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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR – 2014-2015 

SEMESTRUL I 

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi 

în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2014- 30.01.2015  

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea 

urmatoarelor obiective:  

 

1. CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;  

•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si 

valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii examenului de certificare a competen’elor profesionale. 

•  Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. 
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2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

 

3. RESURSE UMANE  

 

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de 

salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu 

performanţe profesionale;  

     •    Realizarea evaluării personalului. 

 

4. PARTENERIATE SI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ, ]n special 

]n ceea ce prive;te activitatea practic[ a elevilor;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

 

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  



• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII 

 

         1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ 

La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

- Elevi înscriși la începutul semestrului= 25 

- Elevi rămași la sfârșitul semestrului = 25 

- Datorită structurei modulare curriculare, mediile se încheie la finalul fiecărui modul. De aceea, nu pot fi menționate informații în acest 

sens la finalul semestrului I. 

 

2. FRECVENŢA ELEVILOR- în semestril I elevii au acumulat un număr de   10 absențe, din care  5  motivate. 

 

3. PERSONAL DIDACTIC 

- 1 profesor- doctorat 

- 4 profesori – gradul I 

- 1 profesor – definitivat 

- 3 profesori= stagiari 

 

 

 

 

  



4. STAREA DISCIPLINARǍ 

 

Nu  s-au semnalat abateri de la disciplină. 

 

5. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii metodice, Comisia pentru formare continuă şi 

perfecţionarea cadrelor didactice,  Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, 

Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie.  

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de atribuţii specifice 

fiecăreia.  

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi 

de activităţi proprii. Astfel,  s-au întocmit planificarile conform curriculumului pentru pedagog de recuperare în vigoare la acea dată. 

În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii modulelor predate, că 

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale elevilor, demersul didactic fiind bine 

conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

 

6. COMISIA DE CALITATE 

În acest an şcolar s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.  

 

 

ACŢIUNI DESFǍŞURATE PE RARCURSUL SEMESTRULUI I 

 

Îmbunătăţirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională (P.D.I) cu programe şi activităţi la iniţiativa Consiliului profesoral, a 



structurilor reprezentative ale părinţilor, ale educabililor, ale administraţiei locale şi a altor instituţii reprezentative la nivelul 

comunităţii 

Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului din partea beneficiarilor 

Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor 

Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor didactice 

Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea  rezultatelor activităţilor metodice sau de cercetare ştiinţifică, desfăşurate la nivel 

local, regional 

Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în asumarea responsabilităţii pentru propriul proces de 

învăţare 

Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor  şi a altor membri ai comunităţii; 

Îmbunătăţirea proiectului de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea elevilor, a părinţilor şi corpului profesoral la 

diverse activităţi organizate de către comunitate sau implicarea comunităţii în activităţile organizate în cadrul şcolii. 

Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare; 

Dotarea cu mijloace de învăţământ performante 

Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în creşterea calităţii proiectării, organizării şi 

evaluării activităţii didactice 

 

 

7. BIBLIOTECA – volumele existente în biblioteca școlii au fost solicitate de elevi în vederea pregătirii lucrării de obținere a 

certificatului de competență profesională. 

  

8. CONCLUZII 

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 



Puncte tari 

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi 

practicilor europene; 

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare; 

 

Puncte slabe: 

- dificultăți financiare în semestrul I datorate nerespectării termenelor de plată a taxelor de școlarizare     

                  

                  

                  

Preot Mihai Eduard Doroșincă – Director Fundația “Solidaritate și Speranță” 

Irina Prigoreanu- Director școală 

                  

              

          

     


