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RAPORTUL ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022 

 

Analiza activității desfașurate în anul școlar 2021-2022 vizează întregul proces instructiv-educativ al 

unității școlare, fundamentându-se pe modul de realizare a obiectivelor generale și a celor derivate din 

planul managerial anual, prin măsurile concrete stabilite și a respectării termenelor și a responsabilităților, 

analiza activității desfășurate în sistem online. 

In consecinta, materialul de analiza a fost structurat astfel: 

A. Analiza îndeplinirii obiectivelor stabilite de conducerea unității în planul managerial 

B. Analiza îndeplinirii obiectivelor la nivelul compartimentului instructiv-educativ 

C. Analiza îndeplinirii obiectivelor compartimentului secretariat, contabilitate, cabinet de asistentă 

psihopedagogică, logopedie, bibliotecă. 

D. Plan de masuri 

A. Obiectivele stabilite de conducerea unității în planul managerial au urmărit: 

• Asigurarea condițiilor pentru deschiderea și desfășurarea cursurilor- măsurile întreprinse la 

început de an școlar 

• Organizarea activităților 

• Planificarea activităților de îndrumare și control 

• Asigurarea relației școala-părinți-alte instituții 

Activitatea pentru toate cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice, care și-au desfasurat 

concediul de odihnă pe perioada vacanței școlare, s-a reluat la 1 septembrie și în intervalul de două 

săptămâni am reușit să pregătim școala astfel încât deschiderea noului an școlar și începerea cursurilor să se 

desfășoare în bune condiții, cu respectarea normelor igienico-sanitare și de distanțare impuse de noul cotext 

epidemiologic (epidemia de SARS-COV-2), în cele două corpuri de cladire.  

In ceea ce privește organizarea activității, conducerea școlii a asigurat încadrarea unității școlare cu 

personal didactic cu studii de specialitate, a efectuat repartizarea sălilor de clasă, s-au ales noii responsabili 

de catedră, s-a întocmit noua organigramă a școlii, s-a elaborat planul managerial anual precum și planurile 

semestriale. Elaborarea orarului de funcționare a școlii a fost realizat de catre directorul școlii Pintea 

Mihaela. prof. Bumbea Dana și prof. Mărgineanu Cătălin. De asemenea, s-au elaborat planurile anexă ale 

diferitelor compartimente: secretariat, contabilitate, logopedie, cabinet de asistență psihopedagogică. S-a 

actualizat fișa postului și s-au completat fișele de autoevaluare de către fiecare angajat.  
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In sedința Consiliului de Administrație din data de 07.09.2021 s-au acordat calificativele pentru 

activitatea desfășurată în anul școlar 2020-2021.  Toate cadrele didactice au obținut  calificativul FB- 

punctajele au fost cuprinse intre 85 si 96 puncte, cu mențiunea ca unele aspecte ale activității didactice vor 

fi îmbunătățite în anul școlar viitor. 

Consiliul de administratie a avut in anul scolar 2020-2021 urmatoarea componență:  

Pintea Mihaela – director 

Palade Simona– director adjunct 

Rohatin Gabriela- professor 

Sandu Maria –profesor ptr. Inv. primar 

Pușcașu Alexandru-reprezentant Consiliul Local 

Oniga Andrei- reprezentant Consiliul Local 

Aniculaesa Alexandra - reprezentantul Primarului 

Micioiu Gabriela –reprezentant comitetul de parinti  

Leonte Adina - reprezentant comitetul de parinti 

Becsek Rodica -secretar Consiliul de Administratie 

 

Comisia pt curriculum – responsabil Pintea Mihaela  

- Membri- Palade Simona, Bumbea Dana, Borulea I., Georgescu C. 

Catedrele si comisiile metodice – Limba si comunicare – Luca Elena 

                                                  - Matematica si Stiinte – Rohatin Gabriela 

                                                  - Om si societate – Valeanu Ramona 

                                                  - Comisia invatatorilor – Matias Gabriela 

                                                  - Consilier educativ -Proiecte/ programe- Lita Ana                                                 

  - Comisia Arte, sport- tehnologii- Goran Anca 

  - CEAC- Bumbea Dana  

  - SCIM- Palade Simona   

B. Analiza îndeplinirii obiectivelor la nivelul componentei instructiv-educativ, cu referire la: 

1. Școlarizarea și frecvența elevilor la școală 

2. Optimizarea procesului de predare-învățare 

- proiectarea activității didactice la nivelul catedrelor și a comisiilor metodice 

- proiectarea activității fiecărui cadru didactic 

- parcurgerea ritmică a materiei 
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- calitatea transpunerii în practică a proiectării didactice 

- evaluarea obiectivă a cunoștințelor elevilor 

- utilizarea eficientă a bazei materiale a școlii 

- obținerea de performanțe școlare 

- perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a cadrelor didactice 

3. Realizarea climatului moral afectiv din școală, cu referire la: 

- activitatea educativă, premiză și necesitate pentru valorificarea eficientă a tuturor 

posibilităților de educare morală, afectivă, civică, estetică, artistică și sportivă a elevilor 

școlii noastre 

- orientarea școlară a elevilor, îndeosebi  a elevilor claselor a VIII a, având în vedere 

evaluarea națională și admiterea la licee 

Analizand toate aceste obiective, putem menționa urmatoarele: 

I. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ 

• Am elaborat, după consultarea cu toate cadrele didactice, elevii, părinții, autoritățile publice locale și 

partenerii sociali proiectul de curriculum al școlii privind: 

- aplicarea curriculumului național (planuri-cadru, programe școlare); 

- dezvoltarea regională și locală de curriculum (CDL) 

- curriculum la decizia şcolii (CDȘ) pentru anul şcolar 2021-2022; 

- activitatea extracurriculară (proiecte locale și regionale, activităţi educative, concursuri interjudețene 

și naționale); s-a elaborat proiectul activitǎţilor extracurriculare, ţinându-se cont de calendarul 

evenimentelor de importanţǎ internaţionalǎ, naţionalǎ sau localǎ, de concursurile şi olimpiadele şcolare, de 

elementele de culturǎ organizaţionalǎ, colaborând permanent cu instituţiile de profil, cu ONG-uri sau 

asociaţii aflate în parteneriat în derularea de proiecte şi programe educative. 

- simpozioane, conferințe. 

• Am elaborat proiectul de curriculum al decizia şcolii prin asigurarea coerenței cu curriculumul 

naţional: respectarea numărului minim/maxim de ore din planurile cadru în vigoare. 

• Asigurarea    coordonării    între    diferitele    discipline/cadre didactice am    realizat-o prin 

încurajarea interasistențelor, a lucrului pe arii curriculare. 

• Toate deciziile au fost luate în urma discuțiilor din Consiliul Profesoral, validării/aprobării de către 

Consiliul de Administraţie, în vederea creării şi dezvoltării unei culturi organizaţionale bazate pe 

încredere, creativitate şi inovare, muncă de echipă şi colaborare. 
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• Meritele și rezultatele elevilor și ale cadrelor didactice au fost apreciate şi recunoscute prin 

acordarea de diplome și/sau premii, popularizării la nivelul comunității locale, regionale și naționale 

prin intermediul revistei școlii ”Pe aripile copilăriei”, al paginii de facebook ale școlii 

hhttps://www.facebook.com/scoala1brasov/ și site-ul școlii http://scoala1brasov.ro/ 

Elaborarea şi/sau revizuirea metodelor şi procedurilor consemnate în documentele manageriale 

• În şcoală există procedurile operaţionale pentru fiecare compartiment. 

• Există autorizaţiile de funcționare, conform prevederilor legale, procedurile pentru obținerea 

autorizației PSI sunt îngreunate (schimbari legislative permanente). 

• Activitățile de SSM, PSI, SU au fost organizată conform legii. 

• Colectivele de elevi au fost organizate conform planului de şcolarizare, planurilor-cadru, planurilor 

de învăţământ. 

• Documentele şcolare au fost completate la zi. 

• Hotărârile privind calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea tuturor factorilor 

educaţionali: consiliul profesoral, consiliul de administraţie, părinţii, elevii, autorităţile locale. 

 Elaborarea şi/sau revizuirea procedurilor de monitorizare şi autoevaluare 

• Au fost revizuite parțial procedurile de monitorizare şi autoevaluare a activităţii şcolii la nivelul 

consiliului profesoral, consiliului de administraţie, CEAC, comisiilor metodice, compartimentelor 

funcţionale ale şcolii. 

• A fost elaborat în luna ianuarie 2021 raportul privind calitatea educaţiei pentru anul 2020 (raport 

SCMI). 

• Au fost planificate asistenţe la ore la toate disciplinele şi catedrele metodice, s-a efectuat cel puțin o 

asistență la ore pentru fiecare cadru didactic. 

• Au fost planificate întâlniri formale, informale cu cadrele didactice la nivelul catedrelor/comisiilor 

metodice şi comisiilor de lucru din şcoală. 

• Evaluarea Naţională a fost organizată şi desfăşurată cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

• Rezultatele simulărilor aplicate la nivel de școală și planurile remediale au fost discutate în şedinţele 

cu părinţii, la nivelul fiecărei clase, în consiliul profesoral și consiliul de administrație. 

• Comisia de asigurare a calităţii şi-a desfăşurat activitatea conform legii. 

• Au fost elaborate rapoarte semestriale şi anuale de activitate a şcolii. 

Stabilirea obiectivelor, activităţilor, responsabilităţilor şi termenelor de realizare în PDI/SCMI 
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• Au fost elaborate planurile manageriale anuale, rapoartele semestriale şi anuale la nivelul şcolii, 

precum şi la nivelul comisiilor metodice şi compartimentelor funcţionale ale şcolii, încă de la 

începutul anului școlar 

• Oferta educaţională a şcolii a fost stabilită în Consiliul de Administraţie, cu respectarea prevederilor 

legale. 

• Prin oferta educațională Școala Gimnazială nr. 1 Braşov, promovează imaginea școlii la nivelul 

comunității locale, în rândul elevilor și a părinților prin următoarele aspecte: 

 Promovarea școlii printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației să fie 

prioritară; 

 Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, despre politicile 

educaționale, despre resursele educaționale folosite. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, 

sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea 

acesteia (resurse umane, resurse logistice, resurse educaționale); 

Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de 

întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și 

părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații instituției, pentru optimizarea 

atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea 

succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea 

imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți copiii. 

         Oferta educațională a Școlii Gimnaziale nr. 1 Braşov este definită în funcție de : 

 opțiunile elevilor și ale părinților; 

 resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

 interesele comunității locale. 

      Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială nr. 1 Braşov se referă la organizarea învățământului 

primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată. 

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării 

unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale 

orientată spre toate domeniile: informatică, matematică și știinte ale naturii, limbă și comunicare, limbi 

moderne de circulație internațională. 

       Oferta educaţională a inclus şi activităţile desfăşurate în cadrul programului „Școala altfel!”. Din cauza 

modificării structurii anului școlar prin ordinul Nr. 3.558/29.03. 2021, activităţile planificate în cadrul 
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acestui program (12.04-16.04) nu s-au mai desfășurat în cadrul programului ”Școlii altfel” dar au fost 

regândite și s-au desfăşurat ca activitați educative extrașcolare sau în mediul on-line fără probleme majore, 

iar răspunsul şi participarea elevilor, părinţilor şi partenerilor din comunitate au fost foarte bune.  

     Promovarea ofertei educaţionale în colaborare cu directorul adjunct al şcolii, consiliul de administraţie şi 

consiliul profesoral s-a realizat astfel: 

 Organizarea “Zilei porţilor deschise- on line” pe site-ul școlii ; 

 Organizarea de activităţi comune cu preşcolarii şi părinţii acestora pe parcursul anului școlar, fizic, 

în curtea școlii și on-line; 

 Vizite în grădiniţele din împrejurime şi prezentarea ofertei distribuirea de fluturaşi cu explicaţii şi 

informaţii utile; 

 Realizarea revistei şcolii “Pe aripile copilăriei”, ediţia a 6-a; 

 Postarea pe site-ul şcolii a informaţiilor utile scopului urmărit; 

 Consilierea pentru carieră a elevilor de gimnaziu; 

 Promovarea şcolii prin rezultatele foarte bune obţinute de elevi la învăţătură, concursuri, olimpiade 

şcolare, Evaluare Naţională; 

 Extinderea activităţilor instructive-educative în spaţiul extraşcolar; 

 Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eşecului şcolar şi obţinerea performanţei; 

 Organizarea de excursii tematice; 

 Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

 Organizarea de serbări şi concursuri; 

 Organizarea unor activităţi cultural-artistice; 

 Discuţii, dezbateri cu invitaţi din diferite domenii de activitate; 

 Participarea elevilor la cercuri tematice. 

• În şcoală există documentele privind componenţa, planificarea şi tematica întâlnirilor, procese-

verbale, hotărâri, anexe ale consiliului de administraţie, consiliului profesoral, CEAC, comisiilor metodice. 

• Au fost elaborate deciziile privind organizarea compartimentelor funcţionale ale şcolii, comisiilor 

metodice și de lucru. 

Proiectarea bugetului unităţii de învăţământ 

• Proiectul de buget a fost elaborat pe surse de finanţare, conform legii, şi aprobat în consiliul de 

administraţie. 

• A fost elaborat şi aprobat Programul anual de achiziţii publice. 

• A fost întocmită documentaţia privind finanţarea lucrărilor de investiţii. 
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Realizarea listei de priorităţi a cheltuielilor 

• Fondurile alocate au fost repartizate pe capitole de cheltuieli şi articole bugetare, conform legislaţiei 

în vigoare. 

Planul de şcolarizare a fost fundamentat pe analiza de nevoi de la nivelul unităţii şcolare. Planul de 

şcolarizare a fost realizat în întregime, în anul şcolar 2020-2021, Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov a 

funcţionat cu 13 clase de gimnaziu şi 20 clase de primar. Pentru anul şcolar 2021-2022 planul de şcolarizare 

cuprinde 21 clase învăţământ primar şi 14 clase gimnaziu. 

A fost elaborat proiectul planului de şcolarizare la nivelul şcolii. Proiectul planului de şcolarizare a fost 

avizat în consiliul de administraţie. 

 Întocmirea proiectului de încadrare: 

• Fişa de vacantare a fost întocmită şi predată la termenul stabilit serviciului MRU din cadrul ISJ 

Brașov. 

• Au fost întocmite statul de funcţii şi statul de personal şi prezentate la termenul stabilit serviciului 

Normare-salarizare din cadrul ISJ Brașov. 

Proiectul de încadrare a fost aprobat în CA. Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea 

direcţiunii şi a şefilor de catedre conform următorului ciclu procedural: proiectare – confirmare/negociere 

IŞJ – evaluare – finalizare. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de 

CDŞ aprobată în anul şcolar anterior. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat. 

II. Organizarea activităților unității de învățământ 

• Au fost elaborate fişele de post ale angajaţilor conform atribuţiilor postului şi organigramei unităţii 

şcolare. 

• Au fost repartizate sarcini potrivit atribuţiilor compartimentelor şi posturilor. 

• Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a fost încadrat pe post conform legii. 

• Am întocmit procedura de ocupare a orelor educație tehnologică vacantate de pe parcursul anului 

școlar conform prevederilor metodologiei de mobilitate. 

• Încadrarea/angajarea personalului s-a realizat în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

• Personalul didactic şi nedidactic a fost încadrat în normativul specific. 

• Au fost încheiate contractele de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform legii. 

• Etapele de mobilitate s-au desfășurat la nivelul unității de învățământ cu respectarea Metodologii-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Pentru 
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anul școlar 2021-2022 s-a ocupat un post la disciplina limba română, un post de învățător, un post de 

fizică și unul de educație fizică prin pretransfer la cerere între unitățile de învățământ preuniversitar. 

• Activitatea SSM, CSSM, SU a fost organizată conform legii. 

• Există autorizație sanitară de funcționare- nr. 0135AD/08.09.2020 

• Nu există autorizație PSI (documentația aferentă obținerii autărizării a fost depusă de Primăria 

Municipiului Brașov) 

• Există contract de prestări servicii cu firma PROTESAN, care asigură organizarea activității de SSM 

și SU 

• Există contracte cu Universitatea Transilvania Brașov pentru desfășurarea practicii pedagogice a 

studenților, protocoale de colaborare cu Primăria Brașov, cu Poliția Municipiului Brașov- Secția 4, 

CJRAE Brașov, Organizația Salvați Copiii, Centrul de zi Astra, Biserica Ortodoxă- Parohia Sf. 

Nicolae, ITM Brașov, RORec România, Asociația de părinți, Crucea Roșie Română- filiala Brașov, 

Club sportiv Transilvania Brașov, Editura Edu, Autoritatea de supraveghere financiară etc. precum 

și cu alte ONG-uri şi alte organizaţii pentru derularea de proiecte. 

• Au fost organizate echipele care lucrează la scrierea şi implementarea proiectelor.A fost scrisă și 

depusă aplicația pentru proiectul [MISSION INCLUSION, DIFFERENT FLOWERS IN ONE 

BOUQUET], program Erasmus+, KA2, în parteneriat cu ISJ Brașov, Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Brașov și CCD Brașov în cadrul programului ERASMUS+. 

• A fost asigurată baza logistică pentru proiecte şi programe. 

III. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ       
 

• Au fost alocate resursele umane, materiale, financiare pentru implementarea planului managerial. Au 

fost stabilite măsuri remediale atunci când au fost necesare. 

• Au fost respectate termenele stabilite prin planul managerial. 

•  Au fost emise deciziile de constituire a comisiilor la nivelul şcolii, în baza hotărârii CA. 

• A fost emisă decizia de constituire a comisiei SCMI. 

CA a aprobat în data de 23.10.2020 modificările la Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a 

şcolii, ținând cont de prevederile ROFUIP, aprobat prin OMENC nr. 5447/31.08.2020 

Raportul privind calitatea educaţiei a fost elaborat semestrial, anual și aprobat în consiliul de administraţie. 

Raportul a fost prezentat în consiliul profesoral. 

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate 

atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea 
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procesului educativ au fost utilizate mijloace didactice moderne. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov dispune în 

prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: 

1) Laborator de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie. Laboratorul de fizică dispune de materialele 

specifice şi de asemenea de o tablă interactivă şi videoproiector.  

2) Laborator de informatică –Laboratorul dispune de tehnică de calcul modernă/modernizată, e 

conectat în reţea şi la internet şi permit accesarea platformei de învăţare AEL.  

3) Cabinetul de asistenţă psihopedagogică – asigură consilierea elevilor şcolii şi părinţilor. 

4) Biblioteca şcolii – un număr de peste 14 000 volume 

5) Sală şi terenuri de sport. Sala de sport a fost dată în folosinţă in anul şcolar 2013-2014. Dotarea cu 

materiale şi echipamente sportive este corespunzătoare. Terenurile de sport şi curtea şcolii au fost integral 

recondiţionate prin grija Primăriei Municipiului Braşov şi se prezintă în acest moment în condiţii foarte 

bune. Sala şi terenurile de sport sunt utilizate pentru activităţile didactice şi pentru activităţi extracurriculare 

şi extraşcolare.  

Am aplicat și câștigat fonduri în valoare de 50000 euro în vederea refacerii terenului de sport al școlii –

Bugetare participativă- Primăria Municipiului Brașov.  

• Există fişa de autoevaluare şi modelul de raport de autoevaluare, prezentate în Consiliul profesoral la 

începutul anului școlar. 

• Fișe de post revizuite conform ordinului 4247/13.05.2020 si ordinului 3189/2021 

• Au avut loc întâlniri formale, informale la nivelul tuturor catedrelor/comisiilor de lucru din şcoală, 

precum și cu elevii, părinții și partenerii sociali ai școlii în vederea evaluării calității procesului de 

predare-învățare. 

• Evaluarea Naţională a fost organizată în bune condiţii, conform legislaţiei în vigoare; rezultatele de 

la EN au fost discutate în consiliul profesoral şi pentru fiecare disciplină de examen s-au stabilit 

planuri de măsuri remediale şi grafice de pregătire suplimentară 

• A fost întocmit raportul RAEI. 

• Au fost întocmite rapoarte semestriale şi anuale de activitate a şcolii, statistici privind rezultatele la 

învățătură, frecvența elevilor, rezultatelor la simulări și examene. 

• S-au procurat documentele curriculare oficiale, prin internet şi poştǎ, de la M.E.N., I.S.J., C.C.D., 

manualele  şcolare şi auxiliarele curriculare necesare, de la I.S.J. sau prin comenzi la edituri, 

respectându-se lista de manuale aprobatǎ de M.E.N. Achiziţionarea de cǎrţi pentru bibliotecǎ, caiete 
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de exerciţii, culegeri de texte şi probleme, planşe, hǎrţi şi aparaturǎ auxiliarǎ s-a fǎcut prin I.S.J., 

M.E.N. sau din venituri proprii, prin donaţii şi sponsorizǎri. 

• S-a asigurat baza logistică pentru desfăşurarea Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a. 

• S-a asigurat baza logisticǎ pentru activitǎţile extracurriculare şi concursurile  

• Planurile-cadru de învăţământ au fost aplicate conform legii. 

• Au fost verificate şi avizate planificările calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor 

metodice.Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat 

conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial anual. 

Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de 

activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe 

parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform 

atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică 

eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la 

începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii 

calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea 

testelor predictive şi sumative. 

• Rezultatele testelor iniţiale, evaluărilor, simulărilor au fost analizate la nivelul catedrelor, consiliului 

profesoral, şi au fost propuse soluţii de îmbunătăţire. Referitor la evaluarea elevilor, principalele 

preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a 

evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt 

combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative 

(proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că a existat o pondere 

echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele 

evaluărilor au reflectat în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează 

atât pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi 

pe comparaţia rezultatelor curente cu cele obţinute de elevi la evaluările/examenele naţionale – 

diferenţele constatate fiind în general reduse. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea 

raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună 

ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe 

parcursul anului şcolar. 

• Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:  
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-    Pregătire specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade şcolare). Activitatea 

a fost organizată sub formă de cercuri săptămânale, ca activităţi extracurriculare, precum şi sesiuni speciale 

de pregătire intensivă înaintea fazelor judeţene şi naţionale ale olimpiadelor pe discipline – ore de pregătire, 

evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a condus la 

rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi olimpiadele şcolare.  

Rezultate obţinute 

 Rezultate foarte bune la Olimpiada națională Gazeta matematică- etapa a II-a:  

 Dragan Corina- cl. a VIII-a C- 18 p- poziția a II-a pe județ; 

 Grosu Stefan- cl. a VII-a C- 15 p; 

 Sorescu Raul- cl. a VI –a B -12 p; 

 Vîntu Ana –cl a V-a C-11 p 

 Rezultate foarte bune la Olimpiada națională Gazeta matematică- etapa a III-a:  

 Dragan Corina- cl. a VIII-a C 

 Rezultate foarte bune la olimpiada digitală de matematică, calificată la etapa finală:  

 Lupu Anastasia a II-a D; 

 Rezultate foarte bune la olimpiada Kangoroo lingvistic 2021:  

 Alionte Adelina Gabriela- Premiul I 

 Chiribeș Veronica -Premiul II 

 Axinte Alexandru –Premiul II 

 Ilie Adrian- premiul II 

 Mironescu Alexandra- premiul III 

 Rezultate foarte bune la Sesiunea de conunicări pe arii curriculare ”Pe aripile copilăriei prin 

universul cunoașterii- 21 mai 2021” 

 Rezultate foarte bune şi excelente (premii naţionale) la concursurile şcolare – Comper, Proeducaţia, 

Performer, Aşii cunoaşterii, Mozaicul cunoştinţelor, Gazeta matematica.  

• Pregătirea pentru evaluările/examenele naţionale s-a realizat atât la clasă, cât şi prin activităţi 

extracurriculare şi sesiuni speciale de pregătire organizate în afara orarului (la toate disciplinele de 

examen) De asemenea au fost organizate, conform normelor în vigoare, activități de pregătire 

suplimentară în școală și on-line pe tot parcursul anului școlar. Activitatea a fost monitorizată de 

şefii de catedre şi conducere şi a condus la rezultate foarte bune la Evaluarea naţională la clasa a 

VIII-a. 

Rezultate obţinute 
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 86,07% promovabilitate la examenul de Evaluare Naţională a elevilor claselor a VIII-a, rezultat 

justificat prin participarea și a  absolvenților cu CES la EN, cei care au obținut rezultate slabe provin  din 

familii defavorizate, monoparentale sau veniți pe parcursul gimnaziului și mai puțin implicați în activitățile 

desfășurate în mediul on-line. 

 Punctaje foarte bune la proba de evaluare pentru clasele cu regim bilingv, obținute prin echivalarea 

mediilor V-VIII sau a certificatelor de competențe lingvistice intr-o limbă de circulație internațională; 

        Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către învăţători şi diriginţi sub 

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi a psihologului 

şcolar. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

• Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) şi 

activități extrașcolare, inclusiv cu invitaţi, vizite, excursii, unele dintre ele desfășurate în mediul on-line etc; 

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

(dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi de la diferite instituţii de 

învăţământ, activităţi de testare şi consiliere individuală şi de grup realizate de psihologul şcolar etc;  

• Activitate publicistică- editatrea şi tipărirea celui de-al șaselea număr al revistei şcolii “Pe aripile 

copilăriei”;  

• Activitatea de promovare a activităţilor şcolare şi extraşcolare:promovarea ofertei în rândul 

partenerilor noştri- grădiniţele din cartier, programe artistice în comunitate – Centrul pentru persoane 

vârstnice Noua, revista şcolii, știrii pe posturile locale de televiziune. 

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

perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare 

organizarea activităţilor de acest tip.  

• Pentru activitatea didactică am elaborat grafice de asistenţă la ore, astfel încât fiecare cadru didactic 

a fost asistat măcar o dată pe parcursul anului şcolar 2020-2021, fizic sau on line. Cadrele didactice 

asistate au întocmit planuri/schiţe de lecţie. Pe baza lecţiilor s-au întocmit fişe de asistenţă. 

Activităţile asistate au avut un feedback pozitiv, în sensul că acestea au ajutat la îmbunătăţirea 

actului didactic fiind adevărate experienţe de bune practici. Au fost verificate documentele şcolare 

ale cadrelor didactice şi comisiilor. 

• Elevii, cadrele didactice și directorul şcolii au participat la numeroase activităţi educative 

extraşcolare. 

Execuţia bugetară s-a realizat în conformitate cu prevederile legale; 
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Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform 

prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind 

asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare 

şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. 

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii, a Consiliului 

de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 

• Resursele materiale ale şcolii au fost administrate eficient; 

• Exerciţiul financiar s-a încheiat cu respectarea normelor legale; 

• Au fost întocmite documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale. 

• Fondurile extrabugetare au fost utilizate în conformitate cu priorităţile stabilite în programele și 

proiectele școlii. 

Ca şi în anii precedenţi, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov a realizat venituri proprii, în condiţiile legii, din 

următoarele surse de finanţare: 

Închirieri de spaţii –sala de sport pentru activităţi sportive (karate, basket, gimnastică); 

Sponsorizări şi donaţii – realizate în principal cu sprijinul Asociaţiei de părinţi a şcolii Gimnaziale Nr. 1 

Braşov şi utilizate pentru organizarea unor activităţi culturale, artistice şi recreative, precum şi pentru 

dezvoltarea bazei materiale, sponsorizare de la Libris, editura EDU, sponsorizare Club Rotary Brașov (banci 

și calculatoare), Sponsorizare Asociația ”Împreună dăm culoare speranței” etc. 

Sunt respectate standardele de dotare minimală a şcolii. La nivelul şcolii funcționează comisia de recepţie a 

bunurilor materiale. 

 A fost realizată inventarierea anuală a patrimoniului şcolii, potrivit legii. 

  Au fost de asemenea executate lucrări de reparaţii şi igienizări, în regie proprie (holuri, grupuri sanitare 

etc.), a fost reamenajat, cu ajutorul Primăriei Municipiului Braşov spațiul verde din curtea şcolii, au fost 

efectuate lucrările de reparaţie care s-au impus pe parcursul anului şcolar în regim de urgenţă şi prioritar, 

pentru a nu afecta demersul educaţional. 

S-au finalizat lucrările pentru executarea noului corp de clădire, astfel școala a beneficiat de 6 săli de clasă 

noi, grupuri sanitare pe fiecare nivel, au demarat lucrările de renovare la noul corp situat în str. Cocorului 

Nr. 10.  

Au fost respectate termenele şi legalitatea încasării veniturilor. 

Am monitorizat întocmirea documentelor legale privind execuţia financiară. 

Deciziile de natură financiară au fost luate în CA, după precizarea temeiului legal în vigoare. 
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Bunurile şcolii au fost păstrate în condiţii optime și recondiționate/înlocuite, atât în vederea păstrării 

integralității și funcționalității bunurilor aflate în administrare, cât și în nivelului de satisfacție a 

beneficiarilor. 

Documentele financiar contabile au fost întocmite conform legii, iar arhivarea şi păstrarea lor s-au realizat 

cu respectarea prevederilor legale. 

Raportul de execuție bugetară a fost supus spre aprobare CA. 

Am monitorizat întocmirea corectă și la termen a statele de plată pentru salarii și decontul navetei pentru 

cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale. 

Comunicarea la nivelul şcolii s-a realizat permanent, transparent. 

Au fost întocmite documente şi rapoarte tematice curente şi speciale cerute de ISJ, MEN, Primăria 

Municipiului Brașov. 

Au fost respectate termenele de raportare solicitate de ISJ Brașov.S-a respectat procedura de comunicare 

intra şi interinstituţională. 

Am menținut și dezvoltat legătura cu autoritățile administrației publice locale. În procesul decizional al 

şcolii au fost consultaţi părinţii şi elevii, prin Consiliul reprezentativ al elevilor și al părinților. 

S-au realizat protocoale de colaborare şi s-au desfăşurat activităţi cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte 

instituţii. 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Braşov are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi 

Primăria Municipiului Braşov. În cooperare cu administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a 

reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale 

pe toate problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în 

rezolvarea unor priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale a şcolii. Consilierii locali care fac 

parte din Consiliul de administrație al școlii s-au arătat permanent preocupați de dezvoltarea şcolii şi au 

onorat cu prezenţa dumnealor cele mai importante activităţi din unitatea de învăţământ. De asemenea în 

urma numeroaselor solicitări a fost aprobată cererea de extindere a clădirii pentru a asigura un învăţământ 

de calitate pentru toţi elevii şcolii. 

 Partenerii tradiţionali ai Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Braşov la nivelul comunităţii locale din Braşov sunt 

Asociaţia Salvaţi Copiii, Centru Cultural Reduta, Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, Centrul 

pentru educaţie Incluzivă, Palatul Copiilor, ASC Clinic, CJRAE Brasov, Poliţia Municipiului Braşov, 

Biblioteca Judeţeană etc. 
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Există Planul de asigurare a siguranței în școală, Evaluarea de risc la securitatea fizică, Proiectare sistem de 

securitate, pază proprie și firma de monitorizare, procedura de acces în unitate. 

Comunicarea cu mass-media s-a realizat cu respectarea principiului transparenţei. 

Au fost respectate prevederile legale în procesul de consultare a reprezentanţilor organizaţiei sindicale de la 

nivelul şcolii; 

Imaginea şcolii a fost promovată prin activităţi şcolare şi extraşcolare, prin publicarea pe pagina web a 

şcolii, pe pagina de facebook, în presa locală și în numarul 6 al Revistei școlii ”Pe aripile copilăriei”. 

A fost întocmită analiza nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice şi personalului didactic 

auxiliar, prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului. 

S-a realizat evaluarea eficienţei activităţii de perfecţionare, prin organizarea unor ședințe de diseminare a 

informației și prin organizarea unor activități demonstrative, ocazie pentru impărtășirea experienței 

acumulate la cursurile de formare. 

 Un număr important de cadre didactice au participat la cursuri de formare/perfecţionare oferite de CCD 

Brașov și alte instituţii de formare din ţară. Am asigurarat  implementarea optimă a planurilor de formare 

profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic. 

In anul școlar 2020-2021, am avut inscriși  elevi, 876 dispuși in 33 clase 

20 clase la ciclul primar cu 543 elevi 

13 clase la ciclul gimnazial 333 cu  elevi 

La finele anului scolar s-au inregistrat urmatoarele rezultate : 

- procentul de promovare la ciclul primar a fost de 99,81  %  

- procentul de promovare la ciclul gimnazial a fost de 98,79% 

- procentul de promovare pe scoala a fost de 99,3% 

Note scazute la purtare intre 9,99 - 7 – 10 elevi ( 10 elevi- gimnaziu) 

Frecvența elevilor la cursuri și starea disciplinară au fost bune, în foarte puține cazuri am fost nevoiți să 

diminuăm nota la purtare datorită absențelor acumulate sau altor abateri disciplinare. 

Cadrele didactice au realizat planificările anuale și cele semestriale în concordanță cu structura anului 

școlar, cu planurile de învățământ, cu cerintele programei școlare și cu manualele selecționate de fiecare 

catedră, da și în funcție de modul de desfășurare a cursurilor- fizic, on-line, hibrid. 

In ceea ce privește evaluarea cunoștintelor elevilor și a ritmicității evaluării ne declarăm mulțumiți de 

rezultatele elevilor din învățământul primar și pentru rezultatele obținute de elevii claselor gimnaziale și de 

asemenea de rezultatele obținute de absolvenții claselor a VIII a, ceea ce demonstrează seriozitatea și 

temeinicia pregătirii efectuate cu elevii de catre toate cadrele didactice. 
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Analizand activitatea COMISIEI – MATEMATICA SI STIINTE, LIMBA ROMANA SI 

REZULTATELE OBTINUTE LA EVALUAREA NATIONALA PENTRU CLASELE  a VIII-a, 

mentionam urmatoarele: 

Modul de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absovenții claselor a VIII-a: 

 Comisia de Evaluare Națională și-a desfăsurat activitatea la Școala Gimnazială Nr. 1 Brașov, 

conform Decizie nr.  20/ 08.06.2021- Nr. inreg. 677/08.06.2021, emisă de Școala Gimn. Nr. 1 Brașov și 

decizia 191/2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Brașov. 

Examenul a avut loc în cele mai bune condiţii, respectând procedurile, sistemul de supraveghere 

centralizat fiind în stare de funcţionare optimă, asistenţii fiind instruiţi în conformitate cu atribuţiile din 

metodologie, subiectele s-au descărcat şi multiplicat în timp real, conform cu programul din procedură, 

nesemnalându-se nicio problemă din punct de vedere organizatoric sau al desfăşurării examenului. 

Toti membrii comisiei din unitate au respectat si aplicat articolele din Metodologia de organizare si 

desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absoventii claselor a VIII-a, cuprinsa in Anexa 2 a Ordinului 

Ministrului Educatiei,Cercetarii,Tineretului si Sportului nr.4801/2010, prevederile O.M.E.C. nr. 

5455/31.08.2020, modificat cu O.M.E nr.3744 / 28.04.2021 privind organizarea și  desfășurarea Evaluării 

Naționale  pentru  absolvenții clasei  a VIII-a  în anul școlar 2020 – 2021. 

Pregătirea pentru acest examen s-a făcut pe tot parcursul anului şcolar, fizic și on-line atât prin 

pregătire suplimentară, cât și prin activitate diferenţiată cu elevii la clasă la disciplinele matematică și  limba 

și literatura română. S-au organizat ședințe cu părinții și elevii pentru prelucrarea metodologiilor privind 

examenele de Evaluare Naţională. Aceștia au fost informați cu privire la metodologie, Calendarul de 

desfasurare a  Evaluarii Nationale pentru absolventii claselor a VIII-a, in anul scolar 2020-2021, programele 

scolare și procedurile specifice.  

          Au fost inscrisi 80 de elevi din cei 80 de absolventi. Eleva cu cerințe educaționale speciale, Șoșu 

Andreea și elevul Zaharia Richard Nicholas au susținut Evaluarea Națională în condiții speciale, conform 

aprobărilor primite din partea Comisiei Județene de Evaluare, Nr. 1945/25.03.2021 și 1946/25.03.2021. Pe 

parcursul celor două probe niciun elev nu a fost eliminat. 

          Au fost depuse 24 (douazeci și patru) contestații, 16 contestații la Limba si literatura română și 8 

contestații la matematică.  La limba și literatura română notele au crescut în 10 cazuri, în 5 cazuri au scăzut, 

iar într-un caz aceastea a scăzut. Cea mai mare diferență înregistrată a fost în creștere cu 8 La matematică 

notele au crescut în 5 cazuri, în două cazuri notele s-au menținut, intr-un caz nota a scăzut. 

Limba și literatura română: 

(au crescut, nota inițială/ după contestații fiind:) 
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- ALECU GEORGE DANIEL (6,95/7,00) , CĂBUȚ DENISA MARIA (8,40/9,05) , DAMIAN 

IASMINA MARIA (8,75/9,30) , DRUGAN DARIA ANDREEA (7,30/7,95), ENE ANA MARIA 

(7,80/7,95), FILIMON BOGDAN CRISTIAN (7,55/7,70), LUNGU DAVID (7,45/7,60), MANEA 

VALENTINA (8,50/9,30), PANAITE VALENTINA (7,55/8,20), PÎRCĂLABU DIANA 

MARIANA (7,55/7,95) 

 (au scăzut:) 

- BORULEA ECATERINA (7,90/ 7,40) , IACOV TEODOR GEORGE (8,60/ 8,40), ȘOȘU 

ANDREEA ALEXANDRA-elev cu CES (2,85/2,25), ȘTEFU CIPRIAN (8,30/8,00), VASILE 

TEODORA (7,40/7,30); 

(s-a menținut) 

- BUZATU VANESSA MĂDĂLINA (8,50/8,50) 

Matematică: 

(au crescut, nota inițială/ după contestații fiind:) 

- IACOV TEODOR GEORGE (8,70/9,05), PALADE ALESSIA GABRIELA ( 7,45/7,75), PANAITE 

VALENTINA (6,95/7,05), RADU TUDOR ANDREI (8,80/9,15), VASILE TEODORA (6,70/6,80); 

 (au scăzut:) 

- MANEA VALENTINA (8,15/ 8,10) 

(s-au menținut) 

- ȘOȘU ANDREEA ALEXANDRA-elev cu CES (2,00/2,00), DRUGAN DARIA ANDREEA 

(5,00/5,00) 

SITUAȚIA STATISTICĂ 

CLASA a VIII-a  A  -  LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA  - Prof. VATASESCU MARIA/PALER 

DIANA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

28 28 - - - 3 4 7 5 6 3 - 

          Procent de promovabilitate :  89,28%   

          Media clasei :  7,02 

 

CLASA a VIII-a  B   -  LIMBA SI LITERATURA ROMANA  - Prof. JURCĂ ODETTA 
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Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

27 27 (1 

elev 

CES) 

- 1 2 - 1 2 11 5 5 - 

          Procent de promovabilitate :85,18 %      

       Media clasei :  7,38 

 

 

CLASA a VIII-a  C   -  LIMBA SI LITERATURA ROMANA  - Prof. JURCĂ ODETTA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

25 24(1 

elev 

CES) 

- - - - 3 9 7 1 4  

          Procent de promovabilitate :100 %        

          Media clasei : 7,13 

 

CLASA  a VIII-a  A – MATEMATICĂ  - Prof. BUMBEA DANA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

28 28       - 1 4 4 5 4 4 6 - - 

        Procent de promovabilitate : 67,85%  

         Media clasei :  5,91 

  

CLASA a VIII-a B  -  MATEMATICĂ  - Prof. ROHATIN GABRIELA 
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Nr. 

elevi  

Nr. 

Elevi 

prezenti 

Nr.note 

 intre 

1-1,99 

Nr.note 

 intre 

2-2,99 

Nr.note 

 intre 

3-3,99 

Nr.note 

 intre 

4-4,99 

Nr.note 

 intre 

5-5,99 

Nr.note 

 intre 

6-6,99 

Nr.note 

 intre 

7-7,99 

Nr.note 

 intre 

8-8,99 

Nr.note 

 intre 

9-9,99 

Nr.note 

 de 

10 

27 27 (1 

elev 

CES) 

- 2 0 4 2 4 5 3 7 -- 

          Procent de promovabilitate : 74,07%  

          Media clasei :  6,91 

 

CLASA a VIII-a C  -  MATEMATICĂ  - Prof. IORDACHE VALERIA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

25 24(1 

elev 

CES) 

- - 2 3 1 4 7 4 3 - 

          Procent de promovabilitate :  79,16% 

          Media clasei : 6,92  

 

STATISTICĂ REZULTATE FINALE 

Nr. 
elevi 
înscri
și 

Nr. 
Elevi 
prezen
ti 

Nr. 
elevi 
cu 
medi
a 
pest
e 5 

Nr.no
te 
 intre 
1-
1,99 

Nr.no
te 
 intre 
2-
2,99 

Nr.no
te 
 intre 
3-
3,99 

Nr.no
te 
 intre 
4-
4,99 

Nr.no
te 
 intre 
5-
5,99 

Nr.no
te 
 intre 
6-
6,99 

Nr.no
te 
 intre 
7-
7,99 

Nr.no
te 
 intre 
8-
8,99 

Nr.no
te 
 intre 
9-
9,99 

Nr.no
te 
 de 
10 

80 79 (2 

elevi 

CES) 

68 0 1 4 6 12 13 20 14 9 - 

          Procent de promovabilitate :  86,07 % 
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Promovabilitatea la Școala Gimnazială Nr. 1 Brașov a fost de 86,07%.  

Repartizarea procentului de promovabilitate pe discipline astfel: 

- la limba și literatura română a fost de 92,40 % 

- la matematică a fost de 74,68%. 

ANALIZA SWOT Privind organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-Instituția a asigurat 

toate condițiile necesare 

pentru desfășurarea 

examenului de E N 

-Prezența la examen a 

fost 100% (elevul absent 

este elev cu CES și a 

depus cerere pentru a nu 

participa la EN) 

-Nu a existat fraudă și 

tentativă de fraudă 

-Membrii comisiei și-au 

îndeplinit atribuțiile 

-S-a realizat o foarte 

bună consiliere pentru a 

participa la examenul de 

EN 

-Un număr de 11 elevi 

au obținut rezultate 

slabe la examenul de 

Evaluare Națională 

deoarece exista 

dezinteres din partea 

acestora și s-au implicat 

foarte puțin în 

activitatea on-line 

desfășurată și în acest an  

Au participat la EN și 

doi elevii cu CES, dintre 

care unul a obținut 2,12 

-Elevii nu s-au 

concentrat asupra 

rezolvării subiectelor, au 

tratat cu superficialitate 

abordarea acestora 

 

-Cuprinderea tuturor 

elevilor în examenul de 

EN 

-Mobilizarea tuturor 

membrilor comisiei în 

condițiile date-situații 

noi datorate COVID-19 

-Asigurarea sprijinului 

extern în organizarea 

examenului de EN 

-Există riscul ca elevii 

deși au susținut 

examenul de EN și au 

obținut rezultate relativ 

bune, să nu fie admiși la 

specializările dorite și să 

manifeste dezinteres și 

rezultate slabe pe 

parcursul liceului 

 

 

Măsuri de intervenţie în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor claselor a VIII-a în 

anul școlar următor, pentru susţinerea examenului de Evaluare naţională la Limba şi literatura 

română   

 Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării fapt ce asigură progresul 

şcolar al tuturor elevilor; 

 Stabilirea unui parteneriat real școală-familie pentru susținerea învățării temeinice și acasă; 
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  Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară şi 

motivarea acestora pentru implicarea în procesul invăţării; 

  Parcurgerea unor texte la prima vedere, aparţinând genului liric, epic şi dramatic; 

  Parcurgerea unor modele orientative de compuneri de argumentare; 

 Corectarea permanentă a compunerilor elevilor, pe diferite teme, alese conform  programei; 

 Exercitii diversificate vizând fonetica, morfologia şi mai ales sintaxa frazei; 

 Realizarea de portofolii referitoare la trăsăturile speciilor literare aflate în programa pentru 

examen; 

 Pregatirea suplimentară săptămânală, diferenţiată;  

 Simulări lunare la nivelul clasei prin care se urmărește progresul / regresul şcolar al elevilor; 

 Miniteste aplicate la sfârşitul fiecarei unităţi de învăţare; 

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele simulărilor propuse în școală și comunicarea 

măsurilor remediale propuse pentru îmbunătățirea rezultatelor; 

 Rezolvarea de subiecte conform modelului ME (la clasa şi acasă) ; 

 Elaborarea şi aplicarea  testelor și a lucrării semestriale respectând forma și structura 

subiectelor elaborate de MEN; 

 Elaborarea unor fișe de lucru prin care să se realizeze  recapitularea materiei de către fiecare 

elev în ritm propriu, diferențiat, pe niveluri de învățământ și pe capitole în cadrul orelor  de 

pregătire suplimentară; 

 Predarea conform planurilor de interventie personalizata pentru copiii cu CES 

 Pregătire suplimentară în mediul on-line. 

Măsuri de intervenţie în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor claselor a VIII-a 

pentru susţinerea examenului de Evaluare naţională la Matematică   

 Pregatire suplimentară săptămânală diferențiată, în funcție de nivelul elevilor și motivarea acestora 

pentru implicarea în procesul invăţării; 

 Simulări lunare la nivelul clasei prin care se urmărește progresul / regresul şcolar al elevilor; 

 Menținerea unei legături permanente cu familiile elevilor, comunicarea măsurilor remediale propuse 

pentru îmbunătățirea rezultatelor; 

 Rezolvarea   ,, Caietului de evaluare” care cuprinde toate subiectele oficiale, subiectele de rezervă 

precum și modelele propuse pentru susținerea EN matematică din perioada 2009-2020, rezolvarea 

testelor de antrenament 2021; 
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 elaborarea  testelor și a lucrărilor semestriale respectând forma și structura subiectelor elaborate de 

ME; 

 elaborarea unor fișe de lucru prin care să se realizeze  recapitularea materiei de către fiecare elev în 

ritm propriu, diferențiat, pe niveluri de învățământ și pe capitole în cadrul orelor  de pregătire 

suplimentară; 

 Pregătire suplimentară fizic și în mediul on-line. 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL: 

• 64 admisi în învăţământul liceal 

• 18 elevi admisi în învăţământul profesional dual  

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ s-a desfăşurat conform 

documentelor specifice, elaborate la începutul semestrului I al anului şcolar 2020-2021,  Planul /Programul 

activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare. Ca în fiecare an, învăţătorii şi profesorii au 

colaborat între ei, cu specialistii şi cu familiile copiilor, cu reprezentanţi ai comunităţii, în vederea 

îndeplinirii unor obiective majore: modelarea armonioasă a personalităţii, formarea unei atitudini pozitive 

faţă de sine, a socializării, a inţelegerii şi respectării libertăţii proprii şi a celor din jur, dezvoltarea spiritului 

civic si de voluntariat, îndeplinirea acestora atrăgând după sine elevi mai bine pregăţiţi, rezultate şcolare 

mai bune, disciplină şi o atmosferă destinsă şi non- violentă, atât între elevi cât şi între aceştia şi profesori. 

Cadrele didactice şi-au planificat riguros şi responsabil activitatea educativă la clasă şi în afara ei, interesaţi 

să-i cunoască pe copii în diverse ipostaze, încercand să suplinească familia, acolo unde aceasta, în cautarea 

unui loc de muncă, lipseşte de langă copil. Elevii cu CES s-au bucurat şi ei de sprijinul consilierului şi a 

profesorului itinerant, integrarea acestora în colectiv fiind realizată cu succes. Periodic, în cadrul comisiei 

„Consiliere şi orientare”, s-au analizat temele propuse, precum şi problemele ivite pe parcurs. În cadrul 

aceleiaşi comisii au avut loc o ore demonstrative.  

O atenţie deosebită s-a acordat ameliorării disciplinei elevilor, atât la ciclul gimnazial, cât şi la cel primar. 

Disciplina liber consimţită, socializarea corectă şi asigurarea carierei vor sta în atenţia muncii noastre 

educative şi în acest an şcolar. 

Activitatea profesorilor diriginţi a fost atent îndrumată şi monitorizată, a vizat întocmirea documentelor de 

lucru, planificările anuale şi semestriale conform precizărilor la zi şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 

clasei de elevi; utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative 

extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. Relaţia cu familia s-a 
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realizat sub forma şedinţelor cu părinţii, lectoratelor dar şi prin implicarea directă a acestora în activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare, în proiecte de voluntariat. 

Prin proiectele şi programele desfăşurate în semestrul I şi II al anului şcolar 2020- 2021, personalul didactic 

al instituţiei noastre a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial elaborat în luna 

septembrie 2020. În planul managerial al activităţii educative, şcolare şi extraşcolare se regăseşte un 

obiectiv major, sporirea capacităţii de implementare a proiectelor şi programelor, prin stimularea capacităţii 

de comunicare, cooperare, colaborare, îmbunătăţirea capacităţii de interrelaţionare, munca în echipă, 

utilizarea calculatorului şi ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză şi franceză, şi prin 

implicarea tuturor cadrelor didactice din instituţie în implementarea activităţilor extraşcolare. 

Pentru atingerea obiectivelor legate de implementarea proiectelor şi programelor în şcoală cadrele didactice, 

coordonatorii proiectelor,  au elaborat documentele specifice în care sunt specificate titlul, obiectivele, 

grupul ţintă, echipa de proiect, activităţile propuse, evaluarea, diesminarea, impactul şi produsele 

proiectului. În desfăşurarea proiectelor în acest semestru s-a observat o implicare activă a cadrelor didactice, 

a elevilor şcolii şi nu în ultimul rând al părinţilor. Activităţile au fost imortalizate prin fotografii şi scurte 

prezentări ale rezultatelor şi impactului în rândul elevilor. 

             Proiectele pe care le-am desfasurat la nivel de scoala si comunitate ne-au oferit posibilitatea 

realizarii unor parteneriate valoroase cu institutii brasovene, parteneriate care ne-au adus aprecieri 

importante din partea comunitatii si au facut cunoscuta activitatea scolii noastre. 

 La proiecte au participat toate cadrele didactice ale scolii si toti elevii. 

 Periodic ISJBv a fost informat prin rapoarte si PPT-uri, prin CD-uri cu fotografii si filme 

ilustrandstrand activitatea noastra extrascolara. 

 In afara acestor proiecte ample, fiecare clasa a avut activitatile sale extracurriculare, activitati care 

vor fi atasate prezentului raport. 

  Intreaga activitate educativă a scolii, elevi si cadre didactice, rezultatele deosebite obtinute au fost cu 

profesionalism prezentate in al cincelea numar al revistei scolii noastre (revista cu ISSN) intitulata:“Pe 

aripile copilariei”. In realizarea revistei s-au implicat toate cadrele didactice, colectivul de redactie fiind 

coordonat de Pintea Mihaela, Palade Simona, Sandu Maria, Bumbea Dana si Iordache Valeria. 

În cadrul proiectelor şi parteneriatelor educaţionale s-au desfăşurat următoarele activităţi la nivelul 

întregului colectiv: 
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NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABILI PARTENERI 

1.  5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ 

A EDUCAŢIEI 

5 octombrie 

2020 

Toate cadrele 

didactice 

 

2.  LOGOSO SI MATHEMA 20 

NOIEMBRIE 

2019 

Prof. Dana 

Bumbea 

Prof. Orilia palcau 

 

4.  PROIECT EDUCATIONAL -

UNIREA ROMANILOR UN VIS DE 

SECOLE 

 

NOIEMBRIE 

2020 

 MAI 

 2021 

Toate cadrele 

didactice 

 

5. PROIECT EDUCATIONAL 

INTERJUDETEAN-CARTEA 

COMOARA PENTRU SUFLET 

2020-2021 Toate cadrele 

didactice 

Scoala  

Gimnaziala 

Gheorghe 

Tatarescu 

6. PROGRAMUL- EDUCATIE 

PENTRU SANATATE/ALEGERI 

SANATOASE- Acord de colaborare 

2020-2021 Toate cadrele 

didactice 

Organizatia 

Salvati Copiii 

7.  Concurs COMPER 22, 30 

ianuarie 2021 

Toate cadrele 

didactice  

 

9. 

 

 

 PARTENERIAT 

PROGRAM -JAR 

SEPT.2020-

IUNIE 2021 

Toate cadrele 

didactice 

Junior 

Achievement 

ROMANIA 

10. PROIECT-AVE-ASTA VREAU EU 

 

SEPT.2020-

IUNIE 2021 

Toate cadrele 

didactice 

Univ. Lucian 

Blaga-Sibiu 

11.  PROIECT- SANATATE PRIN 

EDUCATIE 

SEPT.2020-

IUNIE 2021 

Prof. Sandu 

Maria, Diaconu 

Laura, dir. Pintea 

Mihaela 
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PERFECŢIONAREA METODICO-ŞIINŢIFICĂ ŞI FORMAREA CONTINUĂ 

 Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în 

cariera didactică a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov a realizat următoarele: 

-    a   identificat  nevoile  de  formare  și  perfecționare  a  cadrelor didactice pentru anul școlar          în 

curs; 

-    a     monitorizat     toate     cadrele      didactice    cu    nevoi    de    formare     pe    anumite 

componente instructiv-educative; 

- a   colaborat   cu   conducerea   școlii   în   proiectarea,    coordonarea   și   derularea  unor programe 

de formare adresate cadrelor didactice din școală; 

- a  monitorizat  toate  cadrele  didactice  implicate  în  anumite  programe  și  cursuri   pentru 

dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 

      -    a  identificat noi programe și proiecte destinate pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera 

didactică a cadrelor didactice din școală; 

     -  s-a documentat cu privire la legislația în vigoare referitoare la personalului didactic din școală; 

      -  s-a  documentat privind legislația în vigoare referitoare  la dezvoltarea profesională și evoluția în 

cariera didactică a personalului didactic din școală; 

      -   a   accesibilizat  şi  facilitat  accesul  la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de 

învăţământ; 

      -  a monitorizat progresul în plan instructiv-educativ și școlar în urma participării cadrelor didactice la 

programele și cursurile pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, precum  şi  a înscrierii 

ori finalizării gradelor didactice;       

       -  a organizat, la nivelul unităţii de învăţământ, un punct de informare, în cancelarie, în scopul 

diseminării legislaţiei în vigoare privind dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade 

didactice şi examenul naţional de definitivat, pentru anul şcolar trecut, precum şi documentele referitoare la 

dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică a cadrelor didactice, transmise de către ISJBv şcolii 

sau postate pe site - pagina inspectorului de profil,     CCD (oferta CCD pentru cursurile de  dezvoltare 

profesională pentru anul şcolar trecut etc.), de câte ori a fost cazul. 

 Documente întocmite: 

- Planul managerial al Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Braşov pentru anul şcolar 2020-2021; 
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- Atribuţiile responsabililor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a 

Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov; 

- Responsabilităţile membrilor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov; 

- Graficul activităţilor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Braşov pentru semestrul I și al II-lea, anul şcolar 2020-2021; 

- Fişele personalizate cu actele justificative pentru cursurile absolvite şi numărul de credite dobândite, 

actualizate și actualizarea continuă a acestora; 

- Situaţia creditelor dobândite în perioada 01.09.2016 – 01.09.2021, precum şi necesarul de credite 

pentru ultimii 5 ani, personalizat; 

- Situaţia CEAC cu privire la perioada anterioară de 5 ani şi numărul de credite transferabile 

acumulate, precum şi perioada actuală de 5 ani şi numărul de credite transferabile acumulate; 

- Situaţia cursurilor de formare IT absolvite în ultimii 4 ani (2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, 

2020-2021); 

- Situația orelor și creditelor pentru dezvoltare profesională dobândite în perioada 01.09.2016 – 

01.09.2021; 

- Cadrele didactice – profesori metodişti ai ISJ Braşov în anul şcolar 2020-2021; 

- Cadrele didactice – profesori mentori/cadre didactice asociate în cadrul Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei Braşov în anul şcolar 2020-2021; 

- Completarea dosarului și a panoului din cancelaria școlii cu Oferta de formare a CCD Bv  și cu 

situația Calendarului desfășurării examenului de definitivat și al gradelor didactice I și II. 

ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE 

        - anul şcolar 2020/2021 

           1. Prepeliță Diana - definitivat I 

           2.  Manea Clara (prof.ed plastică) -  Grad II 

           3. Farcas Adela (prof. inv.primar)- Grad I- finalizat 

           4. Ștefan Daniela (prof. inv.primar)- Grad I- în desfășurare 

            5. Iancu Mioara (prof fizică) – Grad II- în desfășurare   

În baza cadrului legislativ(Ordin MECTS 3533), privind participarea fiecărui cadru didactic la cursurile de 

formare, comisia  le recomandă colegilor care nu au reuşit să acumuleze numărul prevăzut de credite 

transferabile, să consulte ofertele furnizorilor de credite. Cadrele didactice care au finalizat diferite cursuri 

sunt rugate să aducă copii xerox după adeverinţe/certificate în vederea completării portofoliului. 
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Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

La  inceputul anului şcolar 2020-2021,  echipa managerială a Scolii Gimnaziale Nr.1, Brasov a 

asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.      

  Componenta CEAC in anul scolar 2020-2021 este: responsabil-prof. Bumbea Dana, secretar-prof. 

Hornet Simona, membri: prof. Borulea Iuliana, prof. Șuțu Bianca, prof. Matesan Ildiko, prof. Stan 

Madalina, prof. Fulop Monica, prof. Luca Elena, prof. Palcău Otilia, reprezentantul părinţilor –Leonte 

Adina, reprezentantul Consiliului local-Alexandru Pușcașu, reprezentantul sindicatului Terzea Anicuța.  

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2020 – 2021: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de 

îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu 

ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc bilunar în 

şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele 

obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii 

calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Scoala Gimnaziala Nr. 1, Brasov 

şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2020-2021 pe baza documentelor proiective ale echipei 

manageriale având ca obiective  strategice: 

• Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Scolii 

Gimnaziale nr.1, Brasov (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor 

si al părintilor; 

• Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor; 

• Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- participativ 

prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

• Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor; 

• Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi în licee de prestigiu, în concordanţă cu 

optiunile si performantele proprii. Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională; 

• Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si 

dezvoltarea culturii parteneriatului. 
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• Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru asigurarea 

calitatii invatamantului ; 

• Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si 

mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregatire . 

Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la activitatile scolii; 

• Dezvoltarea capacitații institutionale a Scolii Gimnaziale Nr.1, Brasov 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un 

instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri 

astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii. 

Pe parcursul anului școlar membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei 

urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov şi de A.R.A.C.I.P. şi de 

cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirearaportului anual 

de evaluare internă a calităţii. 

  II.     Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2020-2021 

- Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare; 

- Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei; 

- Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii 

- S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii; 

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor); 

- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi  a  rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

- S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de monitorizare a 

cataloagelor, Chestionare pentru profesori,  roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, 

portofoliile elevilor; 

- Pe parcursul perioadei s-au  ţinut şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul comisiei. 

III.    Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară; 

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructiv-educativ din şcoală; 

- întocmirea raportului semestrial şi anual de evaluare internă a calităţii la termenul stabilit; 
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-realizarea unui panou care cuprinde planificările activităților comisiilor, organigrama școlii  

PUNCTE SLABE 

- slabă motivare manifestată de unele cadre didactice; 

-  dezinteresul unor părinţi faţă de evoluţia la învăţătură şi purtare a elevilor; 

AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu alte 

activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile la termenul 

stabilit; 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 

OPORTUNITĂŢI 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la 

nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); 

IV.    Soluţii posibile 

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea realiza 

o evaluare internă cât mai corectă; 

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor 

pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 

- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora. 

 

3.Analiza indeplinirii obiectivelor compartimentelor contabilitate, secretariat, biblioteca, cabinet 

medical 

 

In anul scolar 2020-2021 activitatea compartimentului contabilitate si a secretariatului scolii a avut 

ca obiectiv prioritar respectarea legislatiei in vigoare in ce priveste salarizarea cadrelor didactice, asigurarea 

fondurilor necesare desfasurarii activitatii in scoala, completarea registrelor matricole, precum si respectarea 

normelor metodologice de eliberare a documentelor scolare si indeosebi intocmirea dosarelor elevilor pentru 

Evaluare Nationala si pentru admiterea in licee. 
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Activitatea serviciului contabilitate si secretariat poate fi considerata buna. Toate sarcinile au fost 

indeplinite, documentele au fost intocmite si inaintate forurilor superioare in timp util, nu sau semnalat si nu 

au fost sesizari de nici o greseala in intocmirea documentelor de studiu, a diplomelor, a foilor matricole. 

In ce priveste cabinetul medical, activitatea acestuia a fost buna si mentionam seriozitatea 

desfasurarii controalelor sanitare periodice a vaccinarilor, precum si intocmirea dosarelor medicale ale 

elevilor claselor a VIII a, prezenta permanentă a personalului specializat incepând cu luna decembrie 2017, 

în persoana doamnei asistent medical Moldovan Olivia. 

 

Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 1 din Brașov este parte integrantă a procesului de învățare, atât 

formal, cât și non-formal, numărând  505 de elevi înscriși în perioada 1.01.2018-15.06.2019. Bilanțul anului 

școlar terminat la data de 14.06.2019 fiind de 129 de înscriși la biblioteca școlii. 

Așadar, biblioteca este spațiul destinat lecturii, împrumutului de carte, obținerii de informații din 

orice domeniu, comunicare și ajutor bazat pe nevoile fiecăruia, acțiuni non-formale mentite să le insufle 

copiilor și adolescenților gustul pentru lectură și căutarea de informații pe diferite suporturi.  

Activitatea de gospodarire a bazei materiale 

Prin finalizarea lucrării de investiție (septembrie 2019)- extinderea școlii Gimnaziale Nr. 1 Brașov, 

s-au creat noi spații moderene, 6 săli de clasă, grupuri sanitare, care asigură un plus de confort beneficiarilor 

direcți ai educației. A reprezentat un obiectiv central care a fost îndeplinit. De asemenea a fost reabilitat și 

corpul din str. Cocorului Nr. 10, în așa fel încât din luna septembrie toți elevii școlii își desfășoară 

activitatea într-un singur schimb. 

Activitatea de gospodărire a bazei materiale s-a concretizat prin diverse actiuni in vederea realizarii 

lucrarilor propuse si anume: 

a.reparatii curente la usi, grupuri sanitare, scari, lambriuri, zugraveli etc 

b.realizarea dotarii cu manuale scolare 

c.intocmirea planului de venituri si cheltuieli pentru anul bugetar 2021 

In anul scolar 2020-2021 s-au realizat urmatoarele lucrari de reparatii: 

- igienizare, reparatii coridoare, înlocuire parchet, rașchetare parchet etc. 

D.Plan de masuri 

În vederea îmbunătățirii procesului instructiv-educativ și a întregii activități școlare se va acționa pe 

urmatoarele direcții: 

a. Se vor lua toate măsurile ce se impun în vederea măririi eficienței prin: 
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- participarea la programe de formare în vederea pregătirii pentru desfășurarea în bune condiții a activității 

on line (cu clasa integral sau în system hibrid) 

- planificarea riguroasă a activității desfășurate în sistem fizic, on line și hybrid 

-monitorizarea activității în vederea înlăturării deficiențelor apărute pe parcurs 

- intocmirea planificărilor anuale și semestriale în concordanță cu modificările aparute în legislație 

- completarea Regulamentului de Ordine Interioară conform OMEC nr. 5447/ 09.09.2020 

- pregatirea suplimentară a elevilor participanți la concursurile școlare 

- pregatirea suplimentară și diferențiată a elevilor din clasele a VIII a în vederea susținerii Evaluării 

Naționale, admiterii în liceu 

-pregatirea suplimentară a elevilor cu deficiențe, elevi CES 

- elaborarea conform metodologiei în vigoare a ofertei CDS 

- crearea unui cadru favorabil pentru o mai bună circulație a informațiilor, conlucrare în cadrul comisiilor 

- implicarea responsabililor comisiilor metodice și a cadrelor didactice în vederea realizării obiectivelor 

cuprinse în planul managerial al școlii 

- realizarea unor activități comune învațători –profesori, la clasele a IV a   

- implicarea cu responsabilitate în activitatea desfășurată la clasă și pe timpul pauzelor și respectarea tuturor 

normelor impuse de contextual epidemiologic actual 

- realizarea situatiei statistice privind parcurgerea unor cursuri de perfectionare si mobilizarea tuturor 

cadrelor didactice pentru a se inscrie la perfectionare şi formare continua. 

- monitorizarea situatiei notarii curente a elevilor, continuarea implementării programului ”note in catalor” 

b. Se va continua activitatea de gospodarire si dezvoltare a bazei materiale 

- mobilizarea colectivului din cadrul comisiei de infrumusețare a spațiilor școlare 

-continuarea procedurilor pentru realizarea reparațiilor în corpul nou din str. Cocorului nr. 10 

- stabilirea în Consiliul de administrație a priorităților privind reparațiile curente și capitale pentru anul 

școlar 2021-2022 

- mobilizarea cadrelor didactice, învățători și diriginți în vederea colectării prin Asociația de parinți  a 

fondului 3,5% 

 Concluzionând, putem spune ca activitatea din Școala Gimnazială Nr.1, în anul școlar 2020-2021 a 

fost  bună, cadrele didactice s-au implicat cu responsabilitate în finalizarea obiectivelor propuse, iar 

personalul auxiliar și nedidactic s-a straduit să-și îndeplinească sarcinile ce le-au revenit. 

                                                                                                                                Director, 

Prof. Mihaela Pintea 
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