ale şcolii noastre.
III. RESURSA UMANĂ
● scăderea efectivelor şcolare şi îmbătrânirea
populaţiei;
● scăderea numărului de absolvenți ai clasei a
VIII-a la școlile generale din zona de recrutare
pentru școala noastră în următorii ani;
● lipsa modelelor reale de urmat, a motivației
pentru continuarea studiilor.
IV. RESURSA MATERIALĂ
● starea precară a economiei;
● tendinţa de scădere a bugetului familiei;
● costurile ridicate de transport şi de cazare
pentru elevii din mediul rural.
V. PARTENERIATE
● menţinerea unui interes scăzut din partea
familiei pentru educaţie;
● lipsa prevederilor legale explicite pentru
agenţii economici implicaţi în procesul de
pregătire practică a elevilor.

II.3. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
a. Compartimentul secretariat – secretar-şef, secretar, informatician – se subordonează
directorului; colaborează cu toate compartimentele şi comisiile din şcoală; asigură relaţia cu publicul.
•

verificarea corectitudinii cataloagelor de corigenţă şi încheierea situaţiilor în cataloagele
claselor;

•

afişarea rezultatelor pentru anul şcolar 2018/2019;

•

întocmirea registrelor de evidenţă şi înmatricularea situaţiei şcolare a elevilor;

•

întocmirea actelor de studii şi duplicate;

•

liste cu elevii claselor a IX-a pentru anul şcolar 2019/2020;

•

repartizarea listelor de elevi şi cataloagelor diriginţilor;

•

situaţii statistice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov;

•

întocmirea şi transmiterea situaţiilor privind alocaţiile de stat;

•

state pentru burse de merit, bursă profesională, „Bani de liceu” şi pentru ajutor social;

•

salarii - lunar;
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•

pontajul personalului didactic, dicactic auxiliar;

•

întocmirea şi transmiterea bazei de date atât pentru elevi cât şi pentru personalul unităţii prin
SIIIR;

•

transmiterea evidenţei salariaţilor la ITM prin programul REVISAL;

•

stat de personal, fişă de încadrare şi alte situaţii pentru ISJ Ilfov;

•

la sfârşitul semestrului, verificarea mişcării elevilor, situaţii statistice.
Puncte tari:

•

realizarea tuturor lucrărilor solicitate în pofida termenelor reduse şi a lipsei de spaţiu;

•

comunicarea eficientă cu elevii şi părinţii;

•

buna colaborare cu tot personalul şcolii;

•

efectuarea de ore suplimentare necompensate;

•

îndeplinirea unor sarcini suplimentare solicitate de conducerea şcolii, ISJ sau Primărie.
Puncte slabe:

•

arhivarea documentelor;

•

depăşirea termenelor unor lucrări datorită volumului mare de muncă şi personalului insuficient.

Informatician
Pe parcursul semestrului, informaticianul a desfăşurat următoarele activităţi:
•

Întreţinere echipamente şi softuri, calculatoare din laboratoarele de informatică, clase şi asistenţă
personal didactic auxiliar şi nedidactic.

•

Încărcare SIIIR.

•

Realizarea de situaţii statistice şcolare pentru secretariat.

•

Administrarea reţelei de calculatoare.

•

Monitorizarea reţelei „Internet în şcoala ta”.

•

Colaborare cu profesorii de informatică şi nu numai pentru utilizarea optimă a resurselor IT.
Informaticianul şcolii a fost responsabil cu supravegherea video şi a asigurat asistenţa tehnică în

timpul defășurarii tezelor cu subiect unic.
Puncte tari:
•

realizarea bazelor de date ale unităţii;

•

participarea activă la activităţi extracurriculare;

•

participare la examene naţionale, teze unice;

•

colaborare cu compartimentele secretariat şi contabilitate la realizarea unor lucrări.
Puncte slabe:

-

lipsa de experienţă în elaborarea unor lucrări de secretariat.

b. Compartimentul contabilitate – administrator financiar – se subordonează directorului;
colaborează cu compartimentele secretariat şi administrativ precum şi cu comisiile pentru burse.
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•

lucrări de execuţie bugetară;

•

întocmirea actelor justificative şi a documentelor contabile;

•

exercitarea controlului preventiv;

•

întocmirea planurilor de venituri şi cheltuieli;

•

decontul transportului pentru cadrele didactice navetiste;

•

identificarea şi atragerea surselor de venit extrabugetar, împreună cu directorul;

•

demararea lucrărilor de evidenţă a patrimoniului;

•

calculul finanţării conform costului standard pe elev şi întocmirea bugetului pentru anul 2020;

•

lucrări contabile pentru închiderea exerciţiului financiar 2019.
Puncte tari:

- întocmirea lucrărilor şi situaţiilor solicitate (statistici, rapoarte etc) de unitate şi diverse instituţii, prin
răspunderea promptă la cerinţele, lucrările şi solicitările formulate de ISJ Ilfov, conducerea unităţii şi
alte instituţii;
- asigurarea fluxului informaţional între unitatea şcolară, inspectorat şi alte structuri externe;
- participarea şi implicarea în diverse acţiuni organizate de unitate;
- constituirea proiectului de buget ţinându-se cont de toate cerinţele şi necesităţile atât ale personalului
angajat, cât şi ale tuturor elevilor unităţii de învăţământ;
- încadrarea tuturor cheltuielilor pe articole conform bugetului aprobat.
Puncte slabe:
- lipsa unor parteneriate cu agenţi economici în scopul atragerii de resurse financiare pentru
completarea nevoilor unităţii.
c. Compartimentul administrativ – administrator de patrimoniu, personalul nedidactic – se
subordonează directorului; colaborează cu compartimentele secretariat şi contabilitate precum şi cu
comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; relaţionează cu firme
specializate.
Astfel administratorul de patrimoniu s-a preocupat de:
- corelarea activităților compartimentului administrativ cu planul managerial al instituţiei;
- întocmirea în baza legislaţiei în vigoare, a unei serii de proceduri la activităţile specifice
compartimentului administrativ;
- utilizarea TIC, atât la întocmirea documentelor, cât și în activitatea de proiectare a
compartimentului funcțional;
- întocmirea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) a activităţilor din compartimentul
administrativ;
- graficul de serviciu al agenților de pază şi orarul personalului ce asigură curățenia și
întreținerea școlii;
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- a planificat, coordonat şi controlat activitatea personalului nedidactic (curăţenie şi întreţinere) şi
a personalului de pază;
- a întocmit graficele de pază şi pontajele de prezenţă, a planificat concediile de odihnă pentru
personalul nedidactic şi personalul de pază;
- a coordonat şi verificat efectuarea controlului medical anual obligatoriu al personalului
nedidactic şi de pază;
- a asigurat instruirea lunară a personalului nedidactic şi de pază pe linie de protecţia muncii,
prevenire şi stingere a incendiilor și a verificat respectarea normelor în vigoare;
- a urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;
- a asigurat dotarea cu materiale pentru protecţia muncii si echipament individual de protectie,
PSI (verificare, încărcare stingătoare);
- a întocmit referate de necesitate pentru achiziţionarea materialelor folosite pentru întreţinerea şi
repararea instalaţiilor de încălzire termică, apă, energie electrică şi a materialelor de igienă;
-

a verificat recepţiile şi întocmirea bonurilor de consum pentru toate materialele achiziţionate;

- a coordonat și supravegheat lucrările de reparații, igienizare, dezinsecție, dezinfecție și
deratizare în toată unitatea cu personalul unității și firma autorizată;
- s-au efectuat verificările CNCIR periodice pentru cazanele centralei termice;
- s-au făcut lucrări de întreținere a spațiilor verzi, s-au toaletat copacii care prezentau un real
pericol pentru toți, plantat copaci și flori.
d. Bibliotecă – bibliotecar – se subordonează directorului adjunct; colaborează cu comisiile
metodice.
Biblioteca liceului nostru deţine în colecţiile sale un fond de publicaţii de 33.354 volume,
din care 1048 volume provin din donaţii. Fondul de carte are un caracter enciclopedic-lucrări de
beletristică română şi universală, și de specialitate. Lucrările de referinţă (dicţionare pentru toate
specialităţile, albume de artă, hărţi, atlase) sunt foarte bine reprezentate. Aceste lucrări se consultă
numai în bibliotecă, în sala de lectură.
În semestrul I al anului 2019-2020 au fost înscrişi la bibliotecă un număr de 743 cititori
(elevi şi cadre didactice) şi au fost împrumutate spre lectură şi studiat la sală un număr de 5068
volume, realizând un indice de lectură de 7,20. În semestrul al II-lea activitatea bibliotecii a fost
sistată fizic, desfășurându-se în mediul online.
Toate lucrările achiziţionate prin donaţii au fost prelucrate biblioteconomic (înregistrate în
RMF, RI), ştampilate, clasificate, cotate şi aranjate la raft sistematico-alfabetic.
Biblioteca şi-a organizat activitatea şi funcţionează potrivit normelor legale şi în cadrul
stabilit de conducerea şcolii.
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Biblioteca s-a preocupat de asigurarea manualelor şcolare participând alături de responsabilii
catedrelor la definitivarea comenzii de manuale. La primirea manualelor s-a efectuat recepţia şi
apoi distribuirea lor profesorilor diriginţi, conform proceselor verbale întocmite şi semnate în
vederea recuperării lor.
La solicitarea cadrelor didactice au fost întocmite bibliografii tematice cu lucrări existente în
biblioteca şcolii şi care au putut fi consultate şi studiate de elevi în vederea pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat, concursurilor, olimpiadelor şi a lucrărilor de atestat profesional
(construcţii, geografie, biologie).
Pentru cadrele didactice a pus la dispoziţie pedagogii şi lucrări de metodică necesare pregătirii
pentru participarea la examenele de definitivat, titularizare, grade didactice.
Pentru unele lucrări s-a apelat şi la împrumutul interbibliotecar – în vederea satisfacerii
nevoilor de lectură a utilizatorilor.
Puncte tari:
•

Bibliotecar calificat şi cu experienţă;

•

Donaţii valoroase din punct de vedere al conţinutului;

•

Comupterizarea evidenţei fondului de carte;

•

Număr mare de volume cu caracter enciclopedic, bine reprezentat pentru toate disciplinele
studiate în şcoală;
Puncte slabe:

•

colaborarea slabă cu unele cadre didactice;

•

dezinteresul elevilor pentru lectura care nu este obligatorie.
Laboranţi (2) – se subordonează Catedrei de ştiinţe şi Catedrei de tehnologii; colaborează cu

compartimentul administrativ.
Laboranţii şcolari au colaborat cu profesorii din catedre pentru buna desfăşurare a experimentelor
din laboratoarele de specialitate (electrotehnică, fizică, chimie). De asemenea au întreţinut materialele
didactice din gestiune şi au participat la inventarierea lor.
De asemenea pun la dispoziţia profesorilor materialele necesare efectuării de experimente de
laborator, conform cererii acestora, supraveghează elevii în timpul efectuării lucrărilor pentru evitarea
accidentelor. Laboranţii efectuează instruirea specifică de securitate elevilor înainte de începerea
experimentelor.
Laboranţii au desfăşurat activităţi în comisiile din care fac parte şi au ajutat efectiv în activităţile
extracurriculare efectuate în şcoală.
Laboranţii au efectuat activităţile specifice astfel:
-

Au făcut proiectarea activităţilor experimentale în format electronic folosind tehnica de calcul
din dotarea laboratoarelor (fişe de lucru, planificări, grafice de lucru);
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-

Au pus la dispoziţia comisiei de inventariere documentele şi materialele în vederea inventarierii
periodice a acestora;

-

Au participat la recepţia şi înscrierea în evidenţele de gestiune a materialelor nou achiziţionate;
Conform R.O.F. au efectuat şi alte activităţi astfel:

-

Activităţi în cadrul comisiilor permanente şi provizorii respectând atribuţiile specifice acestora;

-

Au suplinit cadrele didactice care au lipsit din motive obiective;

-

Au cooperat cu profesorii de serviciu pentru menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală.
Puncte tari:

-

Colaborarea cu conducerea şi cu personalul şcolii;

-

Ridicarea nivelului de pregătire personală prin parcurgerea de literatură de specialitate;

-

Participarea la activităţile comisiilor.
Puncte slabe

- dificultăţi în utilizarea bazei materiale la nivel optim din cauza numărului mare de laboratoare
comparativ cu numărul laboranţilor.

II.4. RESURSE UMANE
II.4.1.
Încadrarea cu personal didactic:
An
școlar

Număr total
de cadre
didactice

Număr de cadre
didactice cu
norma de bază
în unitatea de
învățământ
41

Număr de
cadre
didactice
titulare

54

Număr de
norme
didactice
întregi/
posturi
37

20172018
20182019
20192020

Nivel de
învățământ

34

Număr de cadre
calificate/
procent din
număr de cadre
didactice
54 (100%)

56

33

46

37

53 (100%)

Liceal

57

33

46

37

57 (100%)

Liceal

Liceal

Modalitatea angajării pe post:
•

Concurs de titularizare: 32;

•

Titularizarea în unitatea de învățământ: 5;

•

Suplinire: 16;

•

Pensionari: 4.
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Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat:
An
școlar

Număr personal didactic calificat:
Cu gradul
Cu definitivat
Fără definitivat
II

Cu doctorat

Cu gradul I

2

27

9

12

4

Număr
personal
didactic
necalificat
0

2

28

10

9

4

3

2

31

7

13

5

1

20172018
20182019
20192020

Distribuția pe grupe de vechime a prsonalului didactic angajat:

Vechime în
învăţământ

Vechime în
învăţământ

debutant

2-6
ani

6-10
ani

10-14
ani

14-18
ani

18-22
ani

22-25
ani

25-30
ani

peste 30
ani

4

4

4

3

8

5

8

14

4

5

3

2

4

7

9

6

14

6

debutant

2-5
ani

65-10
ani

10-15
ani

15-20
ani

20-25
ani

> 25
ani

An
școlar

5

0

5

5

11

10

21

20192020

An
școlar
20172018
20182019

Se constată că cea mai mare pondere o are personalul didactic cu gradul I şi cu vechime peste 15
ani. Acest lucru asigură un învăţământ de calitate.
II.4.2.
Încadrarea cu personal didactic auxiliar:
An școlar

2017-2018

2018-2019

Nr.
posturi

9

8

Posturi

•
•
•
•
•
•
•
•

Secretar şef
•
Secretar
•
Bibliotecar
•
Informatician
•
Administrator financiar
•
Administrator
de •
patrimoniu
Laboranţi (2)
•
Bibliograf

•
Secretar şef
•
Secretar
•
Bibliotecar
•
Informatician
•
Administrator financiar
Administrator
de
•
patrimoniu
Laboranţi (2)
•

2019-2020
8
Secretar şef
Secretar
Bibliotecar
Informatician
Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu
Laboranţi (2)

de
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II.4.3.
Încadrarea cu personal nedidactic:
An școlar

2017-2018

2018-2019

Nr.
posturi

17

16

Posturi

•
•
•
•

Paznici (3)
Îngrijitori (7)
Muncitori (6)
Muncitor (electrician)

•
•
•

Paznici (3)
Îngrijitori (7)
Muncitori (6)

2019-2020
16
•
•
•

Paznici (3)
Îngrijitori (7)
Muncitori (6)

Personalul nedidactic este format din:
Îngrijitori:
- au folosit și păstrat bunurile școlii în condiții normale;
- au preluat periodic materialele pentru curățenie, pe care le-a folosit conform destinației acestora și în
dozajul corespunzător;
- au efectuat lucrari de îngrijire a sectoarelor repartizate;
- și-au însuşit şi au respectat în întreaga activitate de întreţinere SSM-ul şi normele PSI.
Muncitori:
- verificarea hidranților, a stingătoarelor și înlocuirea celor casate cu altele noi;
- lucrările de dezinsecție și dezinfecție au fost efectuate la timp, înainte de începerea anului școlar;
- au efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile de clădire ale școlii;
- au igienizat spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de vopsitorie, retușuri în
vopsea lavabilă și reparat pereții şi, eventual, completarea plăcilor din faianţă - parchet, acolo unde a
fost cazul;
- au reparat, înlocuit și reglat de câte ori a fost nevoie componente ale instalațiilor de feronerie, cum ar
fi: broaște de ușă, butuci, balamale, clanțe;
- au reparat obiecte de mobilier și elemente de tâmplărie, precum: scaune, bănci, mese, uși, tocărie;
- au reparat instalațiile sanitare;
- au înlocuit, reparat sau reglat de câte ori a fost nevoie componente ale instalațiilor electrice, cum ar
fi: tuburi de neon, drosere, startere, întrerupătoarele defecte din clase și holuri, din grupurile sanitare;
- au reparat sau înlocuit stâlpi pietonali, plăci de gard, borduri;
- au executat toate lucrările de reparaţii, când a fost cazul și anume: schimbat senzor motor pompă apă
și pompă apă în sala multifunctțonală, înlocuit țeava PPR tur în sala multifuncțională, montat zăvoare
suplimentare la uși, montat aviziere și tablouri în Corp A;
- au executat lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ;
- au efectuat şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în funcţie de
eventualele calificări suplimentare pentru care sunt atestați;
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- au asigurat întreținerea și amenajarea curții școlii;
- au respectat normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
Muncitorii cu atribuții de fochiști:
- au verificat permanent instalaţiile din toate sectoarele şi au remediat orice avarie identificată;
- au remediat defectiunile la instalația termică, prin schimbări de țevi sau desfundarea lor;
- au înlocuit robinetele și radiatoarele defecte;
- au executat lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ;
- în sezonul rece au preluat instalaţia de încălzire şi au asigurat funcţionarea ei în parametrii normali;
- au respectat normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
Paznicii:
- au asigurat paza liceului, protecțtia elevilor și a profesorilor;
- au informat administratorul și conducerea școlii despre orice eveniment apărut în programul de lucru;
- au verificat gardul de protecţie, porţile şi sistemul de închidere;
- au ajutat la deszăpezirea curții școlii;
- au respectat normele de protectia muncii și PSI.
Puncte tari:
- gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;
- dorința de îmbunătățire a relațiilor de comunicare nedidactic - cadru didactic și elevi;
- proiectarea și desfășurarea unor activități bazate pe lucrul în echipă;
- seriozitatea colectivului nedidactic.

Puncte slabe:
- volumul mare de activităţi necesar a fi desfăşurate în raport cu personalul existent;
- alocarea insuficientă de fonduri pentru întretinerea bazei materiale.

II.5. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
II.5.1. Baza materială:
Spaţiile pentru învăţământ au cuprins 15 laboratoare, 28 cabinete, 5 ateliere şi 2 săli de sport,
dispuse în două corpuri de clădire şi în atelierul-şcoală:
Corpul A cuprinde 8 laboratoare dotate în proporţie de 95% (fizică, chimie, biologie, construcţii şi
2 informatică), 2 cabinete fonice (engleză şi franceză)şi 16 cabinete de cultură generală dotate în
proporţie de 90%. Dotarea cu material didactic a fost realizată în proporţie de 80% prin Proiectul de
reabilitare, consolidare, modernizare şi dotare iar mobilierul şcolar a fost achiziţionat în totalitate
din fondurile Consiliului local.
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Corpul B cuprinde 7 laboratoare (3 electrotehnică, 1 fizică, 1 chimie, 1 multimedia şi 1
informatică), 4 cabinete de mecanică, 1 de construcţiişi 5 cabinete de cultură generală. Cabinetele şi
laboratoarele destinate studiului disciplinelor tehnice sunt dotate în proporţie de 95%, prin proiect
PHARE.
a. Biblioteca are anexată o sală de lectură şi un depozit de manuale şcolare, cuprinde un număr
total de 30.559 volume din care 22.057 de beletristică şi 8.502 de specialitate (ştiinţă şi tehnică).
b. Atelierul-şcoală cuprinde 5 ateliere (2 electrotehnică, 2 mecanică, 1 construcţii) dotate prin
proiect PHARE în proporţie de 85% şi 15% prin Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare şi
dotare.
c. Sala polivalentă cuprinde o sală de festivităţi, o sală de mese şi o bucătărie. Dotarea a fost
realizată în proporţie de 80% prin Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare şi dotare iar
mobilierul a fost achiziţionat din fondurile Consiliului local.
d. Baza sportivă este compusă din sală de gimnastică, sală de sport, două terenuri de sport
bituminate şi un teren de tenis (dotate 75%).
e. Alte spaţii necesare desfăşurării activităţii sunt: 3 cancelarii, secretariat, arhivă, cabinet
medical, cabinet psihopedagogic, 4 cabinete metodice (pentru disciplinele tehnice, socio-umane,
informatică/TIC), o sală muzeu, o cameră tehnică, birouri (director, director adjunct, contabil,
administrator, consilier educativ, comisie calitate), un oficiu, spaţii de depozitare şi centrale termice.
Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor
Elevii filierei tehnologice efectuează instruirea practică atât în atelierele şi laboratoarele şcolii cât
şi la agenţi economici. Agenţii economici cu care şcoala noastră are contract pentru efectuarea
instruirii practice comasate sunt: SC ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL; SC IPSO SRL;
SC AD GARAGE SRL;

SC AND&REY CARS SERVICE SRL;

RED’S GENERAL SRL;

DANLUC AUTO SRL; BERGERAT MONNOYEUR SRL.
II.5.2. Resurse financiare:
Prezentarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual
Proiectul de buget al unităţii s-a realizat în conformitate cu priorităţile şcolii, repartizarea pe
capitole şi articole bugetare.
În perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2020, unitatea noastră a fost finanţată cu credite de la
bugetul local al orasului Buftea, din venituri extrabugetare ale şcolii precum şi din sume alocate cu
destinatie specială de către Inspectoratul Scolar Judeţean Ilfov.
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Credite alocate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov:
Titlul I
Titlul IX

Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli ( Burse)

Titlul XII

Cheltuieli aferente programelor
cu finanțare rambursabilă -ROSE

4686717lei
75720 lei
76103

Total

4838540 lei

Credite alocate de la bugetul local:
Titlul I
Titlul II
Titlul IX
Titlui XI
TOTAL

Cheltuieli de personal (transport)
Bunuri si servicii
Asistență socială
Burse

4273 lei
219003,85 lei
9602 lei
70800 lei
303678,85 lei

Credite alocate din venituri proprii:
Titlul II
Total

Bunuri si servicii

14406,04 lei
14406,04 lei

Finanţarea bugetară a unităţii se situează sub nivelul necesar unei activităţi performante. Pentru
a face faţă constrângerii financiare, şcoala a căutat în permanenţă noi surse de venit (închirieri spaţii,
sponsorizări, donaţii, proiecte).
Utilizarea bugetului (execuţia bugetară 2019)
Creditele alocate de Inspectoratul

Şcolar Judetean Ilfov

au

fost cheltuite pe

următoarele destinaţii:
-

cheltuieli de personal și plata profesorilor care au participat la examene naționale: 5107303 lei;

-

ajutor financiar „Bani de liceu” și școală profesională: 102193 lei;

-

despăgubiri civile: 185449 lei.

Creditele alocate de la bugetul local au fost cheltuite pe urmatoarele destinații :
-

cheltuieli de personal: 6886 lei

-

cheltuieli bunuri si servicii: 889418,20 lei din care:
iluminat, încalzit,forţă motrice – 440532,57 lei;
apa, salubritate – 55634,58 lei;
transport cadre didactice - 7377 lei;
poştă, telecom – 18184,07 lei;
materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – 344218,69 lei;
furnituri birou – 4391,73; lei
materiale de curăţenie – 19079,56 lei;
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burse elevi - 70800 lei;
ajutoare sociale- numerar - 28350 lei.
Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare
Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt: surse legale de bază (bugetul local şi de
stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale. În cadrul
unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare prin care se creează resurse financiare
suplimentare.
În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de oportunităţile existente
se vor organiza şi alte activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile legii. Salarizarea personalului s-a
realizat în condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget.
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CAPITOLUL al III-lea

EFICACITATE INSTITUTIONALA
III.1. ELEVI
III.1.1. Identificarea şi analiza tendințelor demografice din zonă
Din sursa PLAI pentru perioada 2014-2020 pentru regiunea București-Ilfov se remarcă faptul că
populația județului are un grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad generat de migrațiile populației
active către alte piețe de muncă. Acest proces a fost atenuat în ultima perioadă datorită scăderii
volumului piețelor de forță de muncă tradiționale pentru populația activă din zonă.
Dinamicile populației sunt rezultatul comportamentului demografic, iar în zonă rata de
descreștere a fost de 0.80%, deoarece rata natalității este de 8,3%. Totuși după 2009 populația a crescut
ușor, cu aproximativ 10% în zona orașului Buftea, conform estimărilor administrației locale, procent
accentuat pe fondul unei presiuni sporite de extindere a zonei metropolitane București ce a determinat
un flux migrator către cartierele mărginașe, limitrofe Bucureștiului.
Profilul economic al orașului Buftea, evidențiază prezența activităților industriale cu valoare
adăugată mică (prelucrare produse agricole şi avicole, ambalaje metalice și plastice, construcții), care
în condițiile economice actuale sunt afectate de pierderea piețelor de desfacere pe plan național și/sau
extern. În oraşul Buftea îşi desfăşoară activitatea circa 600 de societăţi comerciale (conform site-ului
administrației locale), din care unele cu capital străin sau mixt.
Acest lucru, însă, nu a determinat o scădere a șomajului (inclusiv cel tehnic) în zonă, ci și o
creștere a familiilor cu salariu minim, a celor care trăiesc din ajutor social sau cu un singur susținător.
Cu toate acestea este de așteptat ca specializările care deservesc aceste sectoare, inclusiv cele
oferite de Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, să înregistreze o cerere crescândă în perioada
2015-2025, datorată deficitului mare de experți pe care ritmul de dezvoltare îl impune. În ceea ce
privește mediul social din care provin elevii Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” este de
subliniat că sunt atât din zona urbană a orașului Buftea, cât și din zonele rurale limitrofe județului
Ilfov; unii provin din familii cu situație materială precară, alții din familii înstărite din punct de vedere
financiar; sunt elevi care provin din familii dezorganizate sau aflați în plasament social. Majoritatea
părinților au studii medii.
Concluzionând, putem spune că în ceea ce privește mediul social de proveniență al elevilor
Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, acesta este unul multiplu și nu putem crea un tipar anume.
III.1.2. Efectivele școlare, școlarizarea și frecvența
a. Concordanța dintre curriculum-ul național și oferta educațională a unității de învățământ
Tipul școlii este Liceu Tehnologic, cu următoarele niveluri de şcolarizare şi forme de
învăţământ:
-Liceu teoretic cu clasele IX –XII (XIII) – învăţământ de zi şi frecvenţă redusă;
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-Liceu tehnologic cu clasele IX –XII – învățământ de zi.
-învăţământ profesional de 3 ani --învățământ de zi.
În anul școlar 2019-2020 la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” au învățat 801 elevi,
dintre care 719 la învățământul liceal (655 învățământ de zi și 64 la frecvență redusă), respectiv 82 de
elevi înscriși în învățământul profesional.
Profiluri şi specializări/calificări profesionale oferite:
LICEU TEORETIC cursuri de zi şi frecvenţă redusă:
Filieră teoretică, profil real -specializarea: Matematică-informatică;
-specializarea: Matematică-informatică, intensiv informatică;
-specializarea: Științe ale naturii.
Filieră teoretică, profil uman - specializarea: Filologie.
Filieră vocaţională, profil sportiv -specializarea: Rugby.
LICEU TEHNOLOGIC cursuri de zi:
Filieră tehnologică, profil tehnic, calificările:
ciclul inferior -tehnician în instalații electrice;
-tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;
-technician desenator pentru construcții şi instalaţii;
ciclul superior – technician în instalații electrice;
-technician electrotehnist;
-tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;
-technician desenator pentru construcții şi instalaţii;
-technician instalator pentru construcții.
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL: calificarea – mecanic auto
–instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.
Puncte tari:
-curriculumul unităţii şcolare vizează nu doar conţinuturile cuprinse în programa şcolară
(cadrul formal) ci şi experienţele de învăţare non-formală (în afara şcolii, dar în cadru organizat);
-unitatea şcolară dispune de toate materialele curriculare pentru fiecare nivel de şcolarizare:
planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare didactice, manuale, caiete de lucru, ghiduri,
instrumente de evaluare aplicabile la diferite intervale de timp;
-pentru stabilirea CDŞ-urilor, conform strategiei de descentralizare, se recurge la participarea şi
eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi: elevi, părinţi, agenţi economici, reprezentanţi ai
autorităţii publice locale, cadre didactice;
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-CDL–urile pentru clasele de liceu tehnologic sunt concretizate sub forma unor
module, care respectă modelul de dezvoltare curriculară, din perspectiva formării competenţelor
propuse de fiecare tip de modul;
-se urmăreşte o armonizare între Curriculumul Naţional, programele şcolare, ofertele CDŞ şi
CDL, în conformitate cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor (elevului/individului şi comunităţii).
Puncte slabe:
-alocarea unor ore de CDȘ pentru completarea normelor didactice.
b. Oferta curriculară
Distribuția disciplinelor opționale, pentru anul școlar 2019-2020, pe ani de studiu, a fost
următoarea:
Tipul

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Aprofundare

3

3

8

11

Disciplină nouă

1

0

7

6

Total

4

3

15

17

opționalului

Opționalele de tip aprofundareau fost stabilite pentru disciplinele cu număr insuficient de ore și
pentru disciplinele la care elevii vor susține examen de bacalaureat.
Opționalele de tip disciplină nouă sunt:
-Societatea cunoașterii, interdisciplinar, cu programă flexibilă, poate fi predat de profesorii din
ariile curriculare Matematică și științe sau Om și societate;
-Istoria matematicii – interdisciplinar, pentru clasele de filologie;
-Lectura şi abilităţile de viaţă – interdisciplinar, pentru clasele de filologie;
-Geoştiinţe – interdisciplinar, pentru clasele de matematică-informatică şi ştiinţele naturii;
-Dezbatere, oratorie şi retorică – pentru clasele de filologie;
-Geografie locală;
-Cultură civică.
Modalitățile de promovare a ofertei educaționale sunt: pliante, vizite de informare, chestionare.

30

LISTA DISCIPLINELOR C.D.Ş.:
CLASA
9 I1
9 I2
9R
9F
10 I
10R
10 F
11 I

11 R

11 F

12 I

12 R

12 F

12 S

DENUMIREA
INFORMATICĂ – pe grupe
MATEMATICA
CHIMIE
CULTURĂ CIVICĂ
INFORMATICĂ – pe grupe
CHIMIE
GEOGRAFIE
MATEMATICA
ISTORIA MATEMATICII
INFORMATICĂ
CHIMIE
MATEMATICĂ
CHIMIE
FIZICĂ
GEOŞTIINŢE
SOCIETATEA CUNOAȘTERII
LECTURĂ ŞI ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
LIMBA ROMÂNĂ
SOCIETATEA CUNOAŞTERII
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE LOCALĂ
CULTURĂ CIVICĂ
MATEMATICA
INFORMATICĂ
CHIMIE
MATEMATICA
FIZICĂ
ISTORIA MATEMATICII
CHIMIE
GEOŞTIINŢE
DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ
LIMBA ROMÂNĂ
SOCIETATEA CUNOAŞTERII
LECTURĂ ŞI ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
ŞTIINŢE
GEOGRAFIE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ
GEOGRAFIE

NR.
ORE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

TIPUL
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
DISCIPLINĂ NOUĂ
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
DISCIPLINA NOUĂ
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
DISCIPLINĂ NOUĂ
DISCIPLINĂ NOUĂ
DISCIPLINA NOUA
APROFUNDARE
DISCIPLINĂ NOUĂ
APROFUNDARE
DISCIPLINĂ NOUĂ
DISCIPLINĂ NOUĂ
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
DISCIPLINA NOUĂ
APROFUNDARE
DISCIPLINĂ NOUĂ
DISCIPLINA NOUĂ
APROFUNDARE
DISCIPLINA NOUĂ
DISCIPLINA NOUĂ
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
APROFUNDARE
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c.Frecvența
Absențe
nemotivate

Nr. absențe

Nr. mediu pe
elev

Frecvenț
a/
clasa

IX

11753

69,96

6354

37,82

87,47

Clasa

Nr. absențe

Nr. mediu pe elev

XS

3434

190,7

2471

137,3

61,84

IX

18033 94,41

9079

47,53

81,94%

X

12741

90,36

4814

34,14

81,67

X

13041 81,50

6090

38,06

83,66%

XI

9736

66,68

5056

34,63

86,01

XI

12563

93,03

6066

44,60

82,97%

XII

10356

65,13

3955

24,87

86,73

XI S

2018

134,53

391

26,06

79,82%

XII

9879

68,50

4689

32,56

84,69%

Nr. absențe

Nr. mediu pe elev

Nr. mediu pe
elev

Total absențe

Nr. absențe

Absențe
nemotivate

Clasa

Total absențe

Frecvența/
clasa

FR

1360

10,22

1310

9,85

98,19

FR

629

6,10

599

5,81

94,56%/

șc.
prof

4920

114,4

3923

91,23

80,07

șc.
prof

5126

11,43

4249

92,36

77,73%

FRECVENȚA PE ȘCOALA: 83,14%.

FRECVENȚA PE ȘCOALA: 83,62%.

An şcolar 2017-2018

An şcolar 2018-2019

Nr. absențe

Nr. mediu pe
elev

Nr. absențe

Nr. mediu pe
elev

Absențe
nemotivate

Clasa

Total absențe

Frecven
ța/
clasa

IX

7208

42,65

4361

25,80

91,47%

X

11224

64,50

5259

30,22

87,10%

XI

8568

60,34

3589

25,27

87,93%

XII

9450

99,95

3830

30,89

84,76%

XII S

1999

76,21

359

17,95

80,01%

FR

243

3,16

243

3,16

99,37%

șc. prof

5768

57,74

4066

52,13

88,45%

TOTAL

44460

57,79

21707

26,49

88,44%

FRECVENȚA PE ȘCOALĂ: 88,44%
An școlar 2019-2020
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d. Frecvența/ școală
În cursul anului şcolar 2017-2018 s-a înregistrat un total de 54 300 absenţe, din care 26 426
reprezintă absenţe motivate şi 27 874 absenţe nemotivate.
În cursul anului şcolar 2018-2019 s-a înregistrat un total de 61 379 absenţe, din care 30 216
reprezintă absenţe motivate şi 31 163 absenţe nemotivate.
Pentru anul școlar 2019-2020 constatăm că s-au adunat 44 460 absențe, din care 22 753
reprezintă absențe motivate și 21 707 absențe nemotivate.
ABSENŢE

ABSENŢE

MOTIVATE

NEMOTIVATE

54.300

26.426

27.874

2018- 2019

61.379

30.216

31.163

2019-2020

44.460

22.753

21.707

AN ŞCOLAR

TOTAL ABSENŢE

2017- 2018

Observăm că pentru anul școlar în curs a scăzut numărul de absențe, dar reamintim faptul că
începând cu luna martie activitatea didactică s-a desfășurat în sistem online și drept urmare nu au mai
fost trecute fizic absențe în cataloagele școlare, unitatea noastră școlară neutilizând o platformă care să
ofere această facilitate.
e. Impactul acțiunilor privind diminuarea absenteismului și abandonului școlar
În vederea prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar s-a elaborat și s-a aplicat
planul operațional specific.
Măsurile și acțiunile prevăzute s-au concretizat în identificarea și monitorizarea elevilor cu
tendință de absenteism/ abandon școlar, depistarea cauzelor (fobie școlară, dificultăți familiale,
financiare) și asigurarea unui climat de sprijin educațional în vederea recuperării elevilor și a eșecului
școlar. Elevii cu risc de absenteism și abandon școlar au beneficiat de sprijin pentru reluarea activității
școlare.
La nivelul liceului, s-au desfășurat multiple activități extrașcolare și proiecte educaționale, lecții
de dirigenție tematice, concursuri și serbări în care au fost incluși elevi cu risc de absenteism și
abandon școlar, în vederea stimulării resurselor motivaționale pentru continuarea studiilor.
La solicitarea profesorilor diriginți, în anul școlar 2019-2020, 32 elevi au participat la activități
de consiliere individuală și 397 la consiliere de grup acordată de prof. consilier școlar Rusu Adriana. În
urma acestor activităţi s-a constatat ameliorarea absenteismului și recuperarea parţială a eșecului la
învățătură, dar și prevenirea și combaterea actelor de violență în mediul școlar.
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III.1.3. Rezultate școlare
An școlar 2017-2018

106

18

8

95,23

9

3

5

X

161

159

154

51

81

22

5

96,85

6

-

12

XI

154

146

144

20

91

33

2

98,63

14

2

5

XII

160

159

159

26

113

20

-

100

26

1

5

șc.
prof.
FR

46

43

42

25

17

-

1

97,67

-

-

6

134

133

122

79

43

-

11

91,73

-

-

21

Promovați

S.N.

Corigenți
2 obiecte

36

Repetenți

160

9-10

168

7-8.99

168

5-6.99

IX

Clasa

Corigenți
1 obiect

Situația școlară în
iunie-iule

Procent de
promovare

Rămași

Înscriși

Situația școlară în august-septembrie

Promovabilitate 96,65%.
La clasa a XI-a: 5 elevi retraşi; 4 elevi exmatriculaţi.
La clasa a XI-a şcoală profesională: 4 elevi exmatriculaţi.
La clasa a XII-a: 1 elev retras.
La frecvenţă redusă: 1 elev retras.

Corigenți
2 obiecte

11

15

92,10

14

1

16

X

160

159

153

43

80

30

6

96,22

8

0

9

XI

157

147

147

48

74

25

0

100

4

0

10

XII

144

141

140

32

47

34

1

99,29

16

7

5

șc.
prof.
FR

46

44

40

30

10

0

4

90,90

0

0

4

103

102

96

44

52

0

6

94,11

0

0

11

S.N.

Corigenți
1 obiect

113

Repetenți

51

9-10

175

7-8.99

190

5-6.99

189

Promovați

IX

Clasa

Procent de
promovare

Rămași

Înscriși

Situația școlară în august-septembrie

An scolar 2018-2019
Situația școlară în
iunie-iule

Promovabilitate 95,91%.
La clasa a XI-a: 10 elevi retraşi; 1 elev exmatriculat.
La clasa a XI-a şcoală profesională: 2 elevi exmatriculaţi.
La clasa a XII-a: 1 elev retras, 2 elevi exmatriculaţi.
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An școlar 2019-2020

șc.
prof.
FR

166

14

103

49

-

100%

1

2

-

175

174

171

37

106

28

-

100%

-

3

-

155

142

142

33

69

40

-

100%

-

-

-

148

144

144

41

77

26

-

100%

-

-

-

82

78

78

50

28

-

-

100%

-

-

-

64

63

63

25

38

-

-

100%

-

-

-

7-8.99

Promovați

S.N.

169

9-10

177

5-6.99

Corigenți
2 obiecte

XII

Corigenți
1 obiect

XI

Procent de
promovare

X

Situația școlară în
iunie-iule

Repetenți

IX

Rămași

Clasa

Înscriși

Situația școlară în august-septembrie

Promovabilitate 100%.
La clasa a XI-a: 5 elevi retraşi; 8 elev exmatriculat.
La clasa a XII-a: 2 elevi retrași, 2 elevi exmatriculaţi.
La clasa a XIII-a FR: 1 elev retras.

III.1.3. Corigențe

102

6

0

63

91
89,21

63
100

15

46

-

11

44

-

-

78

24
51,06

40
90,90

78
100

Situaţii
neîncheiate

623
99,05

40

-

Corigenţi

629

50

119
88,80

Promovaţi
/ Procent

770

20192020

534
83,83

134

Elevi
înscrişi

637

19

Situaţii
neîncheiate

783

137

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

Corigenţi

20182019

480
74,65

Promovaţi
/ Procent

643

Elevi
înscrişi

823

Situaţii
neîncheiate

20172018

LICEU - FR

Corigenţi

Total
elevi

Promovaţi
/ Procent

AN
ȘCOLAR

Elevi
înscrişi

LICEU - ZI

15

8

-

2

-

-

Nici un elev nu a rămas repetent în anul școlar 2019-2020 datorită faptului că începând cu luna
martie activitatea didactică s-a desfășurat exclusiv în sistem online.

35

III.1.4. Rezultate obținute la examenul național de bacalaureat
Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în ultimii trei ani – seria curentă:
Sesiunea iunie-iulie 2018:
Elevi
An şcolar 2017-2018
înscrişi

Elevi
promovaţi

Procent
promovabilitate

Procent
judeţ

Procent
naţional

36,49%

69,7%

TOTAL

141

45

36,59 %

Cursuri de zi
Frecvenţă redusă

127
14

45
0

38,14 %
0%

Elevi
promovaţi

Procent
promovabilitate

Procent
judeţ

Procent
naţional

47,44

75,50%

Sesiunea iunie-iulie 2019:
Elevi
An şcolar 2018-2019
înscrişi
TOTAL

133

63

52,07%

Cursuri de zi
Frecvenţă redusă

112
21

63
0

56,76%
0%

Elevi
promovaţi

Procent
promovabilitate

Procent
judeţ

Procent
naţional

32,2%

62,9%

Sesiunea iunie-iulie 2020:
Elevi
An şcolar 2019-2020
înscrişi
TOTAL

155

61

39,35 %

Cursuri de zi
Frecvenţă redusă

142
13

61
0

42,96 %
0%

În sesiunea august-septembrie au promovat încă 14 elevi din seria curentă, cursuri de zi.
Concluzii: Elevii claselor a XII-a, indiferent de specializarea lor, au fost informați în cadrul
primelor ore de curs cu privire la programa de bacalaureat și la modul de evaluare, pentru fiecare
disciplină. De asemenea, s-a stabilit un grafic de pregătire suplimentară.
În cadrul orelor de pregătire se lucrează cu elevii diferențiat, pe testele de bacalaureat. S-a
recapitulat materia din clasele anterioare, în vederea desfășurării simulării din martie 2019 și a tezelor
cu subiect unic. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de profesori elevii, în special cei de la filiera
tehnologică, preferă să nu frecventeze programul de pregătire, bazandu-se doar pe noțiunile dobândite
în cadrul orelor de curs. Un procent mai ridicat de participare se înregistrează în cazul elevilor de la
filiera teoretică dar și în rândul acestora se remarcă lipsa lucrului individual și tendința de memorare a
aplicațiilor.
Elevii claselor a XII-a de la toate specializările filierei tehnologice au primit temele proiectelor
de certificarea a competenţelor profesionale în luna decembrie, teme care au respectat curriculum şi
SPP-urile conform specializării.
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Tot începând cu această perioadă s-a început desfăşurarea de activităţi de pregătire şi îndrumare
a elevilor in vederea absolvirii nivelului 4, elevii fiind informaţi de asemenea prin profesorii de
specialitate si profesorii diriginţi despre metodologia şi calendarul de desfăşurare a acestui examen.
III.1.5. Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare
a. Limba și literatura română – resp.Liță Anca-Monica
La Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” – etapa județeană s-au obținut premiul I prin eleva
Badea Maria Antoaneta (clasa a IX-a I1), respectiv premiul al II-lea prin eleva Marin Raluca Andreea
(clasa a X-a F). Ambele eleve au fost pregatite de prof.Liță Anca.
b. Limbi moderne – resp.Căpinaru Ilona
La Olimpiada de Limba engleză – faza județeană eleva Enache Teodora (clasa a X-a F),
respectiv elevul Niculae Laurențiu Gabriel (clasa a XII-a F) au obținut premiile I, respectiv al II-lea.
Ambii elevi au fost pregătiți de prof. Moldoveanu Mona.
c. Matematică/Informatică – resp.Vișan Felicia
La faza județeană a Concursului ”Tehnici matematice” elevii pregătiți de dna prof.Vișan Felicia au
obținut următoarele rezultate: - profil Științe: Talpău Diana Elena (clasa a XI-a) 52 puncte; Niculae
Ana Maria (clasa a XI-a) 45 puncte; Nițu Anamaria Daniela (clasa a XI-a) 44 puncte;
-

Profil Tehnic:Moisei Sebastian Dorin (clasa a X-a) 23 puncte; Vasile Paul Eduard (clasa a X-a)

22 puncte; Ispir Ana Maria (clasa a X-a) 22 puncte (clasa a X-a) 22 puncte.
Eleva Talpău Diana Elena s-a calificat cu 52 de puncte la faza națională a concursului.
d. Fizică/Chimie/Biologie/Educație fizică – resp.Tudorache Mariana
Locul I la O.N.S.Ș.-faza județeană, disciplina Baschet/fete echipa pregătită de dna
prof.dr.Oprea Mihaela a obținut locul I. Din echipă au făcut parte: Iabangiu Geanina Adriana (clasa a
IX-a I2), Vasile Andreea Maria (clasa a X-a R), Arcudeanu Georgiana (clasa a IX-a M), Grigore Elena
(clasa a XII-a R), Dumitru Delia Nicoleta (clasa a IX-a I2), Năstase Bianca Andreea (clasa a IX-a I2).
Locul I la O.N.S.Ș.-faza județeană, disciplina Tenis de masă elevul Ionescu Daniel Mihai (clasa a
XII-a S) a obținut locul I, iar elevii Fluerariu Radu Cristian (clasa a XII-a I) și Nițu Ana Maria (clasa a XI-a R)
au obținut la O.N.S.Ș.-faza județeană, disciplina Șah locurile I, reespectiv al II-lea. Cei trei elevi

amintiți au fost pregătiți de prof.Stanciu Tănase.
Tot prof.Stanciu Tănase a pregătit echipa de Baschet/băieți care a obținut locul I la
O.N.S.Ș. – faza județeană. Din echipă au făcut parte elevii: Cozma Eduard Cătălin (clasa a XII-a I), David
Kevin Romeo (clasa a XII-a S), Dumitru Ciprian Ștefan (clasa a IX-a I1), Marin Alexandru Florentin (clasa a
XII-a I), Comșa Dragoș Marian (clasa a XII-a I), Olteanu Marius Alexandru (clasa a XII-a I), Bratu David (clasa
a X-a R), Cârjan Nicolas Adrian (clasa a XII-a R), Costache Marius Cristian (clasa a IX-a I), Sărbu Mihnea
Andrei (clasa a IX-a I).
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e. Om și Societate – resp.Marcu Marius
La Istorie/Geografie au participat 20 de elevi coordonați de prof.Marin Amalia, Marcu Marius și
Vrânceanu Tincuța. Din cauza declanșării pandemiei nici unul dintre aceștia nu a mai participat la faza
județeană/națională întrucât nu s-au mai organizat.
La Concursul ”Culorile Toamnei” elevii cordonați de prof. Carastanef Rodica au obținut
următoarele premii: Badea Maria (clasa a IX-a I1) – premiul I pentru pictură; Brîia Antonia (clasa a
XII-a F)/ Bălănescu Anca (clasa a XII-a R) pentru artizanat.
La Concursul ”Floare albastră” elevii cordonați de prof. Carastanef Rodica au obținut
următoarele premii: Ion Mihaela Rebeca – premiul I, Constantin Dragoș Mirel – premiul al II-lea și
Coman Antonio – premiul al III-lea.
Elevii coordonați de prof.Carastanef Rodica și asistați de prof.Marin Amalia au obținut Marele
Trofeu la Concursul cultural-artistic regional: ”Lumea lui Caragiale”. Aceștia au fost: Tăiatu Cristi
(clasa a XI-a F), Ruse Antonio (clasa a XI-a F), Ion Rebeca (clasa a XI-a F), Brezeanu Ioana (clasa a
XI-a F),Musceleanu Ionuț (clasa a X-a C), Costea Aida (clasa a IX-a F), Alecu Denisa (clasa a X-a M),
Andrei Ramona (clasa a IX-a F), Constantin Dragoș (clasa a XII-a S), Hrib David (clasa a XI-a E).
f. Tehnologii –resp.Stanciu Mihaela
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Numele şi
prenumele
elevului
Burtan Marian

Clasa

Olimpiada /concurs

Premiul

Profesor îndrumător

XI M

Mecanică

I

Păun Ionuţ
Alexandru
Dumitru Marian
Cristian
Popescu Irina
Anamaria
Stuparu Cosmin
Daniel

XI M

Mecanică

II

XII M

Mecanică

I

XII M

Mecanică

II

XI E

Electric

I

XI M

Lumea virtuală în
ochii copiilor –
secțiunea film

I

Gorgan Florica
Manea Laurenţiu Marian
Gorgan Florica
Manea Laurenţiu Marian
Gorgan Florica
Manea Laurenţiu Marian
Gorgan Florica
Manea Laurenţiu Marian
Tănase Maria
Constantin Eliza Tita
Stanciu Mihaela
Cristiana
Gorgan Florica

Burtan Marian

Puncte tari:
-selectarea elevilor capabili de performanță și constituirea grupelor de pregătire;
-fiecare profesor a urmărit alegerea lotului de elevi care vor participa la olimpiadă și a stabilit un
program de lucru cu aceștia;
-stabilirea temelor de studiat sau baza de date cu probleme tipice de rezolvat.
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Puncte slabe:
- interes scăzut al elevilor pentru propria valorizare;
- număr relativ mic de elevi doritori să lucreze suplimentar;
- odată cu declanșarea pandemiei de SARS-CoV-2 s-au sistat toate olimpiadele și concursurile
școlare.
III.1.6. Program de pregătire suplimentară pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor
Programul de pregătire suplimentară a elevilor a fost prezentat acestora în luna octombrie, fiind
precizate datele, orele şi locaţia în care acesta se va desfăşura. Elevii cu rezultate mediocre la
învăţătură nu frecventează programele de pregătire în vederea recuperării sau dezvoltării personale,
fiind elevi cu număr mare de absenţe nemotivate de la cursuri, care manifestă dezinteres pentru
învăţătură, lipsa unei motivaţii personale, activitatea profesorului dovedindu-se insuficientă în
contextul implicării aproape inexistente a familiei şi în contextul modelelor promovate în jurul lor. De
asemenea, problemele existente în unele familii, slaba pregătire a elevului, neatenţia în timpul orelor
de curs, sunt cauze ale eşecului unor elevi care îngreunează recuperarea decalajelor.
III.1.7. Integrarea copiilor cu C.E.S.
Orientarea școlară
a elevilor cu
C.E.S.

Tipul de deficiență

Tetrapareză
spastică

Senzorială

Afecțiune
degenerativă
cronică

Învățământ de
masă

Școlarizare la
domiciliu

Finalizarea
ciclului liceal

An școlar
2019/ 2020

2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020

Tulburări/
dificultăți de
învățare

An
școlar

Număr elevi
cu C.E.S.
şcolarizați în
unitatea de
învățământ

Valabilitatea
certificatului
de orientare
școlară

6

2

2

2

2

5

1

5

1

6
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III.2. ACTIVITATEA CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE
III.2.1. Activitatea generală
Pentru a analiza desfăşurarea procesului instructiv-educativ este necesar să se cunoască
faptul că şcoala dispune de programe şcolare pentru toate disciplinele de învăţământ, programe pe
care personalul didactic le-a studiat după care şi-a întocmit proiectarea didactică în concordanţă cu
schema orară a şcolii. Proiectarea didactică s-a făcut realizând o concordanţă între planificarea
calendaristică, programa şcolară, standardele de pregătire profesională şi metodele de predare.
De asemenea fiecare cadru didactic, la disciplinele predate şi-a realizat proiectarea anuală în
conformitate cu programele şcolare valabile,urmărind astfel atingerea competenţelelor generale și
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specifice precum și formarea priceprilor si deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea pe piața
muncii. Acestea au fost fundamentate pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor, bazate
pe rezultatele testelor inițiale şi avizate de responsabilul comisiei metodice. De asemenea, proiectarea
în cadrul comisiilor metodice s-a făcut, în general, la timp şi s-a depus la conducerea şcolii. S-a
asigurat caracterul practico-aplicativ al proiectării curriculare. Astfel au fost cuprinse în planificare
activităţi practice aplicative. Aceste planificări au fost parcurse în mod sistematic, ritmic, pe unităţi de
timp. De asemenea au fost valorificate metodele şi mijloacele moderne de învăţare activă, a
mijloacelor TIC. Pe parcursul semestrului I au fost susținute 3 inspecții de obținere a gradelor
didactice, 14 asistențe ale directorilor și interasistențe în cadrul comisiilor. În urma inspecțiilor și
asistențelor s-a constatat că:
-s-au întocmit corect planificările calendaristice, proiectele unităților de învățare și
proiectele didactice;
-cadrele didactice au o bună pregătire profesională, chiar și cele cu vechime mică;
-au fost utilizate strategii didactice variate;
-au fost utilizate materialele didactice din dotare.
Un punct slab în cazul proiectării didactice a lecției a fost faptul că nu s-a ținut seama de limita
de timp a acesteia (30% din cazuri).
Asupra calității predării s-au observat următoarele:
Puncte tari:
- procesul instructiv-educativ s-a realizat prin alternarea metodelor moderne cu cele clasice,
punându-se accent pe latura formativă;
- profesorii au pus în centrul procesului de predare-învățare-evaluare, elevul și nu
predarea noțiunilor specifice;
- s-a pus accent pe folosirea mijloacele moderne de predare-evaluare, utilizându-se
mijloacele TIC și multimedia, precum și prin introducerea formelor alternative de evaluare (proiectul
și portfoliul);
- preocuparea majorității profesorilor pentru selecţia corespunzătoare a metodelor, procedeelor
şi pentru diversificarea formelor de activitate;
- s-a utilizat lucrul diferențiat ținând seama de stilurile și ritmurile de învățare ale elevilor;
- capacitatea cadrelor didactice de a efectua o selecţie riguroasă a conţinuturilor, evidenţiindu-le
pe cele esenţiale;
- programele școlare au fost parcurse conform planificărilor;
- materia a fost, în general, parcursă integral şi ritmic, conform obiectivelor propuse.
Puncte slabe:
- nu toți profesorii folosesc metode activ-participative în procesul de predare;
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- paleta modalităţilor de evaluare, motivare, stimulare nu este suficient adaptată şi valorificată;
- interes scăzut al elevilor pentru anumite discipline.
Măsuri:
-

realizarea de interasistențe și asistențe la ore;

-

consilierea profesorilor de către directori și responsabilii catedrelor.

a. Limba și literatura română –resp.Liță Anca
Raportul este întocmit în conformitate cu

„Metodologia de evaluare anuală a activităţii

personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar” ce reglementează
procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de
învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi
de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare; aprobată prin ordinul 6143
din 1 noiembrie 2011 si publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.824bis din 22/11/2011.
Prezentul raport face referire la domeniile evaluării, criteriile și indicatorii de performanță din
„Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice
din învăţământul preuniversitar”, înregistrând activitatea membrilor comisiei metodice de Limba și
literatura română: prof. Doicu Mariana, prof. Voicu Daniela, prof. Popoff Larisa, prof. Damian
Alberta şi prof. Goşa Lidia.
•

Proiectarea activităţii
Pentru proiectarea activităților s-au studiat programele şcolare în vigoare și alte documente

ajutătoare necesare existente în portofoliul personal, cât și cel al catedrei.
La începutul anului şcolar s-au întocmit planificările calendaristice, precum şi proiectarea
unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare,
corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de învățare cu obiectivele urmărite. Permanent s-au
identificat resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de
lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile
de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a
activităţilor cu părinţii si extracurriculare s-a realizat în format electronic.
S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de
performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activităților extracurriculare s-a făcut
corelând obiectivele curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.
De asemenea, începând cu data de 11.03.2020, odată cu intrarea în starea de urgenţă, cadrele
didactice au realizat o planificare adaptată situaţiei de predare online, astfel încât parcurgerea
programei conform planificării inţiale să fie respectată.
•

Realizarea activităţii didactice
În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un
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factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a cât
mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit, alături de metodele tradiţionale,
şi metode moderne, activ-participative. S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, softuri
educaționale, CD-uri, etc.) astfel ca lecțiile să fie cât mai atractive. Membrii catedrei au căutat să
aducăa, la diferite ore, materiale didactice pe care să le coreleze cu conţinuturile de învăţare, astfel
încât acestea să devină un suport activ în procesul instructiv-educativ şi să adopte strategii variate pe
parcursul orei – lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să
stimuleze cooperarea şi/sau spiritul competiţiei.
S-au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în
activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică .
S-a adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea noţiunilor,
corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj corect, decent şi
adecvat statutului de cadru didactic; s-au utilizat manualele si auxiliarele curriculare autorizate, aşa
încât să se poată asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor.
S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei - toţi elevii beneficiind de
atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă,
continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute
la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu lucrările
elevilor, prin exemple de bună practică.
S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la
atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu
nevoile colectivului de elevi. În săptămâna „Şcoala Altfel” s-au organizat si realizat o serie de activități
educative, acţiuni sportive si de voluntariat. De asemenea, de câte ori au fost solicitati,membrii
catedrei au răspuns afirmativ solicitărilor venite din partea colegilor și a conducerii.
Fiecare cadru didactic a folosit acele instrumente online adecvate situaţiei de la fiecare clasă.
Au fost folosite atât platforme educaţionale precum: googleclassroom, sau aplicaţiile: whatsapp,
facebook.
•

Evaluarea rezultatelor învăţării
S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în concordanţă cu

obiectivele stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat activităţile didactice care să permită
achiziţionarea competenţelor generale, dar şi specifice ale disciplinei; s-au proiectat activităţile de
remediere şcolară; s-au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în
comisia metodică; s-au realizat unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES.
Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărior legale şi
standardelor naţionale în vigoare. S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă),
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însoţite de obiective. S-au elaborat testele finale, s-a făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu
cele iniţiale.
S-a asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-a participat la şedinţe cu
părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite,
identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, s-au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora.
Pentu a menţine relaţia familie-şcoală s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice
referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, cand au aparut anumite situaţii
problematice (lipsa de responsabilitate, regres la învăţătura…), s-a căutat împreună rezolvarea.
•

Managementul clasei de elevi

În clase s-au afișat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de
curs, s-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost necesar, s-au
consiliat în permanență elevii, s-au prezentat procese-verbale cu normele de securitate și comportare în
clasele de curs. Pentru o mai bună organizare a colectivului de elevi, s-au trasat anumite
responsabilități elevilor, s-au impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut.
S-a asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, s-au selectat conţinuturile şi stategiile
care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor,
indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; s-a
recomandat implicarea tuturor elevilor, fără discriminare, în activităţile de învăţare, s-au antrenat în
activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate.
Tinând cont de egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse
care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul itinerant, iar pentru
elevii cu rezultate mai slabe s-a realizat program de remediere.
•

Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale

La activităţile Comisiei Metodice si ale Cercului Pedagogic au fost prezenți toți membrii
catedrei, au participat întotdeauna la discuții, la interasistențe. S-au realizat integral şi la timp
atribuţiile stabilite prin fişa postului. S-a participat la cursuri de perfecționare și s-au valorificat
competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute.
S-au aplicat în activitatea didactică cunoștințele dobândite ca urmare a participării la activităţile
metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, s-a insistat pe folosirea metodelor active, centrate pe
elev în activitatea didactică, pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor.
Toti membrii catedrei au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a procedurilor
referitoare la asigurarea securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a
comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi
organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor
nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi protecţie personală, prin
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monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii.
S-a promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertelor educaţionale.
•

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare

Membrii catedrei au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii
şcolare prin participarea la Olimpiada de limba și literatura română – faza pe şcoală şi locală, dar şi la
Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă, faza locală şi judeţeană ( prof. Damian Alberta şi prof.
Voicu Daniela- prof asitent; prof. Doicu Mariana şi Liţă Anca- prof evaluatori). Au participat la
întocmirea subiectelor, au supravegheat și corectat lucrările și, implicit, au pregătit elevii suplimentar
în vederea participării la aceste concursuri, precum și pentru bacalaureat – clasa a XII-a. Au fost
evaluatori la Competențele lingvistice – clasa a XII-a.
Există o colaborare strânsă și permanentă între membrii catedrei și restul corpului profesoral,
pentru o cât mai bună promovare a școlii.
Colaboram în permanență cu organele abilitate în menținerea disciplinei în școală și combaterea
violenței.
Examenul de Bacalaureat
În urma analizei rezultatelor se impun următoarele măsuri:
- abordarea evaluării din perspectiva centrării pe competențe;
- elaborarea testelor de evaluare la clasă după modelul celor standardizate pentru a-i familiariza pe
elevi cu structura acestor subiecte;
- proiectarea secvențelor de învățare cu accent pe standardele de performanță;
- realizarea și respectarea planurilor remediale individualizate;
- identificarea de strategii pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor;
- păstrarea unei legături permanente între cadre didactice și familiile elevilor pentru informarea
acestora în legătură cu progresul școlar;
- construirea de instrumente de evaluare asemănătoare celor de la Bacalaureat în cadrul comisiei
metodice.
•

ANALIZA SWOT A REZULTATELOR EVALUĂRILOR NAȚIONALE

Analiza rezultatelor obţinute la Bacalaureat permite descrierea detaliată a problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora,
după cum reiese din lucrările supuse analizei.
PUNCTE TARI
- redactarea corectă a unei creaţii personale
pornind de la textul dat;
- identificarea noţiunilor literare pe diverse
fragmente de texte literare;
- identificarea corectă a procedeelor de

PUNCTE SLABE
-probleme de ortografie şi punctuaţie;
- însuşirea precară a elementelor de fonetică şi
vocabular;
- dificultăţi de exprimare corectă,coerentă,
expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte
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expresivitate artistică;

•

pe care trebuie să le redacteze;
- dificultăţi de identificare a valorii expresive
şi a semnificaţiei unor figuri de stil din textele
literare;
- probleme de comentare/ interpretare sumară
a unor secvenţe textuale;
- dificultăţi de exprimare a unui punct de
vedere argumentat sau a propriei opinii în
raport cu o temă dată;
- dificultăţi de integrare adecvată a unor
argumente în exprimarea unui punct de
vedere;

Măsuri de ameliorare propuse la nivelul unității de învățământ

-

Se va realiza un program de pregătire suplimentară, conform unui orar stabilit;

-

Se va face o planificare riguroasă a recapitulării materiei

din clasele IX-XII, evaluarea

realizându-se prin aplicarea itemilor specifici Bacalaureatului la sfârșitul fiecărei unități de învățare;
-

Rezolvarea de teste cu structura asemănătoare examenului de Bacalaureat;

-

Se va lucra diferențiat, organizându-se grupe pentru predare-învățare, astfel: grupe remediale şi

grupe de performanță.
b. Limbi moderne – resp.Căpinaru Ilona
Membrii comisiei sunt:
Limba engleză - prof. Goșa Lidia; prof. Moldoveanu Mona; prof. Matei Denisa
Limba franceză – prof.Bistriceanu Daniela; prof. Gruia Alexandra
•

Activități la nivelul cadrul catedrei

În semestrul I, profesorii de limbi moderne au participat la activitățile prevăzute în cadrul
catedrei: consfătuiri, cercuri pedagogice, concursuri şcolare, culturale. S-au elaborat corect, conform
programelor școlare şi la termen planificările anuale şi semestriale, proiectări unități de învățare și pe
lecții.
Cadrele didactice au participat la Consfătuirile județene de Limbi Moderne și la Cercurile
pedagogice de Limba Engleză, respeciv Limba Franceză.
Au fost elaborate aplicate și analizate testele inițiale la Limba Engleză / Franceză.
Au fost prezentate în cadrul catedrei ”Moduri de realizare a unor secvențe didactice –
diferențierea învățării” (prof.Căpinaru Ilona, luna octombrie), respectiv referatul ”Jocuri didactice la
limba engleză” (prof. Matei Denisa, luna decembrie).
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•

Activități la nivel de județ

În 14 noiembrie 2019 cadrele didactice de limba franceză au organizat Cercul profesorilor
de Limba Franceză și au realizat următoarele activități: Bistriceanu Daniela- lecție demonstrativă
"La Roumanie et le Concert européen"; Gruia Alexandra-”Noutăți editoriale în domeniul
disciplinelor filologice ”Lire la France 2019””; Căpinaru Ilona program artistic „La revanche
/Răzbunarea – scenetă istorică (elevi X R, XC) în colaborare cu dna prof. Carastanef Rodica.
•

Activități la nivel de județ Au fost realízate următoarele asistente și interasistențe

Responsabilului catedrei a asistat pe prof. Gruia Alexandra la clasa a IX-a I1 în luna noiembrie –
Courir les magasins ; iar prof.Matei Denisa a fost în interasistență în lun octombrie la lecția ”Moods”
susținută de prof.Goșa Lidia.
•

Organizarea/implicarea în activități educative extracurriculare

În luna septembrie toate cadrele didactice de limbi moderne au organizat și au participat la
activitatea organizată cu ocazia celebrării Zilei Europene a Limbilor Vorbite)- clasele IX-XII; în
octombrie prof. Moldoveanu Mona a orgaanizat ”Halloween party” la clasa a X –a M; prof. Goșa
Lidia la clasa a IX-a F și prof.Matei Denisa la clasa a IX-a CP au organizat ” Spooky Halloween”. În
luna noiembrie s-a celebrat ”Thanksgiving day” prin prof. Moldoveanu Mona (clasa a X-a M), prof.
Goșa Lidia (clas a IX-a F); ”Traditions de Toussaint”-prof. Gruia Alexandra (clasele a IX-a I1, a IX-a
R, a IX-a M) ; ”La maison hantée”- (concurs) - prof. Gruia Alexandra )clasele a IX-a I1, a IX-a R, a
IX-a M) ; ”Club de poésie- Anna de Noailles”- prof. Gruia Alexandra (clasa a IX-a I1). În decembrie
s-a organizat ”Traditions de Noël : chansons et poésies” de către prof.Gruia Alexandra la clasele a X-a
C, a X-a E, a XI-a E ; ”Secret Party”-prof. Moldoveanu Mona(clasa a X-a M); iar în februarie
”Valentine’”s Day- prof.Moldoveanu Mona
•

Puncte tari / puncte slabe

1. Puncte tari: activitățile s-au desfășurat conform planului de activități ; cadrele didactice și-au
îndeplinit sarcinile stabilite la începutul anului școlar ; responsabilul comisiei a coordonat activitățile
comune; buna pregătire de specialitate a profesorilor din catedră și interesul acestora pentru
perfecționarea metodico-științifică; implicarea cadrelor didactice în activități extracurriculare specifice
specializării acestora și activități extrașcolare; folosirea metodelor activ-participative, în procesul de
predare învǎţare evaluare.
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2. Puncte slabe: slaba participare a elevilor la programele de pregătire suplimentară; rezultate medii la
examenele școlare; lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a
IX-a; superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise.
3. Amenințări: lipsa de interes a elevilor pentru studiul limbilor moderne; constatarea unor bariere
între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a lipsei de cunoaştere şi
aprofundare a conţinuturilor învăţării; absenteismul scolar; dezinteresul părinților determină o slabă
implicare a acestora în viața școlii, dorința elevilor de a intra rapid pe piața muncii în
detrimentul dorinței de a studia mai departe.
4.Oportunități: motivarea elevilor prin programe de parteneriat cu alte școli, fundații sau agenți
economici care să presupună o cunoaștere bună a unei limbi moderne; realizarea unui climat afectiv în
cadrul orelor de limbi moderne; asigurarea continuităţii profesorilor la clasă; asigurarea unor condiţii
corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
•

Măsuri de ameliorare

- folosirea metodelor activ – participative în procesul de predare – învățare, astfel încât să nu existe
elev care să nu fie antrenat în activitățile de învățare la fiecare oră de curs;
-tratarea diferențiată a fiecărui elev, în funcție de bagajul de cunoștințe și deprinderi, corectarea
sistematică a greșelilor de pronunție, de scriere, în vederea realizării receptării și producerii de mesaje
în limba franceză, oral și în scris;
-acordarea unei atenții deosebite activităților de exprimare orală, folosirea unor modalități de lucru
variate: individuale, în perechi sau în grup, folosirea dialogului, a jocului de rol;
-abordarea didactică a cântecului în clasă prin descoperirea, recunoașterea lexicului sau a structurilor
gramaticale, în context situațional; realizarea unei evaluări ritmice și obiective, astfel încât notarea să
fie un stimul în activitatea de învățare.
c. Matematică/Informatică – resp.Vișan Felicia
•
1.

Activităţi desfăşurate
Activităţi la nivelul catedrei: alegere manuale; discuții pe programele școlare; realizare

planificări semestriale; concepere teste inițiale; analiza rezultatelor testelor inițiale și elaborarea unui
plan de măsuri; întocmire program de pregătire pentru olimpiade, concursuri,bacalaureat; stabilire
teme atestat la informatică; evaluare teze unice; discutat rezultatele și elaborarea unui plan de măsuri;
pregătiri remediale și pentru concursuri,olimpiade și bacalaureat; însușirea unor metode de informare
și de documentare independentă care oferă deschidere spre autoinstruire, spre învățarea continuă;
îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în scopul creșterii
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eficienței activității de învățare și îmbunătățirii interesului și motivației învățării; pavoazare panouri
catedră; întocmire documente și efectuare pregătiri program ROSE.
2.

Activităţi la nivel de judeţ: elaborare subiecte atestat informatică; elaborare subiecte teze cu

subiect unic.
Formare profesională

•

Responsabilul catedrei a asistat la orele profesorilor: Zănoagă Marius, la clasa a XI-a E, în data
de 12.11.2019; Șușu Gabi, la clasa a XI-a I, în data de 19.12.2019; Bokor Cristina, la clasa a X-a R, în
data de 14.11.2019; Iacob Cristina, la clasa a XI-a M, în data de 22.10.2019.
Interasistențe s-au efectuat astfel: Benchescu Florica a asistat profesorul Bokor Cristina, la clasa
a X-a R, data 29.10.2019; Bokor Cristina a asistat profesorul-Benchescu Florica, la clasa a X-a R, data
22.10.2019; Gănescu Cornel a asistat profesorul Iacob Cristina, la clasa a X-a R, data 14.11.2019;
Iacob Cristina, a asistat profesorul Vișan Felicia la clasa a X-a I, data 6.11.2019; Petrescu Anca a
asistat profesorul Bokor Cristina, la clasa a X-a I, data 22.10.2019; Iacob Cristina a asistat profesorul
Zănoagă Marius la clasa a XII-a I, data 16.10.2019; Șușu Gabi a asistat profesorul Iacob Cristina, la
clasa a X-a M, data 3.10.2019; Șușu Gabi a asistat profesorul Vișan Felicia, la clasa a X-a C, data
2.10.2019; Zănoagă Marius a asistat profesorul Vișan Felicia, la clasa a X-a E1, data15.10.2019.
Teze unice / simulări*
La data de 28.11.2019 as-au sustinut tezele cu subiect unic la clasa a XII-a.
Clasa a XII-a R Profesor Zănoagă Marius

•

Nota
Nr.note

1
3

2
3

3
5

4
0

5
4

6
2

7
1

8
3

9
1

10
0

Clasa a XII-a I
Nota
1-1,99
Nr.note 0

2-2,99
0

Clasa a XII-a E
Nota
1-1,99
Nr.note 9

2-2,99
3

3-3,99
1

4-4,99
6

5-5,99
6

6-6,99
4

7-7,99
4

8-8,99
6

9-9,99
2

7-7,99
0

8-8,99
0

9-9,99
-

Profesor Visan Felicia-Mihaela
3-3,99
3

4-4,99
1

5-5,99
1

6-6,99
2

Clasa a XII-a M profesor Gorgan Florica
Nota
1-1,99
Nr.note 2

2-2,99
5

3-3,99
8

4-4,99
3

5-5,99
3

6-6,99
0

7-7,99
1

8-8,99
0

9-9,99
0

d. Științe/Educație fizică – resp.Tudorache Mihaela
•
1.

Activităţi desfăşurate
Activităţi la nivelul catedrei: întocmirea

documentelor de proiectare la toate disciplinele

comisiei; stabilirea atribuţiilor la nivelul comisiei metodice pentru fiecare membru; întocmirea
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planului managerial şi analiza SWOT; întocmirea graficelor de asistenţe si interasistenţe; întocmirea
programului de activităţi la nivelul comisiei metodice pe semestrul I si II; stabilirea programului de
pregătire pentru examenul de bacalaureat, concursuri şi olimpiade şi pregătire remedială; administrarea
testărilor iniţiale; analiza rezultatelor şi stabilirea planurilor de măsuri ameliorative; stabilirea
calendarului tezelor la toate disciplinele; elaborarea subiectelor de teză; elaborarea subiectelor pentru
olimpiada de chimie -faza pe şcoală; întocmirea bibliografiei auxiliare la disciplinele fizică, chimie şi
biologie şi a listei manualelor utilizate ; stabilirea opţionalelor la nivelul comisiei metodice;
monitorizarea prezenţei la pregătirile suplimentare pentru elevii claselor a XII-a; informarea
membrilor comisiei cu privire la calendarul concursurilor şcolare din anul 2019-2020; desfăşurarea
olimpiadei de chimie, fizică si biologie-faza locală; întocmirea documentelor necesare la nivel de
comisie metodică; întocmirea situaţiilor statistice la nivelul comisiei metodice pentru fiecare
disciplină; încheierea situaţiei şcolare pe semestrul I si II; profesorii diriginți: Răduță
Georgeta,Tudorache Mihaela, Prisăcaru Mihaela, Deca Antoanella și Stanciu Tănase au realizat baza
de date a elevilor claselor unde sunt diriginți în vederea implementării platformei de învățare
ADSERVIO; s-a parcurs eficient și integral materia prevazută de programa școlară; s-au actualizat
documentele de proiectare tinund cont de situatiile reale; s-a primit avizul comisiei metodice și al
conducerii școlii pe documentele de proiectare; s-au elaborat documentele proiectării în format
electronic; s-a realizat o bază de date specifică activității de profesor și diriginte; s-au transmis la
termen toate rapoartele de monitorizare a activității din perioada pandemiei; au fost consultați elevii și
părinții în proiectarea activităților educative și extrașcolare; au fost întocmite graficele semestriale ale
activităților extrașcolare însoțite de documentele proiective specifice fiecărei activități; au fost
utilizaete metode active-participative în cele mai multe dintre activitățile de învățare utilizate pe
parcursul semestrului 1 și am realizat o gamă largă de instrumente adaptate studiului online în perioada
pandemiei ; prof. Răduță Georgeta a utilizat materiale și mijloace didactice specifice disciplinei: 5
lucrări de laborator, utilizarea modelelor structurale organice si anorganice, platforme online(escoala,
echimie, Competente digitale, lectii AEL, etc); și a susținut o inspecție curentă a inspectorului de
chimie la clasa a 12-a I; a pregătit eleva Badea Maria, clasa a IX-a I1 pentru participarea la Olimpiada
de chimie, fazele locală și județeană, a întocmit un chestionar de evaluare a eficienței metodelor
aplicate la clasă; s-au raportat periodic toate datele și informatiile solicitate de conducerea școlii,
responsabilul comisiei metodice, responsabilul de cerc pedagogic și inspectorul de specialitate;
profesorii diriginti au fost implicați cu clasele lor în activități de voluntariat, au avut o bună colaborare
cu doamna consilier școlar Rusu Adriana; profesorii care au predat la clasele a IX-a I2 ,a XI-a I si a
XII-a I s-au adaptat nevoilor copiilor cu cerințe speciale; pentru clasele terminale, diriginții au făcut
Orientare școlară și profesională; profesorii Deca Antoanella,Tudorache Mihaela, Zofei Mihaela și
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Ghinea Marian au participat la Proiectul ROSE unde laborantul Ghiță Marian a asigurat asistență
tehnică atât în cadrul Proiectului cât și în perioada pandemiei.
•

Activităţi la nivel de judeţ: participare la Consfătuirea Profesorilor de chimie, fizică , biologie și

educație fizică; participare la Examenul de bacalaureat, supraveghere prof.Deca Antoanella, evaluare
prof.Efrim Mirela și Tudorache Mihaela și Răduță Georgeta; profesor Tudorache Mihaela a participat
la activitatea metodică pe județ de la Chitila.
•

Asistente si interasistente
Nu au avut loc conform programării.

e. Om și Societate/Arte – resp.Marcu Marius
• Activităţi la nivelul catedrei: testarea iniţială unitară (geografie/istorie), în conformitate cu
recomandările inspectorului de specialitate; instrumente și metode de cercetare științifică în scopul
participării la conferinţe şi comunicări de specialitate, prof. Marcu Marius; proiect Rose – activităţi
remediale la disciplinele geografie și istorie, prof. Marcu Marius, prof. Vrânceanu Tincuța, prof. Rusu
Adriana și prof. Marin Amalia; metode, modele și practici de evaluare, prof. Marcu Marius, prof.
Marin Amalia; activitate de secretariat la nivelul catedrei, prof. Marin Amalia; Comisia de teze unice,
membru prof. Marin Amalia; „Justice has no gender” aplicare de studiu socio-psihologic pentru
proiectul european care vizează eliminarea discriminării și a diferențelor sociale de gen, clasele XII I și
XII F, prof. Rusu Adriana.
• Activităţi la nivel de judeţ: Consfătuirea profesorilor de geografie, 25 sept 2019, prof. Marcu
Marius și prof. Vrânceanu Tincuța; Consfătuirea profesorilor pentru disciplinele socio-umane, Liceul
Little London, Pipera; p articipare la Cercul Pedagogic Județean al profesorilor consilieri școlari din
cadrul CJRAE Ilfov cu referat, prezentare Ppt și materiale audio- video educative cu tema „Prevenirea
și combaterea traficului de ființe umane” (20.11.2019), prof. Rusu Adriana; workshopul geografilor
ilfoveni „Geografia în școală” –„Activitățile de tip outdoor-Posibilități și modalități de dezvoltare a
competențelor la disciplina geografie”, 4 dec 2019, prof. Marcu Marius; „Ziua internaţională a
munţilor”- 11.12.2019, prof. Marcu Marius şi Vrânceanu Tincuţa; activităţi filantropice, colectare
articole de îmbrăcăminte, prof. Badea Florin; metodist disciplina Istorie, prof. Marin Amalia.
•

Grade didactice: Nu

•

Asistenţe şi interasistenţe: au fost reprogramate pentru semestrul al II-lea. dar din cauza

pandemiei nu s-au mai putut realiza conform graficului.Toate activitățile s-au derulat online din
momentul închiderii unităților școlare, iar orele de curs au fost monitorizate conform procedurii
elaborate de ISJ și unitatea școlară.
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•

Teze unice

ISTORIE
Nr.
elevi
înscrişi

Nr.elevi
prezenţi

Nr.elevi
absenţi

Nr.elevi
eliminaţi

1.001.99

2.002.99

3.003.99

4.004.99

5.005.99

6.006.99

7.007.99

8.008.99

9.009.99

10

Procent
promovare

29

29

0

0

0

1

7

6

8

4

1

2

0

0

51,72%

f. Tehnologii – resp.Stanciu Mihaela
• Activităţi la nivelul catedrei: discutarea calificativelor pentru anul şcolar 2018-2019/ discutarea
încadrărilor pentru anul şcolar 2019-2020– 2.09.2019; alegerea responsabilului comisiei metodice
pentru anul şcolar 2019-2020 – 3.09.2019; prezentarea raportului de activitate a catedrei / întocmirea
planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020 / stabilirea tematicii activităţilor metodice

-

3.10.2019; discutarea rezultatelor de la testele iniţiale / Întocmirea planului remedial – 3.10.2019;
organizarea recapitulărilor finale şi elaborarea instrumentelor de evaluare – 3.12.2019; activităţi
desfăşurate în mediul online în perioada martie -iunie 2020 : prelucrarea H.G. 6 din 6.08.2020, Ordin
comun privind stabilirea de măsuri de prevenţie şi combatere a COVID -19, Măsuri de reluarea a
cursurilor, Metodologie de desfăşurare a examenului de competenţe profesionale online.
• Activităţi la nivel de judeţ: participare la şedinţa Comitetului Local

de Dezvoltare a

Parteneriatului Social ( CLDPS ) desfăşurată la sediul ISJ Ilfov – prof. Constantin Eliza-Tita , prof.
Gorgan Florica – 17.12.2019; participare la Consfătuirile din Aria Curriculară Tehnologii – Liceul
Teoretic Horia Hulubei – Măgurele- prof. Gorgan Florica , Nica Andrei- 25.09.2019.
• Asistenţe şi interasistenţe: prof. Gorgan Florica a asistat profesorul Udrescu Constantin la clasa
a X-a MP în data de 2.12.2019; prof. Gorgan Florica a asistat profesorul Ghiţă Marian la clasa a IX-a
CP în data de 11.12.2019; prof. Stanciu Mihaela a asistat profesorul Păun Manuela la clasa a XI-a C în
data de 28.10.2019; prof. Manea Laurenţiu a asistat profesorul Stanciu Mihaela la clasa a X-a E1 în
data de 21.10.2019; prof. Gorgan Florica a asistat profesorul Neacşu Constantin la clasa a X-a MP în
data de 4.12.2019
•

Analiza SWOT
Puncte tari: existenţa unui colectiv didactic bine pregătit, cu grade didactice şi experienţă

profesională; desfăşurarea activităţilor conform planului de activitate, toate cadrele didactice au
participat la activităţile metodice; integrarea materialului din dotare în cadrul orelor de curs dar şi de
instruire practică; aprecierea și valorificarea rezultatelor testelor inițiale, în vederea identificării celor
mai bune metode de reglare a metodelor de predare; implicarea în proiecte şi activităţi extraşcolare.
Puncte slabe: inexistenţa manualelor şcolare pentru disciplinele tehnologice; nu există
preocupare de pregătire din partea elevilor pentru participarea la olimpiade; număr mare de absenţe
ale elevilor de la cursuri, fapt care atrage după sine crearea unor lacune în pregătirea lor; dezinteres
faţă de disciplinele tehnice în special la clasele terminale, dat fiind faptul că aceste materii nu mai sunt
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prevăzute la examenul de bacalaureat; numărul mare de absenţe la elevii din învăţământul obligatoriu
conduce la situaţii şcolare neîncheiate sau la rezultate slabe la învăţătură; inexistenţa unei platforme
de învăţare pentru activitatea desfăşurată în perioada martie-iulie.
Oportunităţi: implicarea responsabilă şi mobilizare în activităţile metodice din liceu, la nivel
judeţean; cultivarea unor relaţii de colaborare cu agenţii economici.
Ameninţări: lipsa de receptivitate, dezinteresul, nepăsarea elevilor; îndepărtarea elevilor de
necesitatea studierii unor discipline pentru ca nu sunt pe lista disciplinelor de bacalaureat;
neconcordanţa intre conţinutul programelor şcolare şi cerinţele de pe piaţa muncii.
III.2.2. Formare profesională
-

Prof. Moldoveanu Mona a susținut IC2 pentru Gradul II la Limba Engleză;

-

Prof. Moldoveanu Mona a absolvit următoarele cursuri de formare:

Cambridge English Language Assessment- Ideas and strategies for the classroom- 16.10.2019;
National Geographic Learning - Data visualization in the 21st century, 17.10.2019;
National Geographic Learning-More than just answers- 7.11.2019;
Active Learning Training Centre- Teaching by new rules- aprilie 2020;
Cambridge English Language Assessment - Managing interaction and feedback in the virtual
classroom, 23 aprilie 2020;
National Geographic Learning- Formative assessment in the classroom, 30 aprilie 2020;
CJRAE si CCD Ilfov- Workshop de educație incluzivă- Învățăm împreună.
-

Prof. Goșa Lidia a absolvit cursul Non Formal Education in Formal contexts of learning a

succesful encounter – Italia, Borello (Chieti);
-

Prof.Căpinaru Ilona a absolvit urnătoarele cursuri de formare:

Managementul educațional în instituțiile de învățământ;
„Proiectele educaționale-strategie de dezvoltare și promovare a unității de învățământ”
Webinar Utilizare Zoom – -23 martie 2020;
Webinar Utilizare Livresq -24 martie 2020.
-

Prof. Matei Denisa:

Webinar Școala pe net – martie 2020;
Seminar online dedicat profesorilor – ASF –mai 2020.
-

Profesor Oprea Mihaela:

a parcurs cursul – WORKSHOPULUI „Învățăm împreună”, organizat de CJRAE în parteneriat
cu CCD Ilfov (24.02.2020);
a participat la activitatea (curs) „Mastermind pentru profesori și educatori”, 18.09.2020, CCD
IF.; CJRAE;
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a participat la Conferința (online) „Împreună pentru dezvoltarea durabilă” (03.06.2020),
MEC;
a participat la Proiectul cu finanțare europeană, în județul Brașov 2019-2020, cu activități
sportive;
a parcurs programul de formare „Tehnologii digitale: platforme și instrumente de învățare în
virtualizarea educației” (Google Classroom, Padlet, Wordart, Google Drive, Canva, Auto
draw), CCD IF, august 2020.
- Prof.Marcu M.:

Erasmus+ Non Formal Education in Formal contexts of learning: a

successful encounter, 14-21 oct 2019, Borrello (Chieti), Italia;
-

Prof.Marin A., a absolvit Master „Cultură şi civilizaţie ebraică”- Universitatea Bucureşti;

-

Prof.Rusu A., Cursul de formare continuă „Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională

a cadrelor didactice”;
- „Consolidarea capacității operaționale a ONG-urilor și partenerilor sociali”, în cadrul proiectului
„EDU Digital-Propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ în
educație”, prof. Marcu Marius, prof.Doicu M.;
- „Instrumente de dialog civic și social pentru îmbunătățirea capacității ONG-urilor și partenerilor
sociali de a forma propuneri alternative la politicile publice inițiate de Cuvern”, în cadrul proiectului
„EDU Digital-Propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ în
educație”, prof. Marcu Marius; prof.Doicu M.;
- Participare workshop învăţăm împreună organizat de CJRAE Ilfov în parteneriat cu CCD Ilfov –
prof Gorgan Florica, Constantin Eliza – Tita, Păun Manuela, Stanciu Mihaela;
- absolvire Master „Cultură şi civilizaţie ebraică”-Universitatea Bucureşti–prof. Marin Amalia;
- Obiectivele Globale -Ce trebuie să știi?, la Cluj, Erasmus+, 8-11 octombrie 2019, sesiune de
formare, prof. Doicu Mariana;
- “VOTE!” seminar in Bulgaria, Erasmus +, 1-5septembrie 2019, prof. Doicu Mariana;
- Bibliotecar Gănescu Mariana: Delegat din partea Inspectoratului Școlar Județean Ilfov la Conferința
de încheiere a proiectului ”Implicarea salvează vieți!”; Cod proiect : SIPOCA 144, cod MySMIS
112592, București, 12.12.2019. ( I.S.J. Ilfov nr. 17939/09.12.2019);
Decizia nr. 182 din 04.11.2019 – Școala Gimnazială nr.1 Balotești, numire ca membru în Comisia
de concurs în vederea ocupării postului de bibliotecar, 11.12.2019 + Adeverință de participare ca
membru în Comisia de concurs în vederea ocupării postului de bibliotecar, 11.12.2019 la Școala
Gimnazială nr.1 Balotești ( 2539/11.12.2019 ).;
Adeverință de participare la Activitatea metodică semestrială a bibliotecarilor, documentariștilor,
responsabililor Centrelor de Documentare și Informare din județele Ilfov și Călărași, organizată în data
de 25.10.2019, la sediul Casei Corpului Didactic Ilfov. Activitatea se înscrie în categoria activităților
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de formare și perfectionare profesională, prevăzută în Oferta programelor și cursurilor de formare ale
CCD Ilfov (nr.958/29.10.2019);
Decizia nr. 37 din 06.11.2019 – Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu Chiajna, numire ca
membru în Comisia de concurs în vederea ocupării postului de bibliotecar, 04.12.2019 + Adeverință de
participare ca membru în Comisia de concurs în vederea ocupării postului de bibliotecar, 04.12.2019
la Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu Chiajna ( 2271 / 04.12.2019);
Adeverință - a organizat expoziția de carte la cercul pedagogic al profesorilor de religie, educație
muzicală, educație plastică, an școlar 2019/2020, 22.11.2019, activitate desfășurată la Liceul
Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea.

Activitatea a fost desfășurată

în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, sub egida Anului omagial al satului românesc în Patriarhia
Română și a avut tema: Valorile satului românesc, sursă pentru activități nonformale în activitatea
didactică;
Decizia nr.112/10.10.2019, a Liceului Tehnologic ” Dumitru Dumitrescu” Buftea, membru în
comisia pentru implementarea Proiectului privind învățământul secundar –ROSE;
Adeverința nr.847/18.10.2019, am contribuit la organizarea și desfășurarea Concursului Regional
”Natura te învață să fii ECO” – faza județeană, poziția 1369 CAERI 2019, desfășurat de Palatul
Copiilor și Elevilor Ilfov ;
Adeverința nr.850/18.10.2019, membru în Comisia de jurizare a Concursului Regional ”Natura te
învață să fii ECO” – faza județeană, poziția 1369 CAERI 2019, desfășurat de Palatul Copiilor și
Elevilor Ilfov;
Act de primire nr.1819/27.05.2019 – donație publicații la biblioteca Liceului Tehnologic ”
Dumitru Dumitrescu” Buftea;
Întâlnire metodică la sediul Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, în data de 28.11.2019;
Adeverință membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar de la Școala
Gimnazială „Gheorghe Corneliu” Domnești, organizat în data de 21.02.2020;
Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr.289/04.03.2020, membru în Comisia județeană
pentru evaluarea dosarelor în vederea acordării gradației de merit, sesiunea 2020;
Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr.443/18.06.2020, membru în Comisia județeană de
casare a sigiliilor cu steama României, scoase din uz.;
24 iunie 2020 - întâlnire profesională online desfasurată pe platforma Zoom – activitatea CCD
Ilfov “Șezătoarea i(de)ilor – Ziua internațională a iei. SÂNZIENELE;
29 iunie 2020 – întâlnire profesională online desfasurată pe platforma Zoom – activitate de
formare profesională continuă, sesiunea primavară-vară – Diviziunea bibliotecii școlare și Secțiunea
“Tehnici Pedagogice în Biblioteca școlară și CDI”, din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România,
cu tema “Bibliotecile și provocările crizei”;
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2 Iulie 2020 – Activitate educațională online “Educație interactivă cu elevii în online” – 2 ore;
27-31 iulie 2020 – Curs de perfecționare de dezvoltare profesională, în Cultura Informației ,
Universitatea Transilvania Brasov– 27,5 ore (prof.dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici );
28.08.2020 – Webinarul “Bun venit la școala, 1 oră, organizat de AtelieR de Cuvinte;
31.08.2020 – Biblioîntâlnirea (online) cu “Comoara din carte” – Maratonul lecturii, CCD Ilfov - 4
ore.
Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică
Membrii comisiei au realizat următoarele acţiuni:
- Elaborarea planului operaţional şi stabilirea responsabilităţilor pentru anul şcolar în curs;
- Informarea cadrelor didactice asupra condiţiilor şi perioadei de înscriere la grade, precum şi asupra
noii legislaţii;
- Actualizarea situaţiei formării continue şi a perfecţionării în luna septembrie;
- Amenajarea avizierului comisiei pentru promovarea oferteide cursuri a CCD-Ilfov, precum şi ofertele
alor furnizori;
- Echivalarea în credite profesionale transferabile a achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin
diferite programe şi forme de organizare a formării continue, conform OM nr. 5562/2011;
- Responsabilul comisiei a participat la şedinţele organizate de CCDIlfov şi a diseminat informaţiile
primite în cadrul consiliilor profesorale.

III.3. ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINȚILOR (resp.Bistriceanu Daniela)
COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative apărute ulterior. Principalele activități derulate în anul școlar 2019-2020 au fost:
Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in
vigoare;
Organizarea de ședințe cu părinții, distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de
parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev si părinte;
Organizarea de întâlniri între membrii comisiei pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte;
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din medii familiale dezorganizate sau mono-parentale;
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Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
Programele școlare pentru aria curriculară Consiliere si orientare particularizează urmatoarele
domenii de competențe-cheie stabilite la nivel european***:
competențe interpersonale, interculturale, sociale si civice;
„a învăța sa înveti”;
competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea
informației și comunicarea electronică)
competențe antreprenoriale.
În realizarea planificărilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată
pe :
Competențe generale
Valori și atitudini
Competențe specifice și conținuturi
Sugestii metodologice
Competențele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoștințe și deprinderi, a căror
dezvoltare este preconizată pe durata liceului, în timp ce Competențele specifice (derivate din
competențele generale) au fost corelate cu conținuturi ale învățării, fiind prezentate diferențiat pentru
fiecare nivel de studiu. Conținuturile învățării au respectat, de asemenea, următoarele cinci module
tematice:
1. Autocunoaștere și dezvoltare personală
2. Comunicare și abilități sociale
3. Managementul informațiilor și al învățării
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viață
Detalierea acestora, la nivelul fiecărui an de studiu al învățământului liceal, a fost realizată astfel
încât să corespundă nevoilor educaționale și specificului de vârstă a elevilor, oferind în același timp
contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competențelor specifice. O atenție deosebită s-a acordat
monitorizării elevilor cu probleme în învățare din fiecare colectiv, implicându-i în activități didactice
diverse, în vederea participării active și conștiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar și
afectiv și psihic.
Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere și orientare”a început odată cu constituirea comisiei
diriginților la începutul anului școlar, unde s-au purtat discuții despre modelul de planificare pentru ora
de Consiliere, enumerându-se totodată și sugestii de teme pentru aceasta oră în concordanță cu
propunerile elevilor și ale părinților; s-a stabilit intervalul în care să aibă loc ședințele cu părinții, în
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vederea constituirii COMITETULUI DE PĂRINȚI PE ȘCOALĂ. Activitatea Comisiei a fost centrată
pe formarea la elevi a unor atitudini și comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale
democraţiei.
Pentru a menține legătura școală - familie, membrii Comisiei au oferit, în cadrul ședințelor cu
părinții, informații periodice, în vederea semnalării oricăror nereguli de ambele părți. În contextul
izbucnirii epidemiei de coronavirus, pe parcursul semestrului II, Comisia Diriginților a desfășurat și a
prelucrat în mediul on-line o serie de materiale menite a responsabiliza elevii și părinții în prevenirea
transmiterii infecției cu virusul Covid -19, a menținut legătura în permanență cu elevii și părinții în
vederea unei mai bune gestionări a stresului în această perioadă de criză, a întocmit diverse situații
statistice necesare conectării tuturor elevilor la învățământul on-line.

Activitatea desfăşurată
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
diriginte, conform Ordinului M.E.C.I. nr. 5132 din 10.09.2009
Studierea programelor de Consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal cu profil
teoretic, vocațional și tehnic de către toţi diriginţii:
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi
orientare specifice învăţământul liceal
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în
vederea desfăşurării activităţilor de suport educaţional, consiliere si orientare profesională
pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare), precum și suport educaţional,
consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (ore de dirigenţie, activităţi extraşcolare, lectorate
cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- majoritatea diriginților s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază,
unii dintre ei depăşind limita minimală de o activitate extraşcolară / lună
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
Puncte slabe:
- mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei
şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase conform graficului.
Puncte forte:
- procesele verbale de la ședințele cu părinții au fost redactate în caietul dirigintelui
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite pentru ședințele cu părinții
- majoritatea diriginţilor claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
- cea mai mare parte a diriginților claselor a XII-a au prelucrat la ședințele cu părinții de pe semestru al
II-lea Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat Național, au informat
părinții cu privire la stadiul pregătirilor suplimentare la disciplinele de bacalaureat
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Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- diriginții întâmpină probleme în identificarea şi aplicarea unor strategii coerente de motivare a
părinţilor în vederea stabilirii unui parteneriat eficient între şcoală și familie
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul Comisiei diriginţilor şi desfăşurarea
activităţilor metodice:
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
- număr mic de referate, materiale sustinute în cadrul activitatilor cu caracter metodic
- lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISJ,CCD
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare
împreună cu elevii a "metodelor de socializare", a activităților derulate in scopul
interrelaționării, dezvoltării unei culturi colective)
Puncte forte:
- o parte dintre diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune
a grupului şi metode de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor,
activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii
reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a
diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- toţi diriginţii au prelucrat Regulamentul de Ordine Interioară la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la
nivel de clasă
- mare parte a diriginţilor a apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică,
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia
- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor
tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
- toţi diriginţii au identificat şi afişat in catalog stilurile de învăţare la clasă şi promovarea acestora în
rândul profesorilor de la clasă
Puncte slabe:
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se
manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui o sursă de conflict
Activităţi de gestionare a situaţiei disciplinare
Puncte forte:
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia orașului Buftea în vederea prevenirii şi
combaterii cazurilor de indisciplină sau de violență în mediul școlar
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor
conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul
obligatoriu
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la
clasele din învăţământul obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea activităţilor de consiliere si orientare, atât în cadrul orelor de dirigenţie, cât și la cabinetul
de psihopedagogie (cu pondere ridicată la clasa a XII-a) privind programa si calendarul examenului de
bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor.
58

- consilierea elevilor cu rezultate slabe în vederea continuării studiilor în învățământul profesional
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat si certificare a
competenţelor profesionale

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
Nu s-au înregistrat manifestări deosebite de
indisciplină ale elevilor;
Existenţa cadrelor didactice calificate în
proporţie de 100% , fapt care a permis realizarea
unui învăţământ de calitate;
În majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient
situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile
implicate, implicarea şi consilierea părinţilor,
aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului
Școlar în vigoare);
Relaţiile
interpersonale
(diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, profesori-profesori) au favorizat crearea
un climat deschis şi stimulativ;
Existența unei bune colaborări cu Poliţia,
Jandarmeria, Biserica, Centrul Cultural.
OPORTUNITĂŢI
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii
(Primăria, Biserica, Poliţia, Jandarmeria, Centrul
Cultural);
Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de
experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare
continuă oferite de C.C.D. şi de mediul
universitar ;
Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai
multor teme privind consilierea şi orientarea
elevilor, care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor.

PUNCTE SLABE
În cadrul comisiei metodice a diriginţilor se
manifestă încă reticenţă în susţinerea unor
lecţii deschise;
Uneori, orele de dirigenţie sunt pur
informale, accentul fiind pus pe discutarea
situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea și
dezbaterea temelor propuse conform
planificării;
Dificultăţi de stopare a fenomenului de
absenteism şcolar la anumiţi elevi din
învăţământul obligatoriu;
Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;
Starea materială precară a unor familii.

AMENINŢĂRI
Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă
educaţională diversă;
Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor, deruta morală determinată de
societate, mass media etc.;
Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei
economice, conduce la o slabă supraveghere
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
şcolii;
Lipsa de interes a reprezentanţilor unor
instituţii locale duce la pierderea treptată a
unor relaţii de cooperare.

Principalele activități derulate pe semestrul al II-lea au fost următoarele:
1. Activităţi la nivelul catedrei:
o întocmirea programului activităților educative extrașcolare și stabilirea graficului lectoratelor
cu părinții pe semestrul al II-lea;
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o prelucrarea de către diriginți a Regulamentului intern, a Normelor de sănătate şi securitate în
muncă, a Normelor de apărare împotriva incendiilor;
o prelucrarea de către diriginții claselor terminale a Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea examenului de Bacalaureat Național 2020.
2. Activităţi la nivel local, județean:
încheierea unui parteneriat între liceu și Inspectoratul Județean de Poliție și Jandarmeria
orașului Buftea, în vederea prevenirii și diminuării actelor de violență în mediul școlar;
atragerea Comisiei Diriginților și implicit a elevilor în activități extrașcolare de socializare,
interrelaționare și culturalizare în colaborare cu Centrul Cultural Buftea.
II. Activități educative
Pe parcursul semestrului II, Comisia Diriginților a desfășurat și a prelucrat în mediul on-line o
serie de materiale menite a responsabiliza elevii și părinții în prevenirea transmiterii infecției cu virusul
Covid -19, a menținut legătura în permanență cu elevii și părinții în vederea unei mai bune gestionări a
stresului în această perioadă de criză, a întocmit diverse situații statistice necesare conectării tuturor
elevilor la învățământul on-line.

Activitatea desfăşurată
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase conform graficului.
Puncte forte:
- procesele verbale de la ședințele cu părinții au fost redactate în caietul dirigintelui
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite pentru ședințele cu părinții
- cea mai mare parte a diriginților claselor a XII-a au prelucrat la ședințele cu părinții de pe
semestru al II-lea Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat
Național, au informat părinții cu privire la stadiul pregătirilor suplimentare la disciplinele de
bacalaureat
- în afara orelor de curs, cea mai mare parte a diriginților a stabilit de-a lungul semestrului al IIlea ora la dispoziția părinților, în vederea desfășurării activităților de suport educațional,
consiliere și orientare profesională pentru elevi, de consiliere și suport educațional pentru părinți
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu
părinţii
- diriginții întâmpină probleme în identificarea şi aplicarea unor strategii coerente de motivare a
părinţilor în vederea stabilirii unui parteneriat eficient între şcoală și familie
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul Comisiei diriginţilor şi
desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
- lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginți, organizate la nivelul școlii, ISJ,CCD
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi
promovare împreună cu elevii a "metodelor de socializare", a activităților derulate in
scopul interrelaționării, dezvoltării unei culturi colective)
Puncte forte:
- o parte dintre diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de
coeziune a grupului şi metode de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set
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de fotografii reprezentative, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe:
-unii diriginti sunt mai degrabă interesați de îndeplinirea sarcinilor atribuite la nivel de conducere
sau comisie metodică, preocupându-se mai puțin de implicarea elevilor în activități de coeziune la
nivelul clasei
- sunt situații în care diriginții desfășoară orele de dirigenție în afara școlii fără a anunța din timp
locația și tipul activității derulate
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- mare parte a diriginţilor a apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică,
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia
- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
Puncte slabe:
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu
se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui o sursă de conflict
Activităţi de gestionare a situaţiei disciplinare
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului /
dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia orașului Buftea în vederea
prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de violență în mediul școlar
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism
şcolar la clasele din învăţământul obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea activităţilor de consiliere si orientare, atât în cadrul orelor de dirigenţie, cât și la
cabinetul de psihopedagogie (cu pondere ridicată la clasa a XII-a) privind programa si calendarul
examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor
- consilierea elevilor cu rezultate slabe în vederea continuării studiilor în învățământul profesional
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat si certificare
a competenţelor profesionale
- menținerea legăturilor cu elevii și părinții în mediul on-line, ca urmare a situației
epidemiologice apărute, informarea în permanență a acestora în legătură cu măsurile pe care
trebuie să le respecte pentru prevenirea infectării cu virusul Sars-Cov-2
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Materiale informative în contextul izbucnirii epidemiei cu Sars-Cov-2

Nr.
crt.

Denumirea activității

Coordonatorul

Grupul țintă

1.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Petrescu Anca

9 I1

Marcu Marius

9 I2

2.

Activități specifice perioadei epidemiologice

3.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Popoff Larisa

9R

4.

Cyberbullying-ul, ce este și cum îi punem capăt?; Fii
Responsabil, stai acasă!, proiect desfășurat în
colaborare cu CJRAE

Goșa Lidia

9F

5.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Voicu Daniela

9E

6.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Gruia Alexandra

9M

7.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Deca Antoanella

9 MP

8.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Matei Denisa

9 CP

9.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Vișan Felicia

10 I

10.

Prelucrarea materialelor cu caracter informativ: Plan
zilnic pentru o viață sănătoasă; Cyberbullying și
siguranța în mediul online ghid elaborat de UNICEF
România; Ce este anxietatea și cum o gestionăm?
Prezentarea diverselor obiective turistice, în proiectul
“Călător prin țara mea”, desfășurat în mediul on-line în
Săptămâna “Școala Altfel” (30 martie-3 aprilie)

Bistriceanu
Daniela

10 R

11.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Liță Anca

10 F

12.

Ce mă fac?Ghid de prevenție COVID;
Responsabilizarea socială și gestionarea stresului în
timpul unei situații de criză; Cyberbullying și siguranța
în mediul online ghid elaborat de UNICEF România;
Plan zilnic pentru o viață sănătoasă; Ce este
anxietatea și cum o gestionăm?; Informarea elevilor pe
diverse teme legate de reluarea activităţii de predare /
evaluare în mediul online; Ora de net – Salvați copii!

Stanciu Mihaela

10 E1
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13.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Prisăcaru Mihaela

10 E2

14.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Moldoveanu
Mona

10 M

15.

Activități la dirigenție: Săptămâna bucuriei în familie –
Zâmbește și lasă oamenii să te întrebe de ce; Harta
inimii

Carastanef
Rodica

10 C

16.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Udrescu
Constantin

10 MP

17.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Șușu Gabi

11 I

18.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Căpinaru Ilona

11 R

19.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Vrânceanu
Tincuța

11 F

20.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Stanciu Tănase

11 E

Activități specifice perioadei epidemiologice

Manea Laurențiu

11 M

22.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Păun Manuela

11 C

23.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Răduță Georgeta

12 I

24.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Tudorache
Mihaela

12 R

25.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Marin Amalia

12 F

26.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Doicu Mariana

12 S

27.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Ghinea Marian

12 E

28.

Activități specifice perioadei epidemiologice

Gorgan Florica

12 M

21.
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III.3.2.Actități extrașcolare
-

Leadership și Self-Leadership ( Dezvoltarepersonală)-17.09-25.09.2019 Program desfășurat de

dl. Constantin Puie, coach, trainer și speaker certificat internațional John Maxwell Team
Participanți: Director, director adjunct, profesori: Rusu A., Prisacaru M., Doicu M., Marin A.,
Tudorache M., Păun M., Goșa L., Liță A., Carastanef R., Petrescu A., Stanciu M., Răduță G., Șușu G.,
Zofei M.Clasele: 9 I1, M, CP10 I, R, F, E1, E2, M11 E, M, C12 R, F, S.
-

Proiectul"Tineri cu CAP!"- Asociația Semper Musica-sesiuni de educație non-formală cu

privirela infecția cu HIV-26.09.2019
Participanți: Director, Director adjunct, Prof. Rusu A., Petrescu A., Bokor C., Gorgan F., Popoff L.,
Șușu G., Vranceanu T., Liță A.Clasele: 9M, 10 F, 11 I, 11 F,12 I, R, F, M, E.
-

24.10.2019-Sesiuni de educație anticorupție pentru liceeni"Arta de a fi integru" Parteneriat cu

Direcția Generală Anticorupție pentru Municipiul București și județul Ilfov
Participanți: chestori DGA Clasele XII I, R, F, M, E Director, Consilier școlar, prof.Petrescu A.
-

Octombrie 2019 – Acțiune ecologică ”Împreună salvăm planeta”

Participanți: clasa a X-a M, prof.Moldoveanu M.
-

Octombrie 2019 – Acțiune ecologică ”Ziua mondială împotriva dezastrelor”

Participanți: clasa a X-a R, prof.Bistriceanu D.
-

Octombrie-noiembrie 2019 Vizionare piese de teatru “Vacanta in Guadalupa”-Teatrul Notarra/

“Trei generatii” - TeatrulOdeon
Participanți: clasa a X-a I, prof.Vișan F.
-

Octombrie 2019: Excursie în Munții Bucegi

Participanți: claasele a XII-a I, a XII-a F, prof.Răduță G., Marin A.
-

24 octombrie - Porți deschise spre educatie pentru sănătate-Școala Postliceală “Carol Davila”

Participanți: clasele a XII-a, prof.Carastanef R.
-

29 octombrie 2019 - Inaugurarea monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a

României –Palatul Stirbey, prof.Liță A., prof.Popoff L., prof.Doicu M., prof.Marin A., prof.Badea F.,
prof.Constantin E.
-

Discriminarea bazată pe criterii de sănătate/handicap

Participanți: clasa a XI-a F, prof.Vrânceanu T.
-

Noiembrie 2019 Bullying în mediul școlar

Perticipanți: clasa a IX-a F (prof.Goșa L.), clasa a X-a E (prof.Stanciu M., prof.Oprea M.), clasa a X-a
E2 (prof.Prisăcaru M.), clasa a XII-a I (prof.Răduță G.), clasa a XII-a F (prof.Marin A.)
-

Noiembrie 2019 – Activitate de conștientizare: ”Copiii străzii”

Participanți: clasa a XII-a S, prof.Doicu M.
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-

4-8 noiembrie 2020 ”Săptămâna legumelor si fructelor”

Participanți: clasele a X-a I (prof.Vișan Felicia), a XII-a S (prof.Doicu M.)
-

Octombrie-noiembrie 2019 "Tu contezi!" Sesiuni educaționale non-formale de dezvoltare
personală

Participanți: Trainer-Paraschiv Simona, Asociația Inspir Action, prof. Rusu A.și Udrescu C., clasa a IX
a MP
-

16 noiembrie 2019 – Vizionare film artistic, Afi Palace Cotroceni/ Vizitarea Muzeului

simțurilor
Participanți: clasa a X-a R, prof.Bistriceanu D.
-

16-17 noiembrie – Festivalul-concurs ”Culorile Toamnei”, prof.Carastanef R.

-

20 noiembrie – Târgul Internaționalde Carte, ”Gaudeamus” prof.Doicu M., Vișan F.

-

Noiembrie 2019 – ” O MIE PENTRU INGINERIE” - Vizităla UPB

Participanți: clasa a XII-a I, clasa a XII-a R, prof.Răduță G., Zănoagă M., Tudorache M.
-

1 Decembrie-Ziua Națională a României

Participanți: clasa a X-a M, prof.Modoveanu M., prof.Oprea M., prof. Stanciu T.
-

2-6 decembrie 2019 Săptămâna Incluziunii/ 3.12.2019 – Ziua Internațională a Persoanelor cu
dizabilități

Participanți: prof. Rusu A. Și Goșa L., Clasele a IX-a F, a IX-a I 2, a XII-a R
-

2-6 decembrie 2019 - Campania “Iubeste informat“ - campanie realizată de studenți ai

Facultății de Medicină
Participanți: clasa a X-a M, prof.Moldoveanu M.
-

12 decembrie - Shoe box - activitate umanitară

Participanți: clasa a X-a I, clasa a X-a R, prof.Vișan F., prof.Bistriceanu D.
-

13 decembrie - Serbarea de Crăciun - Program artistic coordonat de dna prof. Carastanef R.,

prof. Badea F. și Consiliul Elevilor
-

17 decembrie – acțiune umanitară în colaborare cu Biserica Atârnați

Participanți: clasa a X-a F, clasa a XII-a I, clasa a XII-a F, prof.Liță A., prof.Răduță G., prof.Marin A.
-

18 decembrie – Serbare de Crăciun

Participanți: clasa a X-a R (prof.Bistriceanu D.), a X-a M (prof.Moldoveanu M.).
III.3.3. Programul Național Săptămâna ”Școala altfel”nu s-a mai derulat datorită declanșării
pandemiei de SARS-CoV-2 și a fost înlocuit cu activitățile specifice situației epidemiologice, derulate
în mediul online.
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III.4. Comisia de sănătate și securitate în muncă şi pentru situații de urgență
În

cadrul comisiei activităţile sunt reglementate de Legea 319/2006 şi HG 1425/2006 şi

coordonate de către directorul unităţii. Activitatea specifică de sănătate şi securitate în muncă este
desfăşurată conform planificărilor anuale de instruire și prevenire și materialelor de instruire
specifice întocmite de către firma de consultanţă şi îndrumare cu care avem contract şi cu care
se colaborează activ pentru buna desfășurare a activităţilor. Instruirile specifice periodice sunt
verificate de către responsabilul comisiei (directorul unităţii), de lucrătorul desemnat cu SSM şi
de coordonatorul desemnat de către firma de consultanţă. Au fost afectuate controale pentru
verificarea respectării regulilor de protecţie de către personalul de deservire (pe timpul activităţilor
desfăşurate la centrala termică şi la lucrările de reparaţii). Au fost puse la dispoziţia diriginţilor şi
profesorilor

materiale

informative

specifice riscurilor care pot apare în funcţie de activităţile

desfăşurate. Evidenţa instruirilor se consemnează pe fişa individuală (pentru angajaţi) sau pe tabele de
instructaj (pentru elevi). De asemenea, comisia a identificat şi achiziţionat necesarul de materiale
specifice de protecţie pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţilor (echipamente de lucru și
materiale de avizare). În cadrul comisiei s-au desfăşurat următoarele activităţi specifice situaţiilor de
urgenţe:
- A organizat instruirile periodice specifice tuturor categoriilor de personal şi elevilor;
- Sub coordonarea firmei de consultanţă şi îndrumare a întocmit şi distribuit materialele
informative necesare pentru instruire;
- A organizat afişarea în unitate a materialelor de evacuare pe traseele stabilite şi a planurilor de
evacuare şi intervenţie pe holuri şi prin clase;
- A asigurat în unitate existenţa materialelor de intervenţie în caz de incendiu, având în vedere
că trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare şi verificate periodic;
- A ţinut legătura cu factorii responsabili la nivel local şi judeţean;
- A colaborat cu profesorii diriginţi pentru desfăşurarea de instructaje în timpul orelor de
dirigenţie cu prezentarea de materiale prin metode interactive.
III.5. Parteneriat educaţional
III.5.1. Colaborarea cu părinţii. Existenţa/Inexistenţa PJ pentru Comitetul de părinţi. Implicarea
în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă. Programe pentru părinţi desfăşurate la nivelul şcolii.
Părintii au participat la sedinte si lectorate,sunt organizati in Asociatia parintilor, având
personalitate juridică.
Implicarea părinţilor in viata scolii nu este semnificativa, dar acestia isi sustin copiii in
participarile la concursuri, proiecte si activitati ale scolii.
Elevii si parintii claselor a IX-a au semnat parteneriatele cu şcoala.
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La începutul anului şcolar a fost realizat graficul de consultaţii şi şedinţe cu părinţii pentru
fiecare clasă.

III.5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor-cadru de colaborare.
Colaborarea cu autoritatile locale a fost buna, au fost punctate evenimentele istorice, Primaria
Orasului Buftea a fost partenerul nostru in multe activitati (activităţi cultural- artistice, comemorări
etc).
S-a realizat încheierea acordurilor de parteneriat pentru educaţie cu unităţile unde elevii
desfăşoară instruirea practică.
S-au încheiat contracte cu firme pentru furnizare de servicii de medicina muncii, de ISU, cu
firme care asigură buna funcţionare a aparaturii unităţii (imprimante, calculatoare, camere video,
Internet etc).
III.5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport
Şcoala noastră a colaborat cu parteneri ca:
•

MENCS, ISJ Ilfov, CCD Branesti;

•

Consiliul Judetean al Elevilor CJE Ilfov;

•

Directia de Sport Ilfov;

•

Asociaţia Culturală ,,Casa Artiştilor Bufteni”;

•

Centrul Cultural Buftea.
III.5..4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii
S-au încheiat contracte de parteneriat cu:

•

Poliţia Buftea;

•

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;

•

Crucea Roşie Buftea;

•

Asociaţia ,,Noi orizonturi - IMPACT”;

•

SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară);

•

Asociaţia Three Princesses;

•

Fundaţia The Door – Mogoşoaia:
III.5.5. Colaborarea cu sindicatele
Din unitatea noastră şcolară provine reprezentantul Sindicatului Învăţământ „Spiru Haret” Ilfov în

funcţia de preşedinte executiv, un motiv suplimentar să fim la curent cu cele mai noi modificări din
punct de vedere legislativ.
Colaborarea cu sindicatul s-a concretizat prin:
-

participarea la şedinţele CA;
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-

consultanţă privind legislaţia şi aplicarea ei

-

acordare de ajutor financiar pentru situaţii deosebite

III.5.6. Programe/proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă (pentru fiecare proiect)
Liceul nostru este implicat în mai multe proiecte iniţiate de ISJ Ilfov sau MECS şi finanţate din
fonduri europene. Astfel a primit finanţarea şi a demarat proiectul ROSE – runda a II-a. Proiectul
urmăreşte remedierea situaţiei şcolare a elevilor şi ascederea acestora către învăţământul superior. În
proiect sunt implicaţi 100 elevi şi 35 cadre didactice.
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CAPITOLUL AL IV-LEA
MANAGEMENTUL CALITATII
IV.1. C.E.A.C.
Calitatea în educaţie trebuie să urmărească dezvoltarea şi valorificarea întregului potenţial al
elevilor concretizat în sistemul de cunoştinţe şi de competenţe necesar integrării în viaţa socială.
Activitatea C.E.A.C. se înscrie pe aceste coordonate care au ca țintă dezvoltarea unui sistem
educațional PERFORMANT, INOVATIV și COMPETITIV.
IV.1.1. Realizarea documentelor de proiectare
La inceputul anului şcolar 2019-2020, echipa managerială a Liceului Tehnologic „D.
Dumitrescu” a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin reconfirmarea
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare
acţiunile de autoevaluare.
Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate în conformitate cu
metodologiile în vigoare şi anume:
- au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2019-2020;
- a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020;
- au fost reelaborate Manualul Calității, P.A.S., Regulamentul de organizare și funcționare CEAC.
IV.1.2. Analiza activităţii desfăşurate de către comisie
Cadrul legislativ în care a funcționat CEAC și asigurarea calității în anul școlar 2019-2020
sem. I:
- Strategia de evaluare internă a calității 2014-2018 (revizuită)
- OUG nr 75/2005, Legea 87/2006
- Ghidul CEAC în unitățile de învățământ preuniversitar;
- Legea nr. 1/2011. - HG nr. 21/2007. HG nr. 22/2007.
- H.G. nr. 1534/25.11.2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de
performanță;
- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei
Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS
nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP;
- Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ – Liceul Tehnologic ”D.
Dumitrescu” Buftea.
IV.1.3. Activităţi desfăşurate de CEAC:
1. Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru:
- a fost stabilită noua componenţă a CEAC;
- au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC.
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2. Finalizarea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2018-2019 șsi generarea
raportului pentru anul școlar curent.
În vederea elaborării acestui raport:
-

au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului;

-

a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă;

-

a fost eleborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020;

- au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma
https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor la sfârşitul anului
şcolar 2018-2019.
3. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu.
4. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor
Diagnoza mediului intern
Puncte tari

Puncte slabe

Echipa comisiei este închegată

Nu toți membrii echipei s-au implicat

Există procedure pentru principalele

la fel

procese care se derulează în școală

Mare parte din proceduri ar trebui

Există deschidere din partea tuturor

revizuite

actorilor educaționali pentru

Necesitatea corelării procedurilor de

integrarea conceptului de

calitate cu cele cerute de Sistemul de

management al calității

control managerial intern

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității (CEAC)

din Liceul Tehnologic ”Dumitru

Dumitrescu” urmează a realiza:
În conformitate cu HG.nr 21/2007, HG nr 22/2007:
- includerea datelor și informațiilor necesare asigurării calității organizației Liceul Tehnologic
”D.Dumitrescu” Buftea în Baza de date a CEAC;
În conformitate cu domeniul Capacitatea instituțională membrii monitorizează continuu:
- corelarea priorităților din PAS cu Planul managerial instituțional și Planurile manageriale ale
comisiilor;
- amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor școlare, administrative, arhiva, biblioteca școlară,
atelierul;
- utilizarea spațiilor școlare și auxiliare, laboratoarelor de informatică;
- utilizarea mijloacelor didactice la lecții.
În conformitate cu domeniul Eficacitate educațională se monitorizează continuu:
- înscrierea cadrelor didactice la cursuri de formare;
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- activitățile metodice desfășurate la nivelul comisiilor;
- activitățile extracurriculare desfășurate.
În conformitate cu domeniul Managementul calității se efectuează:
- revizuirea procedurilor;
- completarea bazei de date CEAC.

IV.1.4. Puncte de acțiune - propuneri, pentru semestrul II an școlar 2019-2020
Elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se
putea realiza o evaluare internă câ mai corectă;
o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor si
al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii;
elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la
cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;
aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie
a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de școală;
centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea
acestora.
Obs. La prezentul raport va fi atașat și R.A.E.I.
IV.2. 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. Toate procedurile cnform Instructiunii 1 au fost trecute la revizia 1.
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.
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La finalul anului 2019, directorul unităţii de învăţământ a întocmit Declaraţia privind stadiul
implementării în şcoală a standardelor sistemului de control intern managerial.
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.

IV.3. Comisia 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.
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