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Raportul  privind Starea si Calitatea Învătământului 

în Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistrița 

An şcolar 2020-2021 

 

I. CADRUL LEGISLATIV ŞI ORGANIZATORIC: 

• Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei; 

• Legislaţia generală şi specifică; 

• Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice 

 

II. DIRECTII DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

Contextul managerial actual al școlii, este raportat la țintele strategice propuse în planul de dezvoltare 

instituțională, iar prin propunerea actualelor linii directoare sperăm să realizăm o coerentă și sisținută 

dezvlotare a unității noastre. 

 Ținte strategice sunt: 

1. Asigurarea unui demers intructiv-educativ de calitate și dezvoltare personală prin 

activități educative; 

2. Promovarea imaginii școlii în comunitate; 

3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor de management al calității; 

4. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii în temeiul unei proiectări realiste; 

5.   Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui 

învățământ de calitate. 

Un aspect important în menținerea nivelului de pregătire al elevilor, l-a constituit încadrarea 

personalului didactic cu cât o mai bună pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de 

perfecționare și formare continuă. Încurajarea cadrelor didactice să participe în mod continuu la 

perfecționare și formare continuă, a fost o preocupare nu numai a conducerii școlii, ci și a șefilor 

comisiilor metodice care au activat până în prezent. 

 

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

1 Aplicarea sistemului calităţii 

2 Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile  economice şi sociale 

3 Descentralizarea 

4 Asigurarea unui management performant 

5 Parteneriat şcoală – comunitate locală 

6 Reabilitare şi investiţii 

7 Modernizarea şcolii 

8 Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 

9 Sporirea accesului şi participării la educaţie 

10 Organizarea de Programe de educaţie remedială 

11 Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar anterior 

12 Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii  activităţi desfăşurată în şcoală 

13 Programarea activităţii şcolare 

14 Programarea şi consilierea managerială 

15 Implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi adaptarea programelor şcolare în raport cu 
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valorile şi obiectivele propuse în documentele şcolii 

 

  Pentru realizarea obiectivelor de mai sus s-au întocmit:  
Planificările activităţilor Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, a comisiilor 

metodice, compartimentelor Contabilitate, Secretariat, grafice de asistenţă, de control. 

În asigurarea calităţii educaţiei sunt avute în vedere trei domenii fundamentale de organizare şi 

funcţionare. Aceste domenii sunt: 

a) capacitatea instituțională care rezultă din organizarea internă și infrastructură disponibilă 

pentru a îndeplini obiectivele programelor educaționale; 

b) eficacitatea educațională care constă în mobilizarea de resurse umane și financiare,cu 

scopul de a determina elevii să obțină rezultate cît mai bune în învățare; 

c) managementul calității care rezultă din structurile, practicile și procesele prin care se 

asigura în instituție îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale. 

 

 Capacitatea Instituțională 

 

Trebuie să existe o concordanță între strategia de dezvoltare a școlii și contextul social-

economic. Instituția trebuie să dispună de o organizare coerentă și de un sistem adecvat de conducere 

și administrare, să aibă o baza materială și resurse financiare necesare funcționarii stabile pe termen 

scurt și mediu precum și resurse umane pe care se poate baza pentru a realiza misiunea și obiectivele 

propuse asumate. De respectarea acestui standard de calitate răspunde directorul școlii. 

În această privință, a fost realizat, modificat PDI-ul unității alături de Planul Managerial  

specific acestui an școlar. A fost updatat sistemul de comunicare cu grupuri Watsapp pentru 

coordonatorii de colective și părinți alături de folosirea site-ului și pagina de socializare Facebook cât 

și de mijloacele clasice – afișarea, emailul, ședințele sau notele de serviciu. Nu au fost probleme 

legate de organizarea internă. 

Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şcolar şi 2 asistente medicale în cabinetul 

medical școlar existent În momentul acesta avem pază și supraveghere audio-video. 

Oferim orientare și consiliere elevilor prin intermediul diriginților și consilierului școlar. 

O reușită importantă – Primăria Municipiului Bistrița și Agenția de Dezvoltare Regională 

Centru au semnat contractul de finanțare din fonduri europene prin Programului Operațional Regional 

2014-2020, Proiectele se vor finanta prin Programul Operational Regional 2014-2020, 10.2 – 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe 

și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 

 Extinderea se va realiza prin construcția unei noi săli de sport, reconstruirea corpului C în 

care se vor amenaja: laborator și cabinet de informatică, o sală de gimnastică cu vestiare și dușuri 

pentru elevi, o sală de mese cu oficiu și un cabinet pentru alimente, un cabinet medical, un atelier 

mecanic, o arhivă și alte anexe, renovarea corpului B prin mansardarea și reconfigurarea sălilor de 

clasă. Dotările sunt incluse în proiect, printre acestea numărându-se mobilierul școlar, table 

interactive, videoproiectoare și sisteme PC.  

 

Eficacitatea Educațională 
 

Metodele tradiţionale îmbinate cu cele moderne au fost folosite cu mult succes de cadrele didactice 

din unitatea noastră şi au oferit elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu, 

dar mai ales ce pot să facă, anumite priceperi, deprinderi, abilităţi practice Încadrarea şcolii noastre 

este în proporţie de 100 % cu cadre didactice calificate .    

Pornind de la elementele care  trebuie luate în considerare:  
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 Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local; 

  Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii; 

 Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare profesională 

din regiune; 

 Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli; 

 Partenerii actuali şi cei potenţiali; 

               Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa aplică politica educaţională a M.E. privind învăţământul 

preuniversitar. Pentru aceasta unitatea noastră şcolară şi-a stabilit obiectivele în concordanţă cu 

priorităţile şi strategia M.E. privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. 

 Ţinând cont de Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011, la baza activităţii în unitatea noastră 

a stat asigurarea calităţii  şi eficientizarea procesului instructiv-educativ. Un rol important  l-a avut 

Planul  de dezvoltare  instituţională a şcolii, colaborarea între şcoala şi autoritatile locale, părinti, 

precum şi cu ceilalţi factori responsabili.  

 

Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 

1. Priorităţi strategice 

Pentru anul şcolar 2020-2021, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 

 Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice;  

 Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; Permanentizarea 

utilizării TIC, ca instrument de învăţare; Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de 

predare-învăţare. 

2. Finalităţi ale idealului educaţional 

Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme, 

relaţionând cunoştinţe din diferite domenii: 

 Valorizarea experienţei personale; 

 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială 

(comunicare, gândire critică); 

 Formarea autonomiei morale şi comportamentale; 

 Accentuarea dialogului factorilor implicaţi în educaţia tinerilor: părinţi-elevi-

profesori-comunitate, cerinţă majoră a interesului public. 

3. Indicatori de performanţă pentru activitatea managerială (pentru asigurarea şi evaluarea 

calităţii) 

1. CURRICULUM 

2. REZULTATE ŞCOLARE 

3. ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE 

4. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

5. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞCOLII 

6. RESURSE UMANE, MATERIAL – FINANCIARE. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 

7. MANAGEMENT, LEADERSHIP (asigurarea calităţii) 

8. PARTENERIATE 
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4.   Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriale au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

 

Documente de evaluare şi diagnoză: 

 Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor 

de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2020-2021; 

 Documente de raportare financiar-contabilă; 

 Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

 

Documente de proiectare: 

 Proiectul de dezvoltare instituţională; 

 Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2020. 

 

5. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 

2020-2021 au fost emise decizii interne pentru numirea cadrelor didactice în comisiile 

de lucru stabilite la nivelul școlii. 

       6. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

 

Pentru activitatea didactică: 

- Asistenţe la ore efectuate de director și director adjunct; 

- Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

- Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 

necesare în activitatea acestora; 

- Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare; 

- Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor; 

 

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

- Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar contabil; 

- Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 

- Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

- Inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei. 

 

7.   A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 

didactice, reprezentanţilor comunităţii locale şi părinţilor în actul decizional. Măsurile 

aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

- Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului 

Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

- Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate 

de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, reprezentantului 

Primarului orașului Bistrița şi a părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie 
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a fost excelentă si extrem de productivă pentru toţi cei desemnaţi. La toate şedinţele Consiliului 

de Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de învăţământ 

-    Susţinerea şi promovarea activităţii Asociației „Prietenii Elevilor Nr.1” din Școala 

Gimnazială Nr.1 Bistrița. 

 

      8.   Alţi indicatori realizaţi: 

- am elaborat documentele specifice funcţiei de conducere: Planul managerial, Planul 

unic de asistenta la ore şi control, etc; 

- am întocmit şi predat la ISJ macheta de încadrare 2020-2021;  

- am elaborat tematica pentru CA şi CP; 

- am numit membrii CA aleşi prin vot în CP; 

- am format comisiile din şcoală; 

- am emis decizii (înregistrate în Registrul de decizii); 

- am reorganizat catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de Organizare şi   

Funcţionare  a Unităţilor de Învăţământ; 

- am asigurat corelarea CDŞ-urilor În raport cu curriculumul naţional; 

- am întocmit şi avizat orarul şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi 

profesorilor; 

- am asistat la ore ale colegilor profesori (grafic şi dosar asistenţe); -am încheiat 

contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

- am mentinut si imbunatatit permanent legătura cu ISJ, Poliţie, Primărie, Direcţia de 

sănătate publică, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, etc; 

- am participat la toate şedinţele cu directorii; 

- am răspuns la toate solicitările ISJ, Primărie, etc; 

- am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate, 

administrativ; 

- am întocmit planul anual de achiziţii publice în vederea elaborării proiectului de 

buget 2021; 

- am verificat încadrarea în bugetul aprobat, etc. 

 

Curriculum 

         Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a 

ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară 

în vederea examenului de evaluare națională şi pentru activităţile extracurriculare. 

        Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului școlar 2020-

2021 şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ 

s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică 

mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de 

parcurgere a materiei la clasă. 

 

      Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea 

directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că 

CDŞ răspunde într-o foarte bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ.  
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          Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului scolar. 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 există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de 

evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea 

pregătirii elevilor. 

       Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind 

evaluarea şi progresul elevilor. 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 

întregului an scolar 2020-2021. 

       Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 

oră pe săptămână. 

 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

1. Pregătire specifică pentru elevii cu dificultăți de învățare. 

2. Pregătire specifică pentru examenele de evaluare naţionala clasele a II-a, a IV-a, a 

VI-a si pentru clasele a VIII-a; 

 

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

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Din 

evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului școlar se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor 

în şcoală şi în afara acesteia.  

Un puct forte al activității extrașcolare este derularea a 3 proiecte ERASMUS+ în care este 

implicat un număr mare de elevi și cadre didactice din școala noastră. 

 

 

IV. NUMĂRUL CLASELOR DE ELEVI  IN ANUL SCOLAR 2020-2021 

 

Nr.c

rt 

Forma de şcolarizare Nr.clase Nr.elevi Observatii 

1 Primar 28 739  

2 Gimnazial 19 544  

 Total 47 1283  

 

 

V. RESURSE UMANE 

 

Încadrarea cu personal 

 

a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar 

Personal didactic 

(nr. posturi) 

Personal did. 

Auxiliar 

Personal nedidactic 

(nr. posturi) 
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(nr. posturi) 

77,45 norme (93 cadre 

didactice) 

39 Învățătoare 

38,45 catedre ( 54 cadre 

didactice 

1   post de contabil şef 

1  post de secretar șef 

1  post de secretar 

1 post de informatician 

1 post de bibliotecar 

1    post de administrator 

patrimoniu 

 

 

 14 posturi cu 9 femei de serviciu, 

3 paznici și 2 muncitori 

 

 

b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

Număr personal didactic calificat 

 

Fără 

definitivat 

Cu 

definitivat 

Gradul II Gradul I  Cu 

doctorat 

Pensionar/ca

dru asociat 

- 10 16 63 4 - 

 

 

 

  c.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 

25 

25-34 35-44 45-54 Peste 

55 

M 1 2 4 5 2 

F 5 14 29 22 9 

 

 

 

 Numărul cadrelor didactice la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 

 

PROFESORI TITULARI                                            72 

PROFESORI SUPLINITORI                                      21 

 

 

 

VI. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, 

IMAGINE, COMUNICARE 

 

 

EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIN  INSPECŢIILE  ŞCOLARE 
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 Inspecţia şcolară ca principală formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţii de învăţământ 

şi a cadrelor didactice realizată de inspectori ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud . Au 

fost realizate  controale tematice care au urmărit: 

 verificarea modului în care s-a realizat transferul elevilor şi verificarea componenţei 

formaţiunilor de studiu; 

 întocmirea documentelor școlare la început de an școlar; 

 încadrarea cadrelor didactice pe posturi și norme didactice; 

 întocmirea orarului in conformitate cu curba lui Gauss; 

  verificarea modului de organizare şi desfăşurare a  examenelor  de evaluare naţională 

la clasele II, IV și VI precum și evaluarea națională la clasa aVIII-a, a examenelor de 

corigenţă şi verificarea situaţiei la învăţătură pe anul şcolar 2020-2021; 

 întocmirea dosarelor de corigență pentru clasele V-VIII 

  verificarea încadrării pe discipline (emiterea deciziilor pentru plata cu ora) şi 

întocmirea orarului şcolii; 

 alegerea consiliului de administraţie şi stabilirea responsabilităţilor membrilor acestui 

consiliu; tematica CA ,CEAC, CP; 

 emiterea deciziilor de numire a responsabililor comisiilor metodice, de numire a 

secretarului CA, secretarului CP şi coordonatorului de proiecte şi programe; 

  prezentarea principalelor prevederi cuprinse în metodologiile privind evaluarea 

naţională la cls. II, IV;VI și VIII 

 admitere, pentru anul şcolar 2021-2022 

  autorizaţii de funcţionare; 

  revizuirea regulamentului intern al unităţii şcolare ; 

 verificarea şi evaluarea calitativă în raport cu documentele de proiectare, planificare a 

activităţilor instructiv-educative, în concordanţă cu curriculum naţional; 

  evaluarea calităţilor şi nivelului atingerii competenţelor şi standardelor de 

performanţă; 

  evaluarea profesionalismului cadrelor didactice; 

  situaţia notării elevilor; 

 analiza frecvenţei la clasă; 

 modul de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, concluzii de pe urma acestei activităţi; 

  asistenţe la ore ale directorului unităţi şcolare, constatări; 

  probleme curente ale activităţilor instructiv-educative în conformitate cu prevederile 

Legii Educaţiei Naţionale, cu referire la: modul în care s-au organizat şi desfăşurat activităţile 

de încheiere a situaţiilor şcolare. 

  ritmicitatea evaluării şi notarea ritmică; 

  consemnarea absenţelor în cataloagele şcolare, motivarea absenţelor, sancţionarea 

abaterilor de la prevederile regulamentelor cu privire al frecvenţă, comunicarea către părinţi a 

situaţiilor şcolare,frecvenţă şi respectarea cu stricteţe a termenelor cu privire la prezentarea de 

către elevi/părinţi  a motivărilor pentru absenţe şi avizarea motivărilor medicale de către 

reprezentanţii cabinetelor medicale; 

  consemnarea zilnică în condica de prezenţă a subiectelor lecţiilor sub semnătura 

cadrelor didactice, pentru disciplinele de predare, precum şi a condicelor pentru orele de 

dirigenţie /consiliere /consultaţii/activităţi extraşcolare; 

  aplicarea corectă a curriculumului naţional, planurilor cadru; verificare orar şi scheme 

orare; 

  modul de aplicare a curriculumului la decizia şcolii, a curriculumului în dezvoltare 

locală; 
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  urmărirea modului de aplicare la clasă prin proiectarea învăţării; 

  parcurgerea ritmică a materiei; 

  proiectarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative; 

 pregătirea evaluării naţionale, măsuri întreprinse pentru cunoaşterea de către elevi, 

cadre didactice, părinţi  a metodologiilor privind examenele de admitere; 

 

 În urma verificărilor efectuate, nu s-au înregistrat deficiențe. 

 

  EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 În anul şcolar 2020-2021 Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a continuat activităţile 

care au drept scop implementarea sistemului de asigurare a calităţii în şcoală, conform Planului de 

acţiune întocmit la începutul anului şcolar având ca scop:  

1. Îmbunătăţirea activităţii CEAC 

2. Promovarea şi valorificarea exemplelor de bună practică 

3. Continuarea implemantării sistemului de asigurararea calităţii în şcoală. 

 Asigurarea calităţii personalului care furnizează programele de învăţare 

 

 Iniţierea membrilor nou veniţi, 

 Utilizarea diverselor strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor 

elevilor, 

 Implicarea elevilor în evaluare, 

 Verificarea  portofoliilor profesorilor de catre membrii Comisiei CEAC 

 

Planificarea îmbunătăţirii în urma procesului de autoevaluare a organizaţiei; implementarea 

şi monitorizarea îmbunătăţirilor 

 

 Stabilirea unor proceduri de îmbunătăţire a activităţilor din şcoală; 

 Organizarea sistemului de stocare şi păstrare a documentelor şcolare ale cadrelor didactice –  

majoritatea  portofoliilor  profesorilor conţin documentele obligatorii prevăzute de CEAC; 

 Urmărirea lunară a absenteismului şi a situaţiei disciplinare; 

 Urmărirea periodică a notării ritmice. 

 

4. Monitorizarea şi evaluarea performanţelor organizaţiei şi stabilirea paşilor în vederea 

îmbunătăţirii 

 

 Întocmirea Raportului de autoevaluare  pentru anul şcolar 2020-2021, 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2020-2021, 

 Întocmirea Raportului de evaluare internă 

 

 

Concluzii: 

• Comisia de  Evaluare şi Asigurarea  Calităţii trebuie în continuare să fie bine organizată şi să  

gestioneaze eficient dovezile. 

• Toţi membrii personalului trebuie să fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii pentru  

cresterea eficienţei procesului instructiv – educativ,  sporirea gradului de motivare al elevilor prin 

îmbunătăţirea activităţii de învăţare centrată pe elev, pentru scăderea absenteismului şi 

abandonului şcolar. 
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 FORMARE CONTINUĂ 

 

 Formarea continuă a cadrelor didactice 

 

 Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele  ce vor  

urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor educative la noile realităţi economice,  

sociale, culturale şi ştiinţifice, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacitaţii de reglare continuă 

şi de autoperpetuare a adaptabilităţii. Din această perspectiva principiile educaţiei  permanente devin 

linii orientative pentru acţiunea educativă în general, iar educaţia adulţilor constituie un segment a 

cărui accentuare nu poate fi considerată un element neprioritar. Trăind într-o societate bazată pe 

cunoaştere, indivizii sunt puşi în situaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la 

informaţie şi propria capacitate de selectare a informaţiilor. Formarea reprezintă, în acest context, o 

acţiune de modelare a educatului conformă cu exigenţele societăţii actuale Formarea este o forma de 

abilitare care să permită celui format să activeze  într-o manieră flexibilă în domeniul pentru care este 

format. Această perspectiva defineşte într-o maniera diferita şi cadrul de pregătire profesională a  

cadrelor didactice, domeniu în care termenul de formare subliniază necesitatea unei structurări 

profesionale capabilă de autoremodelare, cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă categoria 

formatorilor consideraţi ca agenţi ai schimbării.  

 Comisia pentru perfecţionare metodică şi dezvoltare profesională îşi propune asigurarea 

unei îndrumări constante, sistematice şi coerente a tuturor cadrelor  didactice pentru formarea şi 

dezvoltarea profesională a întregului colectiv pedagogic de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa, iar 

ţinta este creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului didactic şi 

nedidactic la programe de formare continuă. 

 În anul şcolar 2020-2021 în cadrul comisiei s-au realizat următoarele activităţi: 

 Elaborarea Planului managerial al Comisiei care a avut în vedere următoarele opţiuni  

strategice: 

 * Dezvoltare instituţională  

 * Dezvoltarea resurselor umane 

 * Informare, documentare, consultanţă privind formarea continuă 

 * Implicarea în activităţi extraşcolare  

 *Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea unor noi parteneri în educaţie 

 * Promovarea imaginii şcolii (marketing educaţional) . 

 * Informarea cadrelor didactice cu înscrierea la definitivat şi grade didactice şi actele necesare 

întocmirii dosarelor; 

 * Punerea la dispoziţia cadrelor didactice a ofertei de cursuri a CCD BN şi a noutăţilor care  

apar referitor la programele de dezvoltare profesională. 

 * Activitatea didactică s-a imbunătățit prin: 

 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale ; 

 participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice( CCD, ISJ, MEN).  

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de ISJ Bistrița-

Năsăud la începutul anului scolar.  

   Având în vedere aceste date propunem tuturor să se intereseze în legatură cu diversele cursuri 

existe în oferta CCD Bistrița sau în cadrul altor furnizori de formare. 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE 
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PUNCTE TARI : 

 interesul cadrelor didactice față de activitatea de mentorat în vederea consilierii 

viitoarelor cadre didactice 

  suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare 

în țară  

 

 

 

PUNCTE SLABE : 

 Alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare 

personală 

OPORTUNITĂȚI: 

 oferta variata a CCD și a altor furnizori de formare; 

  oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii postuniversitare, etc 

  oferta stagiilor de formare în străinatate 

AMENINȚĂRI: 

 fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori 

Concluzionând, în anulul școlar 2020-2021 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale, conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, 

coautori sau colaboratori; 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, ME) 

 

   PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 

 Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării 

cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului Local. 

Administraţia locală a sprijinit acordarea burselor sociale ale elevilor care provin din familii 

defavorizate. Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe 

şcolare crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor 

cât şi a adulţilor implicaţi. 

         Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale  şcolii a  constituit-

o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu  comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii 

deschise şi facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă 

a părinţilor-elevilor-membrilor  comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv 

solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, 

membrilor comunităţi s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

♦ afişarea informaţiilor cu caracter public pe afişierul şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

♦ dezvoltarea şi actualizarea permanentă a afişierul şcolii cu informaţii de interes - referitoare la 

examene, proiecte şi programe educaţionale etc; 

 

VI. REZULTATE  ALE  ELEVILOR 
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 PROMOVABILITATEA 

 

  REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR  

Rata de promovabilitate comparativă: 

 

Nivel 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Primar 99,74 % 100 % 100 % 

Gimnazial  99,30 % 98,51 % 99,90 % 

 

Rezultate la examene 

 

Cei 113 elevi absolvenți ai clasei a VIII-a, înscriși și prezenți la Evaluare Națională au obținut 

următoarele rezultate: 

 La limba și literatura română 1 elev a obținut nota 10, 35 de elevi au obținut note 

între 9-9,99, 31 elevi au note între 8-8,99, între 7-7,99 – 17 elevi, între 5-6,99 – 24 

elevi, iar 5 elevi au obținut note sub 5, procentul de promovabilitate fiind de 

95,60%. 

 La matematică – 27 elevi au note între 9-9,99, 21 elevi cu note între 8-8,99, note 

7,-7,99 au obținut 20 elevi, între 6-5,99 – 28  și 17 elevi au obținut note sub 5, 

procentul de promovabilitate fiind de 85%. 

 

Organizarea și desfășurarea evaluării naționale 

  Clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

 

 În unitatea noastră școlară examenele de evaluare națională s-au desfășurat în conformitate cu 

metodologiile în vigoare. 

 Prezenta elevilor a fost foarte bună, înregistrându-se 6 absențe la clasa a II-a, 1 absență la clasa 

a IV-a şi 5 absențe la clasa a VI-a. 

 După evaluarea lucrărilor, s-a analizat situația cu elevii şi părinții acestora. 

 Concluzionăm că rezultatele obținute de elevii noștri sunt mulțumitoare. 

 Redăm analiza situației pentru fiecare nivel de clasă şi arie curriculară. 

  

Clasa a II-a 

 Scopul evaluării este acela de a se corecta eventualele dificultăți ale copilului pe parcursul 

celor doi ani care mai rămân la dispoziția cadrului didactic (clasa a III-a, respectiv clasa a IV-a). 

 Elevii claselor a II-a s-au încadrat în timpul alocat, reușind să răspundă la sarcinile de lucru. 

Textele alese au fost potrivite vârstei lor, reușind să își exprime părerile prin detalii însă itemii 

de la disciplina matematică se consideră că puteau să fie mai conciși. 

 Prezentarea rezultatelor obținute fiecărui părinte în parte şi, acolo unde este cazul, a planului 

individual de învățare, care s-a conceput pentru remedierea deficiențelor identificate la respectivul 

elev, reflectă o bună colaborare între cadrele didactice şi părinți. 

Evaluarea este inserată firesc în programul elevilor şi este constructiv ca părinții şi cadrele 

didactice să nu inducă teamă copilului pe această temă. 

Este bine ca la vârstele de 8-9 ani elevii să se simtă responsabili şi să conștientizeze că este în 

puterea lor să îşi amelioreze situația. Obiectivul este să identificăm cât mai devreme vulnerabilități în 

dobândirea cunoștințelor şi competențelor şi să le corectăm pe parcursul claselor a III-a şi a IV-a. 
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Împreună cu părinții, cadrul didactic va putea să amelioreze situația, propunând soluții specifice 

fiecărui elev, ca el să aibă rezultate mai bune. 

 

Clasa a IV-a 

Rezultatele evaluărilor la final de clasa a IV-a au fost bune, dar s-au constatat anumite probleme cu 

care s-au confruntat unii elevi, pentru aceștia timpul a fost insuficient pentru rezolvarea itemilor, au 

existat probleme în rezolvarea exercițiilor cu ordinea efectuării operațiilor. 

 

Limba română  

- greșeli gramaticale, 

- neatenție la grilă,  

- argumentarea reprezintă o problemă. 

 

Matematică 

- citirea superficială a enunțurilor; 

- greșeli de calcul matematic; 

- lipsa cunoștințelor practice în rezolvarea problemelor, adaptarea la situații concrete întâlnite în 

viața cotidiană. 

 

CLASA a VI-a 

Limbă şi comunicare 

Limba română 

- itemii au pus în evidentă competențele de înțelegere a textului; 

- cerințele au fost de nivel mediu, iar argumentele au fost pertinente; 

- au asociat ideile din text cu cerințele date 

Limba modernă 

- elevii au avut competențele necesare de înțelegere a textului într-o limbă străină 

(engleză/germană/franceză) 

- subiectele au fost de nivel mediu; 

- elevilor le-au plăcut subiectele 

Matematică şi științe 

- elevii stăpânesc tehnicile de calcul necesare itemilor cuprinși în subiect 

      - mărimi fizice şi instrumente de măsură au fost recunoscute de elevi; 

       - ceea ce li s-a părut greu au fost transformările de unități de măsură aplicată în rezolvarea de 

probleme; 

      - citirea graficelor în care nu sunt date toate diviziunile reprezintă de asemenea o problemă; 

      - subiectele sunt elaborate în concordanță cu cunoștințele pe care ar trebui să le aibă elevii; 

      - se pune accent pe mediu; 

 

Constatări şi propuneri 

- elevii nu sunt motivați să se pregătească deoarece notele nu se trec în catalog; 

- codurile înlocuite cu punctaje pentru o mai reală autoevaluare a elevului şi mai apropriată 

nivelului lor de înțelegere; 

  -la matematică unele subiecte nu au fost conforme programei   
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Situaţia la învăţătură  

 

Nr. elevi Nivel  Promovati pe medii Total 

promovati 

Repetenți  

5-6.99 7-8.99 9-10   

739 primar 19 68 652 100% 0 

 

 

Nr. elevi Nivel  Promovati pe medii Total 

promovati 

Repetenți  

5-6.99 7-8.99 9-10   

546 gimnaziu 3 122 419 99.90 % 2 

 

 

ANALIZA SWOT A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 BISTRIŢA LA SFÂRŞITUL 

ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 

      CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente 

curriculare oficiale: planuri-cadru, 

programe şcolare, metodologii de 

aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

 Curriculum la decizia şcolii 

diversificat, care ţine cont  de dorinţele 

eleviilor, baza materiala şi încadrare ; 

 Preocupari în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softului 

educaţional ; 

 Surse informaţionale bogate : 

manuale, auxiliare didactice, 

paraşcolare, bibliotecă, internet; 

 PUNCTE SLABE 

 Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface 

în totalitate nevoile educaţionale ale 

elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia. 

OPORTUNITĂŢI 

 Majoritatea părinţilor colaborează 

cu cadrele didactice în vederea procurării 

de auxiliare şi paraşcolare; 

 Oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă 

de serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare. 

AMENINŢĂRI 

 Nu toţi elevii au 

posibilitatea să-și procure auxiliare 

şcolare; 

 Existenţa unor necorelaţii 

între programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la 

învăţământul gimnazial; 

 Existența unur 

neconcordanțe intre programa școlară 

și subiectele de la EN la cls.II, IV, VI 

 Starea fizică precară a 

manualelor la unele obiecte. 
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  RELAŢII  COMUNITARE  ŞI  DE  PARTENERIAT 

PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu Primăria, Poliţia 

municipiului Bistriţa, cabinetul medical, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul 

de pompieri, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, 

alte instituții; 

 Relaţii de parteneriat cu Asociația 

Părinţilor; 

  Relaţii de parteneriat cu şcoli din 

judeţ, din ţară și din alte țări,  dezvoltate 

în cadrul unor parteneriate. 

PUNCTE SLABE 

 Inconsecvenţa în  promovarea 

imaginii şcolii în comunitate. 

OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor privind 

realizările şi performanţele şcolii; 

 Deshiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 Accesul cadrelor didactice şi la 

sursele de informare electronică, la 

softurile educaţionale din cabinetul de 

informatică;  

  Interesul autorităţilor şi comuităţii 

locale de încheierea a unor parteneriate;  

 

 

AMENINŢĂRI 

 Timpul limitat al unor 

părinţi conduce la o slabă implicare a 

acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către 

o parte a comunităţii a problematicii  

vaste din activitatea şcolii. 

 

 

Managementul Calității 
Acesta trebuie să fie centrat pe acele strategii, structuri, tehnici și operații prin care instituția 

demonstrează că își evaluează performanțele de asigurare și îmbunătățire a calității educației și 

dispune de sisteme de informații care demonstrează rezultatele obținute în învățare. Importanța 

acestui domeniu constă, pe de o parte, în concentrarea asupra modului în care instituția gestionează 

asigurarea calității tuturor activităților sale, iar pe de altă, de a face publice informațiile și datele care 

probează un anumit nivel al calității. 

Există proceduri care asigură politica de asigurare a calității. Dezvoltăm procesul de 

optimizare a activităților specifice calității educaționale conform standardelor. Este revizuită oferta 

școlară, promovând dezvoltarea profesională a angajaților, optimizăm accesul la resurse educaționale 

și am realizat o bază de date electronică și letrică pentru unitatea școlară. 

Este constituită CEAC și cu sprijinul cadrelor dorim o participare a acestora la toate 

activitățile specifice.  
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VII. PREZENTAREA ANALITICĂ A ACTIVITĂŢILOR METODICE ŞI 

ACTIVITĂŢILE COMISIILOR DIN UNITATE 

 

 Comisia metodică a învăţătoarelor  

 

           În anul școlar 2020-2021 structura Comisiei Metodice a învăţătorilor a reunit 39 cadre 

didactice. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe 

unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la 

nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

 

CURRICULUM 
      Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor prevăzute 

pentru acest an de minister și a indicațiilor inspectoratului școlar prevăzute în scrisoarea metodică. 

      În acest sens s-a întocmit Planul Managerial pentru organizarea  activității  ciclului primar. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de ME, precum şi de 

recomandările primite din partea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor 

operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 

 

COMUNICARE 

         Prin cunoaşterea elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, învățătorii au  reuşit 

să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel întotdeauna au 

selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev. 

   Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită 

păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi 

în acelaşi timp responsabil fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria persoană.  

    Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin 

şedinţe organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.  

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

     Se evidențiază consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele 

testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

      Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic, 

rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. 

La Evaluarea Națională elevii claselor a II-a și a IV-a  au obținut rezultate bune și foarte bune 

la disciplinele Matematică și Limba și literatura română. 

 

  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

        Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 
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gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, 

problematice. 

        În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 

 

 

ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 

 

 Comisia diriginţilor 

 

Activitatea Comisiei Diriginților în anul școlar 2020-2021 a avut ca țintă strategică, ridicarea 

standardelor calitative ale educației formale și non-formale îin vederea  valorificării potențialului 

elevilor și a formării lor ca cetățeni  pro-activi. Conform acestei direcții, am desfășurat acțiuni 

specifice, care au atins obiectivele propuse conform planului de activitate inițial. Astfel, în cadrul 

acțiunilor de educație non-formală, am optimizat relația școală-familie, am contribuit la diversificarea 

activităților extracurriculare prin participarea directă în cadrul proiectelor Erasmus derulate în școala 

noastră, proiecte care au avut multiple beneficii în rândul elevilor noștri atât în spațiu local cât și la 

nivel internațional cu ocazia mobilitații elevilor în țările partenere.  

De asemenea, am identificat împreună cu consilierul școlar și profesorii de sprijin, strategii de 

ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe 

legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizic. 

Am răspuns inițiativelor consilierului educativ de a participa la proiecte educative și împreună 

am proiectat și derulat activități extracurriculare cu caracter interdisciplinar, am promovat școala în 

comunitate prin implicarea în activități educative diverse și diseminarea acțiunilor în presă.  

În ceea ce privește activitatea generală a diriginților, precizezăm că documentele școlare au 

fost întocmite la timp, diriginții au avut o comunicare eficientă cu Asociația Părinților și cu toți 

părinții pe care i-au consiliat, au avut o abordare potrivită nevoilor elevilor și în concordanță cu 

Regulamentul de Ordine Interioară al școlii. 

 

 

Catedra limba si literatura română  

 

      Catedra de limba şi literatura română şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative 

care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării.  

      La ȋnceputul anului şcolar s-a realizat planul managerial, toți membrii comisiei şi-au realizat 

planificarile anuale şi semestriale ȋn conformitate cu programa ȋn vigoare. Anul şcolar a debutat cu 

desfăşurarea testelor inițiale, iar ȋn urma verificării acestora s-a ȋntocmit planul de măsuri pentru 

ameliorarea lacunelor elevilor. 
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       Colega noastră, Hădărău Cristina, a obținut finanțare pentru ȋncă două proiecte ERASMUS. D-

na prof. Burje Carmen a participat la cursurile de formare „Manager de proiect” şi „Evaluare şi 

dezvoltare personală a copiilor şi elevilor”. 

       Profesorii de limba si literatura romȃnă au pregatit suplimentar elevii atȃt pentru obținerea 

performanței la diferite olimpiade şi concursuri şcolare, cȃt şi pe cei din clasele a VI-a, a VII-a şi a 

VIII-a ȋn vederea evaluărilor naționale. Totodată, au participat ȋn calitate de profesori evaluatori la 

diferite concursuri, simulări, examene naționale, fiind mereu ȋn contact cu noutățile din acest 

domeniu. 

        Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, întreaga activitate a profesorilor de limba română a fost 

focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial, prin 

raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 

 În anul școlar 2020-2021 s-au obținut premii la consursuri de creație literară 

 - Scrisori de mai – Premiul Special – Sfintean Mara; 

 - Festivalul de creație și interpretare ”Ana Blandiana – Premiul al II-lea – Moldovan 

Alexandra; 

 - „Un condei numit Fair Play” – Premiul III – Moldovan Alexandra; 

 - Orizonturi – Premiul I – Sfintean Mara 

 

 

Catedra de matematică 

 

Pe  parcursul anului școlar  în  cadrul  comisiei  metodice  a  profesorilor  de  matematică  au  

fost  desfășurate  toate  activitățile  propuse  și  planificate în  planul  managerial .  

La  începutul  anului  scolar  au  fost  aplicate  teste  inițiale  tuturor  claselor  de  elevi.   

 

În  urma  analizei  activității  se  desprind  următoarele: 

Puncte tari  
-  toți membrii catedrei sunt  titulari 

- studierea aprofundată a curriculumului școlar, a programelor de învățământ la clasele 

V-VIII. 

- elaborarea tuturor documentelor școlare conform metodologiei în vigoare, a 

planificărilor anuale și semestriale, personalizate în conformitate cu particularitățile 

colectivelor de elevi 

- elaborarea de subiecte pentru testarea inițială 

- pentru fiecare unitate de învățare s-au formulat obiectivele de referință, adecvat 

nevoilor și posibilităților resurselor umane, așa cum rezultă acestea din testele inițiale. 

- s-a parcurs materia conform planificării 

- profesorii au colaborat susținut cu diriginții claselor și cu ceilalți membri ai consiliului 

clasei 

- pentru creșterea performanței școlare s-au dat ritmic teste de evaluare, sarcini de lucru 

diferențiat 

- s-a  utilizat o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de 

evaluare tradițională, cu cele alternative și vizând evaluarea competențelor elevilor, pe baza 

descriptorilor de performanță  

- activități de remediere-consultații 

     

       -  pregătirea elevilor de performanță pentru olimpiada de matematică 

-  implicarea conducerii școlii în bunul mers al activității catedrei 
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Puncte slabe 
- se dăă dovadă de indulgență în unele situații când sarcinile școlare nu au fost realizate 

la timp și corespunzator 

- nu toți elevii au putut fi determinați să se pregătească corespunzator pentru evaluarea 

națională  

- verificarea caietelor de temă nu se face constant din cauza lipsei de timp 

- notele la testele inițiale au fost slabe 

Oportunități 

-  confecționarea de material didactic (avem tot mai putine corpuri pentru geometria în spațiu) 

-  opționalul de matematica la clasa a VIII-a   

- existența  unui  cabinet  de  matematică  dotat  cu  aparatură  și  material  didactic  corespunzător 

Amenințări 

- săderea  numărului  elevilor  care  doresc  să obțină  performanță în  domeniul  matematicii  

- tendința de birocratizare a sistemului 

-volum foarte mare de situații, statistici care ne îndepărtează de munca efectivă dedicată elevului 

-slaba implicare a mai multor părinți în pregătirea elevilor 

-atitudinea incorectă față de muncă 

-studiul insuficient al  elevilor, acasă 

- tot mai mult dezinteres, în societate, față de școală 

 

 

Catedra de limbi moderne 

 

Comisia Metodica de Limbi Moderne și-a propus să desfășoare activități instructive și 

educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învățării și al rezultatelor foarte bune la 

Testarea Națională pentru clasele a VI-a și promovarea examenului de admitere în clasele cu profil 

bilingv pentru absolvenții claselor a VIII-a. De asemenea, s-a urmărit pregătirea elevilor pentru a 

participa la examenele Cambridge și DELF. Accesul elevilor la aceste examene le oferă acestora un 

mod structurat de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbi străine, îi familiarizează cu formatul și 

exigentele acestor tipuri de examene, dezvoltându-le astfel interesul spre învățare și aprofundare. 

Activitatea Comisiei de Limbi Moderne s-a concretizat în analizarea, implementarea și 

optimizarea următoarelor demersuri: 

1. Utilizarea unor metode de lucru optime, adaptate claselor de elevi și secondate de 

evaluări formative și summative. 

2.  Participarea cadrelor didactice ale comisiei la diverse activități de perfecționare. 

3. Inițiative extracurriculare menite să îmbunătățească relația de comunicare atât cu elevii 

cât și cu părinții și colegii profesori. 

4. Colaborarea cu psihologul școlii în cazul elevilor cu CES, elevi care necesită atenție 

deosebită. 

 

În anul școlar 2020-2021, Comisia Metodică de Limbi Moderne a avut în centrul activității 

obiective precum: 

-  Discutarea programei și a bibliografiei. 

-  Elaborarea testelor inițiale și finale; 

-  Selectarea manualelor; 

-  Asigurarea unei baze material didactice potrivite și adaptată la noile programe; 
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-  Evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor prin activități de remediere 

sau activități de pregătire pentru elevii calificați la olimpiada județeană și pentru elevii 

înscriși la examenele Cambridge și DELF. 

Comisia de Limbi Moderne și-a atins obiectivele propuse la începutul anului școlar 2020-

2021. 

S-au realizat sesiuni de pregătire a elevilor claselor a VI-a pentru recuperarea/consolidarea 

noțiunilor, în vederea susținerii Evaluării Naționale, precum și de pregătire a elevilor de clasa a VIII-

a, care au susținut probele de examen de admitere în clasele cu profil bilingv. 

Doamnele profesoare s-au străduit să utilizeze multe mijloace moderne în procesul de predare-

învățare-evaluare, în scopul promovării învățării limbilor străine. 

O oportunitate de învățare foarte valoroasă a fost implicarea activă a elevilor în activitățile 

educative din cadrul proiectelor Erasmus și participarii la mobilități online din țările partenere. Elevii 

implicați au luat astfel contact cu elevi din diferite țări, și-au exersat abilitățile de comunicare în limba 

engleză și au învățat despre cultura altor țări, fapt care a avut un impact cultural deosebit în rândul lor, 

învățând împreună abilități de viață cu efect pe termen lung. Îi mulțumim și pe această cale colegei 

noastre, d-na prof Cristina Hădărau pentru frumoasele experiențe de învățare în care ne-a implicat.  

De-a lungul anului școlar, s-a realizat în mod constant și eficient, evaluarea elevilor prin teste 

elaborate conform programei școlare și a standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de 

evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-se 

fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. 

Comisia de Limbi Moderne a răspuns de fiecare dată solicitărilor ISJ-BN, d-nele profesoare 

participând în calitate de evaluatori la olimpiadele judetene și ca membri activi în comisiile de lucru și 

la Consiliul Consultativ al Limbilor Moderne.  

  

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe 

elev;  

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor 

de predare; 

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific;  

- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, precum și între cadre didactice;  

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi 

formative;  

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;  

- aplicarea metodelor moderne de evaluare;  

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;   

- deschiderea spre comunicare ilustrată prin diverse proiecte de echipă;  

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  

 

Puncte slabe: 

- Lipsa Cabinetului Fonetic de Limbi Moderne; 
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- Lipsa fondurilor suficiente pentru activități de formare continuă. 

- Supraîncărcarea elevilor cu sarcini de lucru în pregătirea pentru olimpiade din cauza suprapunerii 

cu olimpiade de alte discipline în aceeași perioadă și cu simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-

a. 

 

Catedra de ştiinţe 

 Planificările şi toate documentele şcolare  au fost elaborate şi predate la timp;  

 S-au utilizat metode activ-participative şi aplicaţii practice la fiecare unitate de învăţare;   

 S-au utilizat resursele materiale din dotare şi TIC în predarea disciplinelor din aria curriculară 

Ştiinţe (exemplu: accesarea site-urilor specifice, utilizarea de materiale video, utilizarea tablei 

SMART dar şi pentru realizarea de aplicaii: portofolii, postere, aplicații media); 

 S-au realizat materiale metodice care au fost prezentate şi dezbătute în cadrul comisiei 

metodice Ştiinţe;   

 S-a aplicat teste iniţiale, care au fost discutate şi analizate cu elevii;  

 S-a utilizat o gamă variată de instrumente de evaluare: teste scrise, evaluări orale, portofoliul, 

autoevaluarea, etc; 

 S-acomunicat eficient în calitate de profesori sau diriginţi cu părinţii şi elevii; 

 S-a elaborat numărul 8 al revistei Scientia naturalis, publicaţia catedrei noastre fiind foarte 

apreciată la nivel judeţean şi naţional, unde a obţinut premii;  

 S-au încurajat elevii să publice articole în revista catedrei; 

 S-a realizat un Studiu prin chestionar privind impactul ştiinţelor naturii asupra elevilor din 

şcoala noastră, pe care l-am prezentat în cadrul comisiei metodic 

 S-au pregătit elevi pentru concursuri şi olimpiade şcolare – toate cadrele didactice din catedră 

şi la clasa de excelenţă - prof. Emilia Leuca şi prof. Moraru Elena Dana); 

 S-a participat la activităţile comisiei metodice, la consfătuirile cadrelor didactice, cercuri 

pedagogice; 

 S-au publicat articole de diseminare a activităţii şcolii şi catedrei în presa locală şi pe site-ul 

şcolii – prof. Maria Pop, prof. Dana Moraru, respectiv pe pagina educativă de facebook Fizica şi 

viaţa cotidiană – prof. Pop Maria, precum şi în revista catedrei Scientia naturalis; 

 S-a participat la cursuri de perfectionare pentru dezvoltare profesională. 

 

 Aria curriculară om și societate  

 

      În  anul scolar 2020-2021, profesorii de geografie, religie, istorie, educatie civică au realizat o 

multitudine de activități educative, de învățare și extracurriculare, printre care mentionăm: 

     - s-au întocmit toate documentele școlare după cerințe; 

     - s-au elaborat programe de opționale importante pentru elevi; 

    - s-au întocmit fișe de lucru; 

S-au realizat portofolii și proiecte; 

- s-au inițiat și realizat acțiuni ameliorative în sprijinul elevilor cu ritm mai lent de învățare 

sau cu dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor prin realizarea de învățare 

diferențiată care să le permită învățarea în ritmul lor; au fost elaborate fișe de lucru pentru formarea 

deprinderilor necesare dobândirii compețentelor disciplinei; 

- s-au intreprins acțiuni în sprijinul elevilor capabili de performanță: au fost deprinși să 

lucreze în echipă, să colaboreze eficient; li s-au întocmit fișe și teste suplimentare; 

- s-a colaborat eficient cu diriginții și cu părinții elevilor care i-au solicitat; 
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- a fost optimizată relația profesorilor din aria curriculară OM și societate prin discuții 

panel; schimb de experiență; elaborarea de fișe și teste în comun; participarea la activități sociale, 

extrașcolare; susținerea reciprocî în cazul organizării și desfășurării unor activități la nivelul școlii; 

organizarea unor acțiuni transdisciplinare în cadrul catedrei; 

- s-au realizat obiectivele propuse în planul de muncii al catedrei și în planificările           

calendaristice; 

      - s-au consultat permanent în acțiunile intreprinse, spre folosul elevilor; 

      - s-a realizat un număr important de  interasistențe la toate disciplinele ariei curriculare; 

      - s-a comunicat și colaborat în mod eficient; 

      - s-a realizat un procent bun de promovare a elevilor ; 

      - s-au folosit strategii didactice variate, s-au făcut lecții atractive, agreate de elevi; 

      - s-au elaborat și desfășurat opționale utile, agreate de elevi 

      - s-a manifestat deschidere față de îmbunătățirea propriilor performanțe prin participarea la 

diverse perfecționări, cercuri pedagogice; 

                                                   

Educație Muzicală  

 

- S-au întocmit planificările calendaristice şi s-au elaborat planurile unităţilor de învăţare 

în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare  care 

s-au predat la termen, respectându-se indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul 

catedrei/comisiei  

- S-au elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- S-a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 

Power Point, cât și programe de specialitate precum Sibelius. 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin 

urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ s-au utilizat metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea 

prin proiecte; 

- s-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice.  

- S-a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (laptop, internet, 

videoproiector),  pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ (obținerea unor 

surse de informații – Wikipedia, aplicatii practice ale educației muzicale) 

- S-au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea 

realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului 

dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, 

gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi 

dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

- S-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), 

cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin 

referate, proiecte şi portofolii.  

- S-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor 

școlare aflate în vigoare; 

- S-a implementat Proiectul Național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, organizat de 

Radio România Muzical în parteneriat Ministerul Educației. 
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Educație plastică 

 

Puncte tari 

Rezultate foarte bune la concursurile scolare de profil cu  premii la concursuri judetene, 

inerjudetene, nationale după cum urmează: 

- Concursul Național de Creație „Gh. Tăttărescu”, Premiul I – Vasile Miron Nicola, 

Premiul 3 – Măican Alexandra; 

- Concurs Regional de Creație Literară și Artistică Scrisori de Mai , Ediția a IV-a, 

Premiul 3 - Pușcaș Cristiana – clasa a VIII-a; 

- Concurs Regional de Artă Fotografică  „Fotograful Naturalist-Lumea în imagini”, 

ediția a V-a, Mențiune – Dohotari Alexia – clasa a VIII-a  

 

- Realizarea a numeroase expozitii tematice cu lucrarile elevilor 

- Pregatirea elevilor pentru scolile vocationale de profil 

- Participarea la simpozioane internationale cu eseuri si cu lucrari de arta plastica in expozitii 

nationale si internationale  

 

                                      

 

 Activitatea  educativa  

                                                    

 Planificările şi toate documentele şcolare  au fost elaborate şi predate la timp;  

 Am comunicat eficient în calitate de profesori diriginţi cu părinţii şi elevii; 

 Am derulat în școală și am participat la diverse proiecte și activități educative online 

implementate de ME, ISJ și parteneri 

 Au fost întocmite planurile de lucru pentru anul școlar 2020-2021, respectiv Planul 

Operațional al consilierului educativ, Planul de activități, CAES-ul școlii 

 

Activitățile mai importante la care am participat în au fost : 

 

*Au mai fost organizate întâlniri de lucru pentru proiectele din școală, cele județene și cele 

naționale 

- Au fost continuate activitățile online din cadrul proiectului Erasmus ”We are better friends with our 

stories” și „ Giving  a Glass of Water with Love to Grandchildren”, echipa școlii noastre organizând 

mobilitatea de la Bistrița în luna mai 2021. 

 

-Am realizat numeroase parteneriate cu instituțiile importante din Bistrița, participând la 

dezbateri online. 

-Am răspuns pozitiv la cele mai multe din provocările lansate de I.S.J.-BN și parteneri. 

 

Puncte tari:  

- buna colaborare cu cadrele didactice din școală în vederea desfășurării de proiecte; 

            - sprijinul permanent al conducerii școlii pentru desfășurarea de activități educative școlare și 

extrașcolare; 

           - interesul tot mai crescut al elevilor pentru desfășurarea de activități extrașcolare; 

           - implicarea părinților în activitățile desfășurate de școală. 

 

Puncte slabe :  
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- programul încărcat al elevilor după programul școlar impiedică participarea la anumite 

proiecte/activități; 

- lipsa spațiului pentru desfășurarea unor activități de amploare având în vedere numărul foarte 

mare de elevi din școală. 

 

 

 Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

 

A fost realizat raportul pentru anul 2020-2021 şi a fost propus un Plan de înbunătăţire a 

calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2021-2022. A fost completat RAEI cuj ajutorul tuturor 

cadrelor didactice (chestionare pe clase) si completarea rapoartelor per elev (evaluare). 

  

 

Activitatea bibliotecii 

 

 

        La începutul anului şcolar 2020-2021 în biblioteca Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bistrița,se găsesc de 

14925 volume   în  valoare 70.495   lei. 

          Metodologia de realizare a activităţilor de bibliotecă are la bază : colaborarea continuă cu 

diriginţii, învăţătorii, profesorii de specialitate, crearea unei ambianţe atrăgătoare, un  climat de 

încredere, deschis unui autentic dialog, expunerea galeriei scriitorilor români în bibliotecă, afişarea 

lecturii suplimentare pe clase, prezenţa avizierului cultural cu rubricile lui, toate oferind personalitate 

bibliotecii, în intenţia ca ea să devină un punct de atracţie. 

        Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută elevul să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor şi să 

asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea găndirii şi limbajului.  

 

         Activităţi în colaborare cu colectivul de cadre: 

- Participare diseminare Proiect ERASMUS + 

- Împrumutare materiale didactice (dicționare) cadrelor didactice pentru desfășurarea activității 

acestora 

- Preluare dosare burse elevi 

- Centralizare burse elevi 

- Zici cu lipici – activitate clasa a III-a C          

  Doamna bibliotecară se ocupă de avizierul bibliotecii schimbând evenimentele literare (aniversări de 

scriitori, diferite evenimente literare) precum şi activităţile proiectelor educaţionale,  de comanda de 

manuale şcolare şi de distribuirea lor. 

            

 Puncte tari: 

- flexibilizarea relației profesor  - elev; stabilirea unui raport bazat pe respect şi comunicare deschisa; 

 - implicarea profesorilor ca şi consultanți științifici în stabilirea necesarului de material didactic 

pentru disciplina predate; 

 

Puncte slabe: 

- volumul redus de achiziții; 

- indisponibilitatea accesului la fondul de carte de către elevi; 

- lipsa tehnologiilor informaționale moderne. 

 

Oportunități: 

http://www.sscoala1bistrita.ro/


ROMÂNIA                                         

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA 

MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

 

 

B-dul. Independenței, nr.46, Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud, Cod poştal: 420184,Telefon/Fax:(+40263) 236049,  

E-mail: office@scoala1bistrita.ro, Site:http://www.sscoala1bistrita.ro/  

- digitalizarea fondului de carte 

 

Contabilitate  

 

             În vederea realizării activităților  angajez unitatea şcolară, alături de director, în orice 

acţiune patrimonială (încheierea de contracte de lucrări, de închirieri, de sponsorizări), întocmesc 

planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege, 

întocmesc acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de 

alcătuire şi completare în vigoare, organizez şi exercit viza de control financiar preventiv în 

conformitate cu prevederile legale, întocmesc împreună cu conducerea şcolii planuri de venituri şi 

cheltuieli,  mă preocup permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a datelor în programele de 

contabilitate, țin evidenţa financiar –contabilă într-o  bază de date electronic Indecosoft, am constituit 

contractul de garanții pentru administratorul de patrimoniu și urmăresc modul de formare și de 

reținere  a garanțiilor materiale, răspund de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii 

Edusal al ME conform legislaţiei în vigoare, urmăresc aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor 

legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, întocmesc 

formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea 

debitorilor şi creditorilor, înregistrez toate operaţiunile de la bugetele locale (salarii, cheltuieli 

materiale și cheltuieli de capital), buget de stat (salarii, burse, cheltuieli de transport, cheltuieli 

materiale), venituri proprii (cheltuieli materiale),  verific, operez în fişele analitice şi sintetice 

mijloacele fixe la nivel de şcoală, surse de finanţare, verific repartizarea pe bază de referat de 

necesitate, materiale de întreţinere consumabile, instruiesc şi controlez periodic personalul care 

gestionează valori materiale, organizez inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruiesc şi 

controlez personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere, elaborez şi 

actualizez periodic procedurile operaţionale pentru compartimentul financiar-contabil, le aduc la 

cunoştinţă directorului unităţii şi le comunic comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unităţii şcolare. 

          Pentru a realiza comunicarea și relaționarea în cadrul unității am organizat  circuitul 

documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă, 

întocmesc dările de seamă contabile trimestrial şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară 

lunar, fundamentez necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţii,  mă  preocup permanent 

de aducerea la cunoştinţa conducerii unității a tuturor activităţilor din serviciul contabilitate,  cer 

avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate propunerile privind componenţa comisiilor de 

recepţie pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii, etc. 

şi a comisiei de casare, duc la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 

administrativă a salariaţilor, clasez şi păstrez toate actele justificative de cheltuieli, documente 

contabile, fişele, balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar-contabilă, coordonez 

activitatea de achiziţii conform Legii 98/2016 

 La  bugetul de stat pentru anul 2020 s-a alocat suma de 7.417.899 de lei  

 La bugetul local pentru anul 2020 s-a alocat suma de 523.084 lei din care: 

 La venituri proprii  în 2020 s-a incasat suma de 4.677lei din chirii. 

 

Activitatea compartimentului secretariat  

 

Secretariatul şcolii este încadrat cu 2 persoane. Sarcinile de serviciu s-au îndeplinit corect, cu 

mențiunea că cerinţele birocratice ale forurilor superioare,  

uneori excesive și fără rost,au îngreunat activitatea generală. 

-s-au intocmit corect și la timp statele de plată ; 

-s-a actualizat registrul de evidență al deciziilor emise de directorul unității; 
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-s-a procurat și păstrat documente privind legislația școlară (legi, hotărări, ordine, regulamente, 

instrucțiuni); 

-s-au redactat decizii pentru reîncadrarea personalului conform legislației; 

-s-au intocmit corect și la termenul stabilit STATOCT repartizarea salariatilor pe grupe de salarii. 

Pe ocupații; fondul de salarii lunar (primar, gimnazial) ; 

-s-au întocmit documente de personal (adeverințe, copii, etc), pentru angajații unității de 

învățământ, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director și stabilit odată cu aprobarea. 

-s-au eliberat adeverințe cu sporuri pentru pensionarii și foștii angajați ai unității de învățământ, în 

vederea recalculării pensiei (din arhiva școlii); 

-s-au întocmit actele necesare la dosarele de personal în vederea depunerii lor pentru înscrierea la 

grade didactice; 

-s-au operat, în temenul stabilit prin legislația în vigoare, în Registrul de evidență al salariatilor 

ReviSal, modificările intervenite în contractele de muncă ale angajaților și s-au raportat, online, către 

itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizând datele cu versiunile noi de program precum și cu 

modificările intervenite in contractile de muncă ale angajaților (încetări, suspendări, încheieri de 

contracte noi); 

-au fost întocmite actele necesare angajării personalului didactic și nedidactic, precum și cele 

pentru încetare sau suspendare a contractelor de muncă; 

-cele două secretare au participat la instruiri organizare de I.S.J.BN; 

-au fost întocmite documentele solicitate de I.S.J.BN 

-s-au respectat normele de SSM și PSI; 

-s-au întocmit și eliberat diverse situații solicitate de Sindicat Învățământ Bistrița; 

-s-au întocmit, utilizând produsele software din dotarea unității, diverse situații necesare (generare 

ordine de plată , situații recapitulative, fișiere bănci,etc); 

-s-au ocupat de împărțirea repetenților pe clase; 

-întocmirea foilor matricole pentru cei care au solicitat transfer în alte unități de învățământ; 

-întocmirea adeverințelor de studii și foilor matricole ale absolvenților clasei a VIII-a ; 

-înscrierea elevilor din clasele pregătitoare în registrul matricol; 

-operarea în registrele matricole (veniți-plecați) ; 

-întocmirea situațiilor de sfârșit de an școlar SC 2.2. (pentru învățământul primar și gimnazial),  

-întocmirea situațiilor statistice SC 0 (pentru început de an școlar), SC 1 (pentru sfîrșit de 

semestru). 

          

VIII. PROPUNERI DE CREŞTERE A CALITĂŢII ÎN DOMENIUL 

INSTRUCŢIEI/EDUCAŢIEI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

- Dezvoltarea profesională şi formarea continuă; 

- Organizarea de activităţi extraşcolare, a diferitelor proiecte şi parteneriate şcolare, judeţene, 

regionale, naţionale, internaţionale care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse şi la 

îmbunătăţirea situaţiei disciplinare (excursii, teatru, activităţi comune, schimburi de experienţă, 

spectacole caritabile, târguri, ateliere); 

- Schimbarea unor mentalităţi în sensul calităţii şi competiţiei; 

- Creşterea calităţii activităţilor didactice prin dobândirea de noi informaţii privind dezvoltarea 

abilităţilor socio-emoţionale la copiii de vârstă mică. 

 

 

IX. CONCLUZII 

 

http://www.sscoala1bistrita.ro/



