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La nivelul scolii noastre, echipa managerială a conceput si realizat documente de
proiectare managerială (PDI) si planurile operationale (semestriale si anuale) pornind de la
motivarea activitătii prin identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale organizatiei în
cadrul activitătii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a
activitătii desfăsurate de conducerea unitătii, în vederea stabilirii unor directii prioritare.

Obiectivul principal urmărit în activitatea de management l-a constituit realizarea
unui proces de învăţământ de calitate - bazat pe o analiză realistă a posibilităţilor existente,
având la bază o planificare riguros întocmită - menit să valorifice dotarea nativă a elevilor
prin asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi promovării cu
succes a examenului de testare naţională. Activitatea managerială a vizat principalele
domenii funcţionale:

 -curriculum : aplicare, dezvoltare şi evaluare;

 -resurse umane : stimulare, formare, apreciere şi stabilirea unui climat organizaţional
optim;

 -resursele materiale şi fizice;

 -dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice ( cu celelalte organizaţii care fac parte din
sistemul şcolar );

 -relaţii comunitare.



Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

 Organizarea internă a unităţii şcolare este stabilă şi asigură realizarea fără

perturbări a proceselor fundamentale.

 Organigrama unităţii de învăţământ are linii clare de decizie, comunicare şi

raportare. Conform acesteia, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) se află

în relaţie de coordonare cu Consiliul de Administraţie, iar directorul în relaţie de

subordonare faţă de Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

 Au fost stabilite de la începutul anului şcolar compartimentele de lucru, au fost

stabilite funcţiile pe compartimente, normele de conducere, sarcinile compartimentelor

de execuţie. Activitatea în şcoală s-a desfăşurat la nivelul catedrelor organizate pe arii

curriculare în învăţământul gimnazial, comisiilor metodice a educatoarelor, a

învăţătorilor şi a diriginţilor. Repartizarea sarcinilor concrete pentru fiecare cadru

didactic s-a realizat în cadrul şedinţei Consiliului profesoral din data de 09 septembrie

2015.

 La începutul anului şcolar a fost reactualizată componenţa Comisiilor metodice, a

ariilor curriculare şi a Comisiilor de lucru din şcoala noastră.



Monitorizarea intregii activitati

 Paleta largă de activităti desfăsurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă 
monitorizare si un control al acestora de către echipa managerială, care, în 
colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienta activitătilor respective, 
evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Cons Profesoral si C.A. În urma 
acestor evaluări au fost identificate eventualele disfunctionalităti si s-au stabilit 
planuri de măsuri pentru eliminarea lor.

 S-a supravegheat minutios eficienta activitătii cadrelor didactice, a comisiilor 
prin:

 - fise de asistentă la ore;

 - portofoliile profesorilor;

 - planificările comisiilor metodice;

 - planificările anuale si semestriale;

 - analize comparative a rezultatelor obtinute de elevi, în vederea identificării

 posibilitătilor de progres a viitorilor absolventi.



 Realizarea planului de şcolarizare ( s-a realizat 100% ) ;

 Ocuparea posturilor vacante şi a orelor libere cu personal calificat 

 Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a Planului Cadru pentru

învăţământul preuniversitar , a Curriculum-ului Naţional, a descriptorilor

de performanţă şi aplicarea corectă a acestora;

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar;

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi obţinerea unor rezultate

bune în procesul instructiv-educativ;

 Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a legilor, ordinelor,

ordonanţelor, circularelor ce stau la baza procesului de învăţământ;

 Asigurarea unei stânse legături cu părinţii elevilor prin lectoratele lunare;

 Asigurarea unei permanente legături cu Primăria Comunei Branesti, Politia,

Dispensarul si Biserica.



 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

 Organizarea compartimentelor, consiliilor, 
comisiilor

 La începutul anului şcolar 2015/ 2016 s-au ales structurile de conducere ale 
şcolii:

 Consiliul profesoral -format din totalitatea cadrelor didactice;

 Consiliul de administraţie format din 9 membri, având în componenţa lui: 
directorul, 3 cadrelor didactice, reprezentantul primarului ,

2  reprezentanti ai consiliului local, 2 reprezentanti ai  părinţilor ;

 Comisia  pentru curriculum;

 Responsabilii comisiilor metodice

 Responsabil cu perfecţionarea

 Comisii şi colective de lucru ce si-au desfăşurat activitatea pornind de la 
documentele elaborate de M.E.N.C.S.



 La începutul anului şcolar au fost  constituite , reconfirmate, reconfigurate   și  emise  decizii  
pentru  următoarele  consilii  și  comisii de  lucru   :

 Consiliul  de  Administrație 

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 Comisia pentru curriculum

 Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 Comisii  metodice  pe  discipline de studiu  și arii curriculare

 Comisia pentru verificarea cataloagelor, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică

 Comisia pentru monitorizarea disciplinei şcolare

 Comisia pentru perfecţionarea  metodico-ştiinţifică a personalului didactic

 Comisia  de securitate şi sănătate în muncă

 Comisia pentru apărarea împotriva incendiilor

 Comisia pentru prevenirea  violenței  în mediul școlar

 Comisia pentru proiecte și  programe de integrare europeană

 Comisia de investigare a abaterilor disciplinare ale personalului școlii

 Comisia de salarizare, încadrare şi acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale pentru elevi

 Comisia de recepţie şi inventarire a bunurilor nou achiziţionate

 Consiliul elevilor

 Comisia diriginților 

 Consiliul   reprezentativ al părinţilor



 Repartizarea responsabilităţilor

 La toate aceste structuri s-au stabilit sarcini concrete şi s-au 

repartizat responsabilităţile pe care fiecare cadru didactic le-a avut 

de îndeplinit. Activităţile desfăşurate în cadrul  acestor structuri au 

fost bine planificate, cu termene de îndeplinire iar verificarea 

modului în care s-au realizat a fost făcut de conducerea şcolii sau de 

persoane delegate în acest scop.  Numărul de cadre didactice din 

şcoală a făcut ca fiecare cadru didactic să fie implicat în mai multe 

activităţi, atât pe plan profesional cât şi extraşcolar, dând dovadă de 

responsabilitate şi profesionalism.



 Întreaga activitate desfăşurată în acest an scolar a fost permanent monitorizată prin :

 Rapoartele susţinute de responsabilii comisiilor metodice în sedinţele Consiliului de
administraţie ;

 Analizele frecvente făcute în şedinţele Consiliului profesoral privind notarea şi
frecvenţa ;

 Informările transmise conducerii şcolii, la fiecare sfârşit de semestru, de către
responsabilii comisiilor şi colectivelor de lucru ;

 Asistenţe si interasistente la ore.

 Aceste metode folosite au fost eficiente ducând la obţinerea unor rezultate
mulţumitoare şi desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate si formarea
la elevi, prin activităţile educative şi extraşcolare, a unui orizont larg de cunoaştere .
Activitatea a fost monitorizată şi de ISJ Ilfov si apreciată de inspectorul aflat în
control.

 Paleta largă de activităti desfăsurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă
monitorizare si un control al acestora de către echipa managerială, care,în colaborare
cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienta activitătilor respective, evaluate
periodic în cadrul comisiilor metodice, Cons Profesoral si C.A. În urma acestor
evaluări au fost identificate eventualele disfunctionalităti si s-au stabilit planuri de
măsuri pentru eliminarea lor.



 Autoevaluarea activităţii manageriale.

 Din analiza activităţii manageriale se desprind următoarele:

 Puncte tari

 menţinerea constantă a numărului de elevi;

 însuşirea politicilor din învăţământ;

 asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ calitativ;

 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice si cadrelor de conducere ;

 colaborarea  eficienta  intre scoala si Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov;

 colaborarea bună cu Primăria Comunei Branesti , cu biserica , dispensarul si politia ;

 demararea   lucrărilor  pentru construirea salii de sport la Scoala gimnaziala nr. 1Branesti;

 implicarea  colectivului de cadre didactice in realizarea  de proiecte  educative           

 Puncte slabe

 deficienta in incadrarea cu profesor de matimatica pe postul vacantat de titulara (  ingrijire 
copil)

 s-au constatat deficiente în completarea documentelor scolare (cataloage, registre matricole , 
condica, dosarul cu absentele  elevilor) 

 s-au constatat deficiente în notarea ritmică a elevilor;

 nu toate cadrele didactice si-au îndeplinit sarcinile si atributiile în calitate de  profesori de 
serviciu pe scoală;



 Pe tot parcursul anului a existat un sistem intern de comunicare rapid,

eficient şi transparent deoarece toate documentele au fost afisate la avizierul

scolii si la panourile scolii. In acelasi timp toate informatiile despre examene

, legislatie, regulamente scolare au fost prelucrate cu elevii, parintii si notate

in procese-verbale.

 Toată activitatea managerială desfăşurată a fost coordonată de director,

dar deciziile au fost luate prin consultarea personalului didactic, didactic

auxiliar şi nedidactic şi duse la îndeplinire tot de aceştia. Consiliul

consultativ al părinţilor a avut un rol decisiv în luarea deciziilor ce au

implicat o directă răspundere a părinţilor.

 Părinţii au fost consultaţi atunci când s-au stabilit opţionalele. Directorul a

fost un coordonator al activităţii decizionale pornind de la propunerile

colegilor, ale părinţilor şi ale elevilor.



 BAZA  MATERIALA

 Securitatea elevilor este asigurata de paznici angajati ai primariei , atat la Scoala
gimnaziala nr.1 Branesti cat si la Scoala primara nr.1 Islaz iar curtea scolii fiind
supravegheata video .

 Baza materială a şcolii este întreţinută si exploatată conform cerinţelor,
beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Dispunem de calculatoare , echipamente şi mijloace
moderne de informare şi comunicare, conexiune la internet disponibila elevilor si
cadrelor didactice , videoproiectoare, imprimante, scanere.

 Cadrele didactice beneficiaza de acces la retaua de internet, calculatoare,
imprimanta, scanner.

 De asemenea cabintetul logopedic are dotarea standard şi este amplasat în
spaţiu corespunzător astel încât să răspundă optim cerinţelor educaţionale şi de
consiliere ale elevilor şi părinţilor acestora.

 Cu privire la baza materială, gradul de încărcare în folosul elevilor a spaţiului
destinat serviciilor educaţionale, putem afirma că acesta este exploatat la parametrii
maximali, programul desfăşurându-se în două schimburi, în intervalul orar 08.00-
19.00 .

 Necesitatea spatiului si a unei Sali de sport si festivitati a facut ca reprezentantii
Consiliului Local sa demareze lucrarile pentru extinderea sccolii – mansardare + sala
de sport si festivitati .



 RESURSE FINANCIARE 

 La nivelul unitatii de invatamant a fost elaborat proiectul de buget (in luna decembrie 2015)
Elaborarea acestor documente a fost realizatata conform normelor si metodologiei in vigoare.

 Bugetul pentru anul 2016 a fost intocmit si aprobat de Consiliul Local al comunei Braneşti.

 Bugetul primit a fost repartizat, conform legii, pe capitole şi articole bugetare.

 Mijloacele fixe si a obiectele de inventar au fost repartizate conform planificarii, in functie de
necesitatile din spatiile de lucru.

 Executia bugetara a fost realizata la termenele solicitate, conform legii.

 Cheltuielile de transport pentru elevi au fost decontate de la bugetul local prin bugetul aprobat al
scolii.

 Au fost asigurate conditiile necesare privind iluminatul, incalzirea, alimentarea cu apa si paza.

 Au fost realizate situatiile cu privire la incheierea exercitiului financiar.

 Au fost intocmite la timp si corect documentele si rapoartele tematice curente, semestriale si speciale,
solicitate de ISJ Ilfov si autoritatile locale.

 Documentele legale privind managementul financiar au fost intocmite in concordanta cu contractele
incheiate de unitatea de invatamant, sunt arhivate si pastrate corespunzator.

 Documentele privind proiectul de buget, bugetul aprobat si executia bugetara au fost afisate in incinta
unitatii de invatamant, putand fi, astfel, consultate de elevi, parinti si de reprezentantii comunitatii
locale.

 Asigurarea resurselor materiale necesare desfasurarii procesului de invatamant s-a realizat cu
sprijinul Primariei comunei Branești si a Consiliului Local, prin adresele transmise de unitatea de
invatamant, in care au fost aduse la cunostinta acestora solicitarile scolii.



 Venituri extrabugetare  realizate prin donatii, sponsorizari: 

 -achizitionarea de manuale cu bani de la Consiliul Local, acolo unde am avut deficit-
5000 RON

 - premii (carti, rechizite, dulciuri) pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiade si 

concursuri; 

 - sponsorizare serbare de Craciun 2015- Primaria Branesti- cadouri copii;

 - internet în școala, cadouri, premii, carti - din partea comitetului de parinti si al 

consiliului local : premierea  la concursuri: - Ziua Cucilor – 3000 RON, premiere sfarsit 

de an scolar 2.500 RON;

 Toate documentele și situațiile specifice compartimentului financiar-contabil au fost 

întocmite corect și la timp astfel încât activitatea unității școlare să se desfășoare la 

parametrii optimi, fapt ce s-a reflectat în eficiența cu care s-au realizat investițiile 

propuse în proiectul de buget.



 Ne-am preocupat de:

 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 didactic, didactic-auxiliar și nedidactic.

 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;

 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;

 Organizarea de activităţi extraşcolare și extracurriculare.

 Normele au fost acoperite cu personal didactic calificat în proporție de
94%,iar în ceea ce privește perfecționarea și formarea cadrelor didactice acestea au
participat la acest tip de activități în totalitate obținând rezultate foarte bune.
Unitatea noastră școlară este încadrată în proporție de 84% cu cadre didactice ce au
definitivat și grade didactice :

 -3 cadre didactice debutante si 2 cu alte studii superioare;
- personalul didactic cu definitivat: 9, grad didactic II: 11, gradul I: 9.

 - Master : 8 cadre didactice



Resurse umane - Cadre 

didactice

Nr total 

Cadre

didactice

Nr. norme Număr de 

cadre 

didactice cu 

norma de bază 

în unitatea de 

învăţământ/ 

procent din 

număr de 

persoane / 

norme întregi, 

după caz

Număr de 

titulari/pro-

cent din 

număr de 

norme întregi 

/ posturi

Număr de 

cadre  

calificate 

/ procent 

din 

număr de 

cadre 

didactice

Modalitatea 

angajării pe post*

(titularizare,  

detaşare, 

suplinire, 

transfer;

exprimare 

numerică şi 

procentuala)

32 28,56 25 / 72% / 

25

26 / 81% 30 / 94 % titulari- 26, 

suplinitori 

calificati – 4,

Detasati – 2,

Suplin. Alte studii 

sup. – 2 .

In fiecare an am realizat fisele postului si am incheiat contracte de munca cu

personalul scolii iar periodic am realizat evaluarea personalului didactic si

nedidactic din subordine – ponderea cadrelor didactice care au obtinut

calificativul FB este de 100%.



Distribuţia pe grade didactice a 

personalului didactic:

Master Grad I Grad II Definitiv Debutanti Necalif

8 9 11 6 5 2 cu alte

studii sup.

EFECTIVELE DE ELEVI ( SCOALA NR.1 BRANESTI + Structura ISLAZ)

CLASA NR. CLASE NR. ELEVI

CLASA 

PREGATITOA

RE

3 68

CLASA I 3 60

CLASA II 3 67

CLASA III 3 71

CLASA IV 3 52

TOTAL 15 319

CLASA NR. CLASE NR. ELEVI

CLASA  V 2 48

CLASA VI 2 49

CLASA VII 2 46

CLASA VIII 2 41

TOTAL 8 188

TOTAL 

GENERAL

23 507



Oferta curriculara pentru anul scolar 2015-2016

 Scoala noastra ofera elevilor un curriculum echilibrat, imbinand eficient
curriculum national cu cel local.

 Oferta educationala a şcolii este centrată pe curriculum obligatoriu , şcoala
având posibilitatea să-şi elaboreze C.D.Ş-ul.

 Prin oferta educaţională propusă se urmăreşte:

 -o determinare multiplă-fixându-ne ţintele strategice ale dezvoltării şi pe de altă parte
situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii;

 -oferta a fost elaborată în funcţie de mediul şi condiţiile concrete în care ne desfăşurăm
activitatea, de oportunităţi sau ameninţările apărute în dezvoltarea instituţională;

 -finalitatea-pregătirea elevilor pentru evaluarea nationala şi promovarea într-o treaptă
superioară de învăţământ.

 Pentru disciplinele optionale s -au intocmit programe scolare si acestea au fost
insotite de fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul
unitatii si de inspectorul de specialitate.

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s -a constatat că
materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându
-se metode şi procedee activ-participative . Elevii au fost încântaţi de opţionalele
derulate în acest an școlar.



 OFERTA EDUCATIONALA - AN SCOLAR 2015-2016

 Parintii impreuna cu elevii au ales din oferta educationala propusa de scoala noastra 
urmatoarele optionale:

 Invatamantul primar 

 clasa a II-a - Literatura pentru copii

 clasa a III-a – Educatie financiara

 clasa a IV-a – Educatie financiara



 Invatamantul gimnazial 

 clasa a V-a – Cultura civica

 clasa a V-a A- Educație ecologică pentru școli verzi

 clasa a VI- a - Cultura civica

 clasa a VII-a – Caleidoscop matematic

 clasa a VIII- a – Caleidoscop matematic





 PLIANT  SCOALA









 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    ● elevi: 505 

        ● cadre didactice: 35 

   ● personal nedidactic si auxiliar: 7 

 

   

 

 

   ● participarea alãturi de elevi la 

simpozioane şi sesiuni de comunicãri 

ştiinţifice; 

   ● pregãtirea elevilor pentru 

concursurile şi olimpiadele şcolare, 

aceştia obţinând an de an rezultate f 

bune la fazele judeţene 

 Numeroase activitati 

extrascolare si extracurriculare 

   ● participã la cursuri de formare 

profesionalã; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“SCOALA NOASTRA 
TE INVATA SA FII OM 

INTRE OAMENI !” 
 
 

 

 

 

 

● 10 sãli de clasã; 

    ● cabinet de istorie 

 cabinet de stiinte 

 cabinet informatica 

 cabinet limbi straine 

● o bibliotecã cu peste 4000 de 

volume; 

● teren de sport pentru fotbal, volei 

si baschet 
 

 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1, 

BRANESTI, ILFOV 

Adresa: Str. Slt. Petre Ionel, nr. 147 A, 

Branesti, Ilfov 

Tel/Fax: 021/3511331 

e-mail: scoala1branesti@yahoo.com 

 

     Resurse umane 
 
 

Cadrele didactice se recomandã 

prin:   

 

Baza materialã 



ELEVI 

 Identificarea tendinţelor demografice din circumscripţia 

şcolară

 Din  recensământul populaţiei şi din datele culese se observă că 

efectivele de elevi vor rămâne aproape constante, astfel încât planul de 

şcolarizare să se realizeze ca si pana acum cu doua clase paralele.

 Participarea elevilor la examenele de sfârşit de ciclu ( cls. a VIII a) a fost 

în fiecare an de 100% iar cuprinderea acestora într-o formă superioară de 

învăţământ tot de 100%. 

 Există în fiecare an câteva cazuri de risc de abandon şcolar – cauza : 

situaţia materială a părinţilor. 

 Aceste cazuri se întâlnesc familiile dezorganizate precum şi la 

familiile în care cel puţin unul din părinţi este plecat în străinătate.



 ȘCOLARIZAREA ȘI FRECVENȚĂ

 În anul şcolar 2015/ 2016 planul de şcolarizare a fost îndeplinit în proporţie de 100%  observându-se 
din cifrele de şcolarizare că numărul elevilor rămâne aproape constant.

 ABSENTE / DIN CARE MOTIVATE



 In urma eforturile depuse de scoala( instiintarea parintilor, stransa legatura cu politia 
locala, deplasari la domiciliu ale dirigintilor) se observa o scadere considerabila a numarului 
de absente.

AN ŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL TOTAL

2014-2015 318 184 502

2015-2016 322 186 508

AN ŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL TOTAL

2014-2015 101/ 56 1178/533 1279/589

2015-2016 174/87 3184/956 3358/1043



 CAUZE ALE ABSENTEISMULUI

 Cauze care au dus la un absenteism mare:

 - dezinteresul părinţilor faţă de situaţia copiilor ( un sfert din elevi provin din 
familii dezorganizate );

 - situaţia materială precară a familiilor 

 - existenţa familiilor numeroase care nu au posibilităţi materiale pentru a-şi 
întreţine copiii la şcoală;

 - familiile dispun de un grad de cultură şi un standard de viaţă scăzut

 - inexistenţa unei posibilităţi de pedepsire a celor care absentează îi determină 
pe părinţi să se mulţumescă cu alocaţia primită fără să ia măsuri împotriva 
absenteismului sau a rezultatelor slabe la învăţătură.

 - plecarea la muncă , în străinătate, a părinţilor şi lăsarea acestora fie singuri sau 
în întreţinerea rudelor





 REZULTATE LA INVATATURA

An 

şcolar

Ciclul primar

Elevi

inscrisi

Ramasi Promo

vaţi

Repe

tenţi

Cori

genţi

Sit.sc.

nein.

2015-

2016

322 318 318 - - -

Ciclul gimnazial

Elevi

inscrisi

Ramasi Promo

vaţi

Repe

tenţi

Cori

genţi

Sit.sc.

nein.

193 186 148 11 22 4



Clasa

Promovati Corigenti Situatii 

neincheiat

e
Efective Din care cu medii

5-6.99 7-8.99 9-10

V 61 0 20 31 3 1

VI 42 2 24 4 9 1

VII 43 4 15 9 9 0

VIII 47 1 17 20 4 1

Total

Gimn.

78% 7 77 64 25 3

I 61 2 13 66 0 0

II 64 7 9 41 0 0

III 61 13 5 41 0 0

IV 57 18 14 25 0 0

Total

primar

100% 40 41 173 0 0
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MANAGEMENTUL PERFORMANTEI, EXAMENE NATIONALE 2016

 Activitatile de pregatire pentru  EVALUAREA NATIONALA 2016

 În vederea susţinerii Examenului de evaluare naţională la disciplinele

limba română si matematica, doamnele profesoare Aydin Anisoara, Gheorghe

Irina, Dragnea Oana si domnul profesor Tăsloveanu Angel au susţinut ore de

pregătire suplimentară a elevilor claselor a VIII-a. Doamnele profesori au lucrat

cu elevii claselor a VIII-a, în cadrul orelor, pe modelele de teste folosite la nivel

naţional , iar prezenta elevilor la pragatire a fost buna.

 La orele de pregatire suplimentara elevii au lucrat dupa culegerile:

 Modele de teste pentru evaluarea nationala, la limba romana, Editura Art;

Modele de teste pentru evaluarea nationala , la matematica, Editura Art.



 EVALUAREA NATIONALĂ

 In centrul de examen din Scoala Gimnaziala nr.1 Branesti-Ilfov au fost 
inscrisi un numar de 38 de absolventi ai clasei a VIII-a, fiind prezenti 36 elevi  
la  probele de examen.                                             

 REZULTATELE  EVALUARII  NAȚIONALE – IUNIE 2016

 Nr. total de elevi absolventi ai cls. a VIII-a - 46

 Nr. elevi inscrisi pentru sustinerea Evaluarii Nationale - 38

 Nr. elevi prezenti - 36

 Rezultate limba si literatura romana: 33 elevi cu note peste 5, iar sub 5 – 3 
elevi;

 procent de promovabilitate 91,67 %.

 Rezultate matematica: 24 elevi cu note peste 5, iar sub 5 – 12 elevi

 procent de promovabilitate 66,67 %.

 Promovabilitate Evaluare Nationala 2016 - 83,33 %



 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 Serviciul secretariat , contabilitate si administrativ s-au achitat de sarcinile ce le-au 
revenit  astfel incat nu au fost probleme in ceea ce priveste  corespondenta si 
realizarea  documentelor necesare bunului mers al  unitatii.

 Secretar - 1

 Administratori  financiari – 1

 Administrator de patrimoniu – 1 

 PERSONALUL    NEDIDACTIC

 -a ajutat  la buna desfasurare a activitatii  de educatie si formare  prin  mentinerea 
curateniei permanent in spatiile de invatare  si auxiliare

 ( birouri, sali de clasa, holuri, curte) 

 Nedidactic: 

 Ingrijitori – 3

 Muncitor - 1



ACTIVITATEA 
COMISIILOR  METODICE



 -Elaborarea planului operational al comisiei pentru anul şcolar 2015-2016- studierea  programelor, 
dezbateri;

 -Toti membrii comisiei au respectat planificarile semestriale;

 -Raportare centralizata a rezultatelor evaluarii predictive si sumative ;

 -Au fost utilizate metode alternative variate de evaluare care sa antreneze elevii , sa le dezvolte
deprinderi si aptitudini in cadrul activitatilor de grup ;

 -Informarea parintilor privind rezultatele evaluarilor initiale si lunare in cadrul lectoratelor cu parintii;

 - Au fost intocmite portofolii la toate disciplinele de studiu, in care lucrarile elevilor demonstreaza 
progresul acestora;

 -Intalnirile de lucru au fost centrate pe strategii de imbunatatire a calitatii actului didactic

 - Salile de clasa au fost transformate in adevarate ateliere de lucru si invatare pentru elevi

 -Parintii au fost implicati in activitatea didactica prin participarea efectiva la procesul de invatamant

 -S-au efectuat interasistente la diferite clase si obiecte de studiu

 -Doamnele invatatoare Geambasu Roxana, Grigore Alina si Ganciu Georgeta au participat impreuna cu 
elevii la Proiectul AcoAlert;

 -Implicarea in pregatirea programelor artistice  tematice: La multi ani, Romania!, Uite, vine Mos 
Craciun! 24 Ianuarie, La multi ani, mamica mea!, 1 iunie, La multi ani, scoala mea!, sfarsit de an scolar



 -Activitati extrascolare:-septembrie- Le t doit!,

 - octombrie- Sportul pentru toti ,Halloween-Geambasu Roxana

 -octombrie-Ziua Mondiala a Educatiei,inv.Ganciu Georgeta

 -noiembrie- Excursie tematica -Busteni,inv. Geambasu Roxana

 -Excursie tamatica : Micii cercetasi”-Ganciu Georgeta

 -Saptamana fructelor si legumelor donate-voluntariat-Geambasu Roxana

 -decembrie- 1 Decembrie-La multi ani Romania!, Mos Nicolae, Uite vine Mos Craciun! –toate 
cadrele didactice

 -Excursie la fabrica de globulete-pucioasa-Geambasu Roxana, Ganciu Georgeta  

 -ianuarie –Eminescu n-a murit!-toate cadrele didactice

 -24 Ianuarie- Hai sa dam mana cu mana! 

 -martie- martisorul

 - aprilie- Ziua cucilor-toate cadrele didactice

 - luna padurii-cls a IV a-Geambasu Roxana

 -excursie -Ziua cucilor- toate clasele-organizator Geambasu Roxana

 - Ziua mondiala a apei- cls a IV a- Geambasu Roxana 

 - Saptamana altfel-toate cadrele didactice

 -excursie tematica-Vlad Tepes si turcii-cls P-I-IV- Stanciu Rodica, Arsene Floarea, Gheorghe 
Mariana, Geambasu Roxana, Ungurenci Georgeta

 - excursie tematica-Parcul Comana-cls a II a, a III a- Ganciu Georgeta, Dobre Ioana

 - excursie tematica- Brasov- cls. a II a, a III a- Grigore Alina, Anghel Maria   

 -Cand voi fi mare, poate ajung pompier!- activitate demonstrativa cusprijinul ISU          





 - activitati demostrative cu sprijinul organizatie Crucea Rosie –Ilfov – cls a 
IV a – Geambasu Roxana

 - Academia micilor politisti- activiate practica realizata in parteneriat cu 
Politia rutiera Ilfov

 -activitati desfasurate in parteneriat cu Parohia Branesti-toate clasele din 
invatamantul primar

 -activitate practica desfasurata cu un medic stomatolog-toate clasele din 
invatamantul primar

 -proiecte tematice cu diferite ocazii

 - vizite de lucru la Fabrica de ciocolata, Fabrica de bere Tuborg

 -S-au realizat asistente si  interasistente intre membri comisiei metodice

 -Lectiile demonstrative au fost organizate interdisciplinar,pluridisciplinar,

,folosindu-se metode activ-participative cu profund caracter aplicativ si formativ;

 -Activitatile demonstrative au fost sustinute de toate doamnele invatatoare,conform graficului 
de interasistente,

 -Colaborarea cadrelor cu autorităţile locale, presa judeteana „Scoala Ilfoveana” fac parte tot 
din activitatea noastră.

 Move week – saptamana sportiva   



 Organizarea si desfasurarea concursurilor scolare,clasele I-IV: 

 Concursul National «Amintiri din copilarie»3 etape-200 elevi-40 premiul I, 50 premiul II, 70 
premiul III,20 mentiuni- organizator Geambasu Roxana

 Concursul International« Povestile Cangurului»-19 elevi-7 Excelent,3 Foarte bine, 5 Bine-
organizator Arsene Floarea

 «Olimpiada de educatie civica»-cls a III a A si Cls a IV a-Ganciu Georgeta, Geambasu Roxana –
faza locala si judet

 “Olimpiada de Lb. Romana-cls a IV a”- Geambasu Roxana-faza locala si judet

 Olimpiada Micilor Bancheri-cls a IV a- Geambasu Roxana-faza nationala

 Concursul international Cangurul matematician-resp. Arsene Floarea

 Concursul Comper-cls I-IV

 Concurs de matematica online-Profu de mate

 Concurs pe teme Eco- Out door- cls a IV a B- Geambasu Roxana

 Proiect concurs- Eco Alert-cls a- III a s cls a- IV a –Ganciu Georgeta, Grigore Alina, Geambasu 
Roxana

cls a III a A- Micii cercetasi - Ganciu Georgeta

 cls a III a B – In padure - Grigore Alina

 cls a IV a A- Salvatorii padurii – Geambasu Roxana

 cls a IV a B – Salvand padurea, salvam viata! – Geambasu Roxana

 -Inspectii speciale pentru obtinerea gradului didactic II- Stanciu Rodica, Ganciu Georgeta



-„Gazeta matematica junior”- rezolvitori elevii claselor Pregatitoare-cls. a I a, cls a II a- 2 

elevi castigatori -premiul III-Stanciu Riana I B, Staiu Mihai  P A

Referate cu urmatoarele teme: 

--Evaluarea initiala

-dezbatere- referat „Metodologia elaborarii testelor de evaluare”, sustinut de d-na profesor 

Ungurenci Georgeta

- dezbatere-referat “Organizarea si desfasurarea jocului didactic matematic”

-Sustinuta de d-na inst. Stanciu Rodica
- Lectie demonstrativa

- Sustinuta de d-na Ganciu Georgeta, disciplina Abilitati practice-clasa a III a A
Chenarul cu frunze

- Lectie demontrativa
-Sustinuta de d-na inv. Stanciu Rodica, disciplina Matematica-clasa pregatitoare B
Adunarea si scaderea in cocentrul 0-10

– Dezbatere
-Dezbatere, atelier de lucru, “Predarea integrata”, materiale elaborate de d-nele inv. Ganciu 

Georgeta, Grigore Alina;

-Cerd pedagogic- materiale  -toate cadrele didactice inv. primar
-CDS- Educatie financiara- Banii pe intelesul copiilor-clasele III-IV
-Organizari  spectacole- Teatrul “ Excelsior”- Spaima Zmeilor-cls P-a II a

- Teatrul “Excelsior “ – Frumoasa si Bestia-cls I, a II a, a III a B
- Teatrul Giurgiu – Barba Rosie-cls P-a III a

- Derbedeu de nota 10- cls a IV a 
-Participare la Conferinta Nationala a Micilor Bancheri-organizata de BNR-Geambasu Roxana, 
Tone Nicoleta



 SCOALA PRIMARA MR.1 ISLAZ- COORD. DUMITRU  DANIELA

 au fost elaborate si dezbatute referate cu urmatoarea tematica: septembrie- ,,Concordanta dintre evaluara 
initiala sievaluarea finala,, referat sustinut de dna. inv. Dumitru Daniela

 octombrie-Lectie demonstrativa la  clasa I , disciplina M.E.M ,inv. Ivan Irina.

 noiembrie-Clasa pregatitoare modalitati de abordare integrata-REFERAT- DEZBATERE, inv.Enache 
Adriana

 decembrie-lectie demonstrativa clasa III -a, disciplina C.L.R 

 ianuarie- Abordarea si integrarea copiilor cu CES- REFERAT sustinut de dna. inv.. Vasile Aurelia

 februarie – lectie demonstrativa la cls.I ,disciplina CLR, inv.Dumitru Daniela

 participarea caderelor didactice la Cercul Pedagogic al invatatorilor sustinut la Sc.Gimnaziala Nr.1 Pantelimon 
avand ca tematica de studiu ,Predarea integrata a cunostintelor in invatamantul primar,,

 organizarea si desfasurarea concursurilor scolare: ,,Amintiri din copilarie,, , ,,Olimpiada de educatie civica,,

 implicarea tuturor cadrelor in programe artistice cu tematica:,, 1 Decembrie – La multi ani, patria mea !, 
,,Serbarea Pomului de Craciun,, 24 ianuarie- Hai sa dam mana cu mana!, Mihai Eminescu- poetul 
nepereche,,

 activitati extrascolare: 

 28 octombrie 2015-,, Sa ne cunoastem tara si trecutul istoric !- excursie in jud, Prahova, orasul Sinaia, 
vizita la Castelul Peles, vizita la Casa memoriala N.Grigorescu,,

 28 noiembrie 2015 vizionarea unui spectacol de varietati la Circul Globus Bucuresti , ,,Arca lui Noe ,,

 8 decembrie 2015 – spectacol pentru copii ,, Sa radem cu Stanica,,

 19 decembrie 2015- ,,Serbarea Pomului de Craciun,,

 15 ianuarie 2016- concurs ,, Cel mai bun recitator,,





 Toti membri comisiei au realizat planificarile anuale si semestriale conform 
recomandarilor ISJ, cat si proiecte de lectie si fise de lucru eficiente ,atractive pentru elevi;

 Fiecare cadru didactic a conceput si a utilizat in procesul de predare- invatare- evaluare 
metode interactive centrate pe elev, invatarea diferentiata;

 Au fost elaborate graficul si temele pentru sedintele comisiei metodice, acestea fiind 
respectate;

 Responsabila comisiei prof. Aydin Anisoara a realizat Planul managerial pentru anul 
scolar 2015-2016, cat si graficul sedintelor de catedra, al interasistentelor si al activitatilor 
ce urmau a fi derulate ;

 Cadrele didactice din comisie au participat la Consfatuirile anuale pe fiecare specialitate   
cat si la Cercurile pedagogice organizate de metodisti .

 Au fost elaborate testele predictive, sumative , analiza rezultatelor acestora si finalizarea 
rapoartelor testelor .

 A fost prezentat Planulul operational al comisiei metodice ;

 S-au sustinut lectii deschise si s-au  efectuat interasistente , participand si directorul scolii;

 Membri comisiei au intocmit planificarea orelor de pregatire suplimentara pt clasele a 
VIII-a in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationala;



 Au fost organizate olimpiadele  la limba romana si limbile franceza si engleza , faza pe 

scoala;      -rezultate remarcabile au fost inregistrate de elevi la concursurile scolare:

 Au participat 16  elevi  la faza judeteana ,,Lectura ca abilitate de viata”

 Au participat la Olimpiada de limba si literatura romana-faza pe localitate- cu elevii 

claselor VA, VIA,VIB, VIIB,VIIIA unde s-a calificat la faza pe judet eleva de la clasa a

VIII-aB: GATE  RALUCA;

 La Olimpiada de lingvistica au participat 16  elevi  : Turmac Ioana, clasa a VI-a A- premiul I 

= CALIFICARE LA FAZA NATIONALA si Gate Raluca -VII B- mentiune;

 Premiul special Olimpiada CULTURA SI SPIRITUALITATE, faza nationala Petre Sorina, 

clasa a VI-a A

 Colaboreaza cu Editura Art in proiectul ,, Clubul de lectura’’, fiind implicati toti elevii scolii 

in scopul redescopririi pasiunii pentru citit;

 Au participat cu unii dintre elevii claselor mai sus mentionate la Concursul de recitare ,,Oda 

luceafarului culturii romanesti’’din 17 ianuarie 2014 la CCD Ilfov unde au fost obtinute 

urmatoarele premii si diplome de participare:  Tone Nicusor(VIIB)-premiul ; Stoica 

Cornelia(VIIIA), 

 S-a implicat intr-o serie de activitati educative extrascolare si extracurriculare cum ar fi:

 Halloween ,,Fii bun, fii Mos Craciun’, ,,1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei 

 ,, Mihai Eminescu-poet nepereche’’, 24 ianuarie-Unirea Principatelor .

 Au fost prof . evaluatori si  supraveghetori  la ,, Concursul judetean de lingvistica’’, ,, Lectura 



 Prof. de limba romana Aydin Anisoara si Tasloveanu Angel au pregatit cu elevii din diferite clase 
un moment poetic deosebit dedicat marelui poet, elevii scolii noastre castigand majoritatea 
premiilor la concursul de recitare organizat la CCD Ilfov.  

 Serbarea din scoala a  fost intregita de alte momente poetice sau muzicale pregatite de colegi din 
alte arii curriculare.

 Cadrele didactice din comisie s-au implicat  in majoritatea activitatilor  extracurriculare, alaturi 
de colegii din celelalte arii, pe masura ce li s-au prezentat activitatile 

 Participarea la activitati din cadrul concursuli judetean ,, ECOALERT!''- proiect european  
POSDRU

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare

 „1 Decembrie-Ziua Marii Uniri”-activitate intercurriculara

 „Fii bun, fii Mos Craciun!”-serbare de Craciun

 „Dor de Eminescu”- Cconcurs

 ,, Misterele Greciei antica''- BNR Bucuresti

 Prof. Aydin Anisoara a fost evaluator la EN 2016 si Bacalaureat 2016

 D-na prof. Cocos Alice profesor de limba engleza a creat si a administrat testele initiale si a 
intocmit raportul rezultatelor acestora 

 Utilizeaza metode interactive in cadrul predarii-invatarii-evaluarii;

 A participat la  Consfatuirea anuala a cadrelor didactice de limbi moderne  si la cercurile 
pedagogice

 A indrumat elevii in vederea participarii la Concursul de masti si dovleci Halloween;

 A pregatit elevii cu cantece in lb, engleza pentru serbarea de Craciun;



 D-na prof. Badea Tatiana -prof de limba franceza, a creat si a administrat testele initiale si a 

intocmit raportul rezultatelor acestor 

 Este diriginta clasei a VI-a A

 In calitate de responsabil al Comisiei CEAC a observat mai multe lectii in cadrul ariei 

curriculare Limba si comunicare;

 Membru in comisiile: ,, Frecventa, combaterea absenteismului si abandonului scolar’’, 

,,Programe comunitare si integrare europeana’’, ,, Frecventa elevilor si notarea ritmica’’.

 Membru in Comisia pentru Evaluare Nationala cl a VIII-a si pentru sustinerea tezei cu 

subiect unic la limba romana si matematica, sem I.

 A jurizat si indrumat elevii in cadrul concursului de dovleci Halloween, pentru serbarea de 

Craciun 

 A studiat programele scolare si ghidurile metodologice, a vizitat site-urile educationale cu 

specific francofon.

 D-na prof. Chiru Lidia profesor de limba engleza a creat si a administrat testele initiale si a 

intocmit raportul rezultatelor acestora 

 Utilizeaza metode interactive in cadrul predarii-invatarii-evaluarii;

 A participat la  Consfatuirea anuala a cadrelor didactice de limbi moderne la Magurele, 

sepembrie 2014;

 A indrumat elevii in vederea participarii la Concursul de masti si dovleci Halloween;

 A participat la Ziua Curateniei ,, Let’s do it Romania’’;



 Toti membrii comisiei au realizat planificarile anuale si semestriale conform recomandarilor
ISJ, cat si proiecte de lectie si fise de lucru eficiente ,atractive pentru elevi;

 Au fost utilizate metode alternative variate de evaluare care sa antreneze elevii ,sa le 

dezvolte deprinderi si aptitudini in cadrul activitatilor de grup

 Programele pentru disciplinele optionale au fost verificate si aprobate de inspectorul de 

specialitate.

 S-au organizat interasistente intre membrii comisiei metodice

 Au fost organizate Olimpiade-faza pe scoala la disciplinele:istorie,geografie si religie.

 Participarea la Olimpiada de Istorie

 -faza locala.Calificati: Stoian Constantin Andrei clasa a VIII a B,Diaconescu Filip,Stoica 

Cornelia ,clasa a VIII a A

 -Faza judeteana:locul I-Stoian Constantin Andrei-participare la Faza Nationala

 Participarea la Olimpiada de Geografie

 -Mențiune obtinută de elevul Stoian Andrei Constantin , cls. a VIII – a B, la Olimpiada de 

geografie , faza județean

 -Terra, de la poveste la realitate" –Mentiune-Ganciu Georgecl a VII aA



 La religie: Dragut Catalina VII A, Stan MariaVII B: Grigorita Lorena VIII B, 
Stoica CorneliaVIIIA--calificati la faza judeteana

 ,,Cultura si spiritualitate romaneasca”, faza judeteana-februarie 2014, eleva Petre Sorina a 
obtinut Locul I și s-a calificat la faza națională

 -faza judeteana : Stoica Cornelia -Locul II

 Referate:Metode activ- participativ și mijloacele moderne folosite in ora de religie-Steopoaie 
Sabina

 Metode de educație non-formală pentru predarea geografiei.-Calin Iulia

 Folosirea elementelor de istorie locală în eficientizarea predării istoriei-Zega Simina

 Comemorarea Holocaustului - vizionarea de filme documentare la Caminul cultural
Branesti-octombrie 2015-organizator prof.Zega Simina

-materiale realizate de catre elevi

 Ziua Nationala - sesiune de referate-prof.Zega Simina

 Vizita la Biblioteca Nationala a Romaniei ”Misterele Greciei Antice”-clasele a 
V A  V B-noiembrie 2015 prof.Zega Simina,Aydin Anisoara

 „Hai sa dam mana cu mana!”-24 ianuarie –Unirea Principatelor-activitate la Gara de 
Nord in parteneriat cu Ministerul Transportului

 Serbare scolara-“1 Decembrie-Ziua Unirii”,Serbare de Craciun, „E la moda sa fii eco”-
proiectul ECO ALERT,Ziua scolii



 ,,Hristos împărtășit copiilor’’- primirea Sfintelor Taine în Postul Crăciunului, clasele P 
- a IV-a, decembrie 2015

 ,, Odă luceafărului culturii române’’- concurs de recitare, Premiul II - Dascălu 
Andreea, clasa  a II-a  A, ianuarie 2016

 Prezentarea expoziției etnografice „Tradiție și interculturalitate” și a „Muzeului 
invatamantului ilfovean” din cadrul CCD Ilfov-Sebe O

 FORMAREA CONTINUĂ:

 Conferinta Leadership Pathway, octombrie 2015, organizator Teach for Romania-
prof Calin Iulia

 Conferinta Transformational Learning, Februarie 2016, organizator Teach for 
Romania-prof Calin Iulia

 „Sahul in scoala”-prof Steopoaie Sabina, Calin Iulia

 Utilizarea TIC in predarea religiei- Steopoaie Sabina-Proiect PODCA- Steopoaie 
Sabina

 Program de voluntariat, Arhiepiscopia Bucurestilor , iunie 2016.

 „Aspecte istorico-geografice reflectate în toponimia localității Branesti” in cadrul 
simpozionului județean „Ilfov-cununa cu diamante”, ediția 2016, Măgurele. 



 PROIECTE

 Implicarea cadrelor in proiectele realizate in scoala::,, Ajută un bunic!, ,,Săptămâna fructelor și 
legumelor donate “, ECOALERT, “Let`s do it Romania”, 

 Conferința Biodiversite et Climat, Dr. Gill Bœuf, 26.09.2015, dplasare la Muzeul Antipa cu un grup de 
elevi, organizatori Prof. Streopoae Sabina, Prof. Calin Iulia

 ,, La ce folosește școala?  ’’ - seminar de motivare pentru învățare (3 întâlniri) susținut de membrii 
,,Speaker Club’’-clasa a VI-a B, noiembrie 2015-prof.Steopoaie Sabina

 Proiectul Judetean Eco Alert, Validarea competențelor cheie ale elevilor din județul Ilfov prin
participarea la concursul județean ECO ALERT -Premiul I Proiectul „Casa Bunicii”,coordinator
prof.Calin Iulia

 Comunicare si dezvoltare personală prin muzică – drumming cu Jean Baptiste Manitou la Glina și
Brănești-

 Maratonul București 2015-octombrie 2015- Prof. Călin Iulia-Elena

 Ministerul Elevilor-aprilie 2016- Prof. Călin Iulia-Elena

 Brăneștenii-aprilie 2016- locul I la competiția județeană și s-a calificat la faza națională la Rodna, Jud.
Bistrița-Năsăud unde a obținut mențiune. Prof. Călin Iulia-Elena

 Povestea banilor-vizită la Monetăria Națională-aprilie 2016- Prof. Călin Iulia-Elena 

 Patrula de Reciclare- locul I la nivel județean - Prof. Călin Iulia-Elena 

 Revista Școlii- Floare de Colț – Locul I la nivel județean. Redactori, prof. Șteopoae Sabina si Prof. Călin 
Iulia-Elena -Mai 2016

 Festivalul Cucilor – Paradă și Târg cu produse tradiționale – Martie 2016

 Quarry Life Award – Un peisaj, două povești: oameni și păsări (studiul balastierei slătioara)

 Programului de educație nonformală outdoor pentru tineret GREEN ESCAPE- Locul I la Trofeul 
Padurii, aprilie 2016; 



COMISIA METODICA MATEMATICA SI STIINTE

Responsabil , prof. GheorghE IRINA

 Toti membrii comisiei s-au implicat in realizarea planului operational si in punerea sa in

aplicare ;

 Scopurile si obiectivele stabilite in proiectul planului managerial au fost realizate integral

 Toti membrii comisiei si-au intocmit planificarile anuale si semestriale,conform 

recomandarilor inspectorilor de specialitate si ultimelor programe in vigoare.

 Planificarile au fost predate si vizate pana la 20 septembrie.

 Corelarea volumul şi gradul de dificultate al cerinţelor cu particilarităţile psihice de vârstă 
şi individuale ale elevului.

 Caracterul ştiinţific al lecţiilor îmbinat cu aplicaţii practice.

 Gradul de structurare şi organizare a materialelor predate structurate pe: scheme, planuri, 
structuri logice

 De remarcat preocupări pentru acţiuni strategice de dezvoltare precum: orientarea acţiunii 
şi gândirii elevilor, exprimarea opiniei personale, adresarea de întrebări, motivarea, 
familiarizarea, solicitarea elevilor să formuleze întrebări, valorificarea experienţei elevilor;

 Metode activ-participative, centrate pe elev şi solicitarea elevilor în mod diferenţiat;

 La inceputul semestrului I, toate cadrele didactice ale comisiei au aplicat teste initiale la 

clasele la care predau, rezultatele fiind communicate domnilor inspectori de specialitate;



 Doamnele profesoare Gheorghe Irina, Stancu Mariana, Duminica Laura , in calitate de 
diriginte au participat la activitatile de voluntariat: “Ajuta un bunic!”,“Fii bun,  fii Mos 
Craciun!”, activitatea ce a implicat donarea de legume si fructe.

 Doamnele profesoare diriginte: Duminica Laura, Stancu Mariana,  Gheorghe Irina au pregatit 
copii cu un program artistic sustinut la Serbarea de Craciun.

 Doamnele profesoare de matematica au organizat si sustinut Olimpiada la matematica, faza pe 
scoala 14 elevi  si s-au calificat 6 elevi la faza locala, au indrumat elevii sa participe la 
concursul de matematica  “Profu' de mate”, sustinut on-line anul acesta,si au facut pregatire 
cu acesti elevi; 

 Cadrele didactice au participat la un cerc pedagogic desfasurat la Scoala Nr.1  Branesti „ 
Metode didactice care dezvolta gandirea critica la elevi”dna. Stancu Mariana si „Metode 
interactive folosite in predarea chimiei”dna. Manciu Giorgiana;

 D-na profesoara Stancu Mariana a organizat si sustinut Olimpiada la biologie, faza pe scoala

 Programele pentru disciplinele optionale au fost verificate si aprobate .

 Cadrele didactice din cadrul comisiei sunt bine pregatite din punct de vedere metodic si 
stiintific. 

 Interasistente si intalniri cu caracter metodic la nivel de scoala. Au fost realizate 2 
interasistente

 Elevii au fost evaluati atat prin metode traditionale cat si prin metode moderne.

 S-au sustinut tezele cu subiect unic pe judet la matemática, iar in organizarea lor au fost 
implicate aproape toate cadrele didactice alaturi de conducerea scolii. Rezultatele au fost 
raportate domnilor inspectori de specialitate.



 Doamnele profesoare de matematica au pregatit suplimentar elevii claselor a VIII a pentru 
Evaluarea Nationala

 Evaluarea trditionala s-a bazat indeosebi pe evaluarile scrise si orale ale elevilor acestea avand o 
pondere destul de mare la disciplina matematica si o pondere mai mica la disciplinele fizica , 
chimie si biologie unde au fost folosite de asemenea ca metode de evaluare portofoliul, proiectul, 
prezentarea de lectie cu ajutorul planselor sau produselor proprii ale copiilor.

 Evaluarile s-au realizat pe tot parcursul semestrului, notarea ritmica a elevilor demonstrand acest 
lucru.

 Rezultatele obtinute de către elevi au fost aduse la cunostinta parintilor.

 Au fost sustinute referatele cu tema : “Strategii de învăţare şi evaluare, proceduri şi instrumente 
de dezvoltare a competenţelor profesionale” si “ Elemente de deontologie a evaluaratii in 
contextul cresterii actului educational”

 S-au tinut lectii demonstrative la matematica, biologie si chimie, la nivel de scoala 

 D-na prof. Manciu Giorgiana a prezentat referatul cu tema „Metode interactive folosite in 
predarea chimiei”

 Elevii scolii noastre in timpul orelor de matematica , fizica, chimie si biologie au folosit  laptop-
ul si videoproiectorul astfel incit putem spune ca s-a înregistrat un real progres in privinta 
accesului la resursele educationale ale scolii.

 Prin intermediul sedintelor cu parintii este asigurata o comunicare reala cu privire la programele 
de studii, profesorii, profesorii diriginti, curriculum-ul la decizia scolii, existente in scoala 
noastra. Clasa terminala de ciclu gimnazial este ghidata in planurile de viitor de catre profesorul 
diriginte, profesor consilier, iar prin programele de pregatire suplimentare, prin rezolvarea cat 
mai multor teste tip evaluarea nationala si procurarea de materiale de acest gen de catre 
profesorul  de matematica si limba si literatura romana.

 Cadrele didactice care fac parte din aceasta comisie , datorita numarului de ore la clasa, au ocazia 
sa cunoasca mai bine problemele copiilor.





 Documente proiective corect realizate, în conformitate cu cerinţele curriculum-ului naţional şi 
programelor şcolare;

 Întocmirea documentelor specifice la nivelul comisiei metodice;

 Se utilizează materiale didactice şi mijloace moderne de învăţământ;

 Îmbinarea creativǎ a metodelor clasice cu cele moderne;

 Implicarea uniu număr mare de elevi în viaţa cultural-artistică a şcolii: programe de voluntariat, 
ecologie, programe cultural-artistice(serbări), expoziţii.

 Comunicare eficientă cu elevii;

 Disponibilitate spre perfecţionare;

 Evaluarea  are preponderent caracter formative;

 Strategiile folosite  sunt adaptate nevoilor individuale ale elevilor şi stilurilor de învăţare ale 
acestora, valorizând potenţialul individual;

 Corelarea volumul şi gradul de dificultate al cerinţelor cu particilarităţile psihice de vârstă şi 
individuale ale elevului.

 Caracterul ştiinţific al lecţiilor îmbinat cu aplicaţii practice.

 Gradul de structurare şi organizare a materialelor predate structurate pe: scheme, planuri, 
structuri logice

 Metode activ-participative, centrate pe elev şi solicitarea elevilor în mod diferenţiat.

 De remarcat preocupări pentru acţiuni strategice de dezvoltare precum: orientarea acţiunii şi 
gândirii elevilor, motivarea, familiarizarea, exprimarea opiniei personale, adresarea de întrebări, 
solicitarea elevilor să formuleze întrebări, valorificarea experienţei elevilor.



Educaţie Muzicală, Prof. Ilie Iustina

 - participare la consfatuirea Nationala – Odorheiu Seciuesc (3-5 septembrie 2015);

 - participarea la consfatuirea judeteana - Otopeni (octombrie 2015);

 - proiect educational „Muzicoterapie activa cu Jean Baptiste Manitou” (noiembrie 2015) –
activitate desfasurata la Caminul Cultural Branesti cu toate clasele de gimnaziu din Scoala
Gimnaziala Nr. 1 Branesti;

 - organizarea cercului metodic – comisia „Arte” – (6 noiembrie 2015);

 - lansarea a doua volume cu nr. ISBN („Aspecte constructiv-formale si interpretative in 
concertele de vioara nr. 1-5 de Wolfgang Amadeus Mozart” si „Corectarea deficientelor de 
auz ale elevilor ciclului gimnazial prin formarea gandirii lor muzicale”). 

 - parteneriat cu editura „Europerspectiva”;

 -premiul II, si premiul II al elevelor Craciun Ana Maria si Stoica Cornelia la Concursul
national de muzica „Music& Dance Fest” (octombrie 2015);

 - proiectul „muzica vocala si instrumentala” (care se desfasoara prin lectii saptamanale la 
chitara – din anul 2007);

 - participarea cu lucrare la Simpozionul national cu tema „evaluarea – de la teorie la 
practica”;

 - evaluator la concursul national „evaluarea – de la teorie la practica”;

 - organizator al concursului national „evaluarea – de la teorie la practica”;



• Moment muzical pregatit cu ansamblul vocal-instrumental al scolii pentru Inaltare-Ziua

Eroilor la Biserica Sf. Nicolae Branesti – 9 iunie 2016;

• Premiul II – Eleva Stoica Cornelia (cls. a VIII-a A) la olipiada de muzica – etapa judeteana –

Domnesti, 14 mai 2016;

• Publicarea si lansarea volumelor „Aspecte constructiv-formale si interpretative in concertele

nr. 1-5 de vioara de Wolfgang Amadeus Mozart” si „Corectarea deficientelor de auz ale

elevilor ciclului gimnazial prin formarea gandirii lor muzicale” cu nr. ISBN 978-606-626-048-

0 si ISMN 979-0-900-9887-1-3 si ISMN 979-0-900-9887-0-6

• 28,29, 30 iunie participare la conferintele „Culture trought music” – proiect finantat printr-

un grantacordat de Islanda, Liechtenstein si Norbegia. Grantul este acordat in cadrul Fondului

Bilateral National gestionat de Ministerul Fondurilor Europene – cofintare ARCUB – Centrul

Cultural al Municipiului Bucuresti.





 EDUCATIE FIZICA SI SPORT.- prof. GHEORGHE DAN IONUT/ prof. DOLOCAN 

GABRIELA

 I.Obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare şi gradul de realizare (conform 

planului managerial):

 1. Promovabilitate cursuri de zi 99,5% gimnaziu;

 2. Prezenţă activă şi o bună disciplinare a elevilor în cadrul orelor de curs şi a activităţilor sportive;

 3. Managementul ariei curriculare apreciat de către conducerea unităţii;

 4. Promovarea imaginii ariei curriculare şi a şcolii s-a realizat prin participarea la/organizarea de 

activităţi sportive şi prin derularea de proiecte; 

 5. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor în cadrul ariei curriculare facilitate de către conducerea 

unităţii;

 6. Organizarea şi desfăşurarea Cupei Memoriale “Prof. I.Moraru”- Şah Open mixt, ediţia a-XI-a 

2015, concurs judeţean cuprins în Calendarul sportiv anual al D.J.S.T. Ilfov;

 7. Elevii şcolii au participat la Săptămâna Naţională “Sportul pentru toţi” Ilfov 2014 – “Move 

Week 2014”, la Trialul “Şah-mat” open mixt, concurs judeţean, cuprins în Calendarul sportiv anual 

al unităţii şcolare;

 8. Organizarea şi participarea în cadrul proiectului judeţean “MULTISPORT” Ilfov a profesorilor 

Gheorghe Valentina şi Gheorghe Dan-Ionuţ, desfăşurat în localitatea Brăneşti, în perioada 

04.11.2014, schimb de experienţă între reprezentanţii unităţilor şcolare ilfovene participante, prin 

susţinerea de activităţi sportive (baschet mixt, volei mixt, orientare sportivă).



 . Indicatorii de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare al acestora 

(participări la concursuri, premii):

 - Cupa Memorială ”Prof. I. Moraru” şah-open - etapă judeţeană – gimnaziu fete - Locul I – Nuţă Elena, 

Locul II – Oprea Ana-Maria, Locul III – Jipa Aura, gimnaziu băieţi - Locul I – Potrivitu A., Locul II –

Chiţu D, Locul III – Grigoriţa  Antohi, Chiru Robert;

 - Trialul ”Şah-mat” open mixt – etapă judeţeană – Locul I – Paloş A, Locul II – Nuţă E.

 1. Aspecte pozitive:

 - participarea la Consfătuirea profesorilor de EFS, din 19.09.2014, de la Liceul Tehnologic ”D-na 

Chiajna” şi numirea ca responsabil Centru Sportiv nr.1, responsabil al Comisiei judeţene la disciplinele 

Volei şi Sportul pentru toţi a domnului Prof. Gheorghe Dan-Ionuţ;

 - susţinerea de materiale de specialitate de către d-l profesor Gheorghe Dan-Ionuţ, în cadrul Cercului 

Pedagogic la disciplina ”Educaţie fizică şi sport”, 21.11.2014, desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr.1 -

Cernica;

 - participarea la Întâlnirea de lucru a profesorilor de EFS, în data de 23.01.2015, la I.Ş.J. Ilfov;

 - dorinţa elevilor şi cadrelor didactice de specialitate de a participa la concursurile şi competiţiile 

sportive;

 - participarea în proiecte de către profesorii de educaţie fizică din unitate;

 - organizarea de competiţii sportive proprii;

 - organizarea de pregătire suplimentară – şah mixt primar şi gimnaziu;

 - participarea elevelor din şcoală la etapele Campionatului Municipal de Volei Bucureşti, în echipa 

localităţii Brăneşti;

 - desfăşurarea de proiecte judeţene;



 3. Nerealizări

 - amânarea organizării excursiei şcolare pentru semestrul II., an şcolar 2014-2015;

 4. Propuneri pentru remedierea deficienţelor

 - optimizarea cadrului educaţional bazat pe competenţa cadrelor didactice de specialitate şi 
sprijinul conducerii unităţii;

 - realizarea unui ambient adecvat activităţii didactice;

 - îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, de pregătire;

 - promovarea activităţilor sportive la nivelul unităţii, Consiliului local Brăneşti, şi al localităţii

Aspecte pozitive: 

 - o buna colaborare intre membrii arriei curriculare;

 - dorinţa elevilor şi cadrelor didactice de specialitate de a participa la concursurile şi 
olimpiade scolare;

 - desfăşurarea de proiecte judeţene şi internaţionale;

 -participarea elevilor in numar mare la activitati scolare si extrascolare cat si la repetitii.

 -participarea tuturor cadrelor didactice din cadrul arriei curriculare la cursurile de 
perfectionare si formare continua organizate de C.C.D. Ilfov

 Propuneri :

 - participarea elevilor la vizionarea si audierea de spectacole cultural-artistice;

 - vizite la muzee;



Educaţie plastică,

Prof. Metodist, Boeru Mihaela 

 Obiective propuse:

 Promovarea imaginii ariei curriculare şi a şcolii s-a realizat prin participarea la/organizarea de activităţi
artistice, sportive şi prin derularea de proiecte;

 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor în cadrul ariei curriculare facilitate de către conducerea unităţii;

 Promovarea elevilor talentaţi la nivel de CCD, ISJ, şi naţional.

 Participare la Simpozionul CCD, Ilfov, Mihai Eminescu 

 Participare la Simpozionul dedicat zilei de 24. Ianuarie,

 Expozitie de 1 Decembrie pe holul scolii,

 Participare la formarea pentru proiecte europene, Univ. Politehnica, Bucuresti,

 Participare la cursul de formare pentru metodisti CCD, Ilfov. (In vacanta intersemestriala)

 Realizarea diverselor teme dedicate celor mai importante zile din calendar: 1 martie, 8 Martie, 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, Craciun,

 Participare la Cercul pedagogic CCD, Ilfov

 Teme extrascolare, cum ar fi: Violenta in familie care se va contura cu un concurs judetean in semestrul II.

 desfăşurarea de proiecte judeţene şi internaţionale;

 -participarea elevilor in numar mare la cercul de pictura – cu expozitii proprii;

 -participarea tuturor cadrelor didactice din cadrul arriei curriculare la cursurile de perfectionare si formare 
continua organizate de C.C.D. Ilfov;



- Participarea la concursuri scolare

Mentiune – Gusa Alexandra, Concursul, Mihai Eminescu, 15.01.2016

Premiul III – Calivascu Andreea, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016

Premiul II – Stan Maria, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016

Premiul I – Penciu Andreea, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016

Premiul I – Calivascu Andreea, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Premiul I – Dumitru Nicoleta, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Premiul I – Caragea Tudor Gabriel,Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Premiul I – Mihalache Ionela- Ramona, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Premiul I – Chiru Cosmin, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Premiul I – Dragnea Amalia, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016

Participare la expozitia ,,9 Mai-Ziua europei si Ziua Eroului”, CCD, Ilfov

- Participarea la concursuri judetene/nationale

Participare la concursul ,,Copilaria, zambet si culoare”, Neamt. 15-30 iun 2016

Concursul judetean, impotriva violentei, organizat de CJAR, Ilfov.

- Participarea la simpozioane sesiuni de comunicari

Participare Simpozion ,,Evenimentele si personalitatile anului 2016”

Participare simpozion ,,Oda luceafarului culturii romane” 21.01.2016



 CONSILIERE SI ORENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

 În ceea ce privește activitatea de orientare școlară și profesională putem spune că 

s-a desfășurat în condiții foarte bune,  consilierul educativ  îndrumă și 

monitorizează activitatea  profesori-diriginți cu care există o permanentă  

colaborare în vederea realizării unei orientări corecte și realiste a elevilor noștri 

pentru ocuparea locurilor la liceu. 

 Avem parteneriate cu licee care în fiecare an școlar vin să prezinte elevilor noștri 

oferta educațională , atât din județul Ilfov cât și din București. 

 Anual participăm la prezentări ale ofertelor diferitelor licee și ditribuim materiale 

informative prin intermediul celor care au competențe în domeniul OSP, respectiv 

psihopedagogul școlar, consilierul educativ, diriginții și de asemenea punem la 

dispoziția liceelor interesate spațiul corespunzător și baza materială aferentă pentru 

prezentări.



 Activitatea Comisiei de Formare Continua Şi Perfecţionare a urmărit pe parcursul anului
şcolar 2015/2016- atingerea scopului şi obiectivelor asumate în Planul Operaţional de 
Activităţi al Comisiei, respectiv îmbunătăţirea calităţii actului educaţional din şcoală prin 
perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a resurselor umane (personal didactic, auxiliar şi 
nedidactic) avându-se în vedere următoarele obiective:

Activitatea comisiei a constat in:

 Identificarea nevoii de formare din şcoală.

 Cunoaşterea de către cadrele didactice a metodologiei de perfecţionare şi formare continuă a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin prezentarea în Consiliul Profesoral 
a principalelor acte normative ce reglementează formarea continuă şi perfecţionarea;

 Prezentarea ofertei de formare a CCD Ilfov în Consiliul Profesoral;

 Incurajarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare şi activităţi de formare 
continuă;

 Acordarea de sprijin şi consiliere cadrelor didactice în activitatea de formare continuă;

 Personalul didactic si didactic auxiliar a fost informat cu privire la oferta de cursuri de 
formare continua, prin d-na prof. Aydin Anisoara– responsabil cu formarea continua si 
perfectionarea cadrelor didactice.



.

 Urmatoarele cadre didactice au sustinut inspectii pentru 

obtinerea gradelor didactice:

NR. 

CRT.

NUME SI PRENUME SPECIALITATEA GRADUL 

DIDACTIC

SOLICITAT

TIPUL INSPECTIEI OBS.

1. STEOPOAE SABNA-NINA RELIGIE II INSPECTIE CURENTĂ 1

2. GANCIU GEORGETA INVATAMANT PRIMAR II INSPECTIE SPECIALA

3. STANCIU RODICA INVATAMANT PRIMAR II INSPECTIE SPECIALA

4.
MANCIU GIORGIANA CHIMIE II INSPECTIE SPECIALA

5. AYDIN ANISOARA LIMBA ROMANA I INSPECTIE CURENTĂ 1

6. TĂSLOVEANU ANGEL LIMBA ROMANA DEF INSPECTIE SPECIALA

7. CALIN IULIA GEOGRAFIE DEF. INSPECTIE SPECIALĂ



 Măsuri de îmbunătăţire:

 Elaborarea unor proceduri de atenţionare permanentă a cadrelor didactice 

care nu au acumulat cele 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 

ani conform legii.

 Amplificarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a activităţilor de 

formare continuă organizate la nivelul şcolii.

 Completarea portofoliului comisiei de formare continua cu materiale utile şi 

de actualitate.

 Un numar foarte mare de cadre didactice sunt inscrise pentru obtinerea de 

grade didactice grad si au sustinut inspectii curente la clasa  .   

 Comisia de Formare Continua, in colaborare cu ISJ Ilfov si CCD Ilfov, si-a 

stabilit strategiile si un program de participare a cadrelor didactice la 

perfectionari prin grade didactice si cursuri de formare.

 Personalul didactic si didactic auxiliar a fost informat cu privire la oferta de 

cursuri de formare continua, prin d-na prof. Maruntelu Andreea– responsabil 

cu formarea continua si perfectionarea cadrelor didactice.







SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE

PERFECŢIONARE

1.Sahul in scoala – organizat CCD - prof.  Steopoaie Sabina, Calin Iulia, Tone 

Nicoleta, Ilie Iustina, Duminica Laura, Dumitru Daniela, Vasile Aurelia.

2.Utilizarea TIC in predarea religiei - CCD  Ilfov, Steopoae Sabina

3.Curs pentru clasa pregatitoare – Arsene Floarea

4.Curs de Storytelling – Prof. Calin Iulia, organizator Teach for Romania

5.Curs de scriere de poiecte, Prof. Calin Iulia, organizator Teach for Romania si 

FDSC

6.Curs de animator socio-educativ, Prof. Calin Iulia, organizator Teach for Romania 

in parteneriat cu Asociatia Creativ

7.Curs pentru proiecte europene, Prof. Boeru Mihaela, organizator Universitatea 

Politehnica, Bucuresti;

8.Participare la cursul de formare pentru metodisti, Prof. Boeru Mihaela, organizator 

CCD, Ilfov

9.Curs pentru definitivarea in invatamant si titularizare, Prof. Calin Iulia, Prof. Vasile 

Aurelia, organizator CCD Ilfov

10. Domnul profesor, Sebe Ovidiu, a participat la Work-shopul geografilor ilfoveni și 

la seminarul organizat de M.E.N.-„Activități de mentorat”.



 In urma activitatii de depistare a elevilor cu tulburari de limbaj efectuata la 

nivelul Scolii gimnaziale nr.1  Branesti, au fost inregistrati un numar de 50 

elevi. Din analiza efectuata la nivelul scolii, se observa ca exista 

un procent mult mai ridicat al tulburarilor de limbaj in 

randul baietilor, mai exact 64%, decat in randul fetelor 36%.

 La majoritatea cazurilor depistate, in speta la 48% din cazuri 

sunt intalnite dislalii simple, iar dislalii complexe 18%, restul de 34% fiind 

reprezentat de alte tulburari (tulburare de ritm și fluență  14%,  tulburare 

de citit-scris 18% , intarziere în dezvoltarea limbajului 2%).

 In urma procesului de recuperare derulat 16% reprezinta numarul de

 cazuri corectate , 84% cazuri in progres , ceea ca programul si

 metodele folosite sunt eficiente.



Promovarea activitatii logopedice s-a realizat in cadrul activitatilor 

de colaborare cu parintii, cadrele didactice , alte colaborari si parteneriate.

-Elaborarea unor materiale de specialitate in vederea imbunatatirii actului 

logopedic, ce sunt puse la dispozitia cadrelor didactice dar si a parintilor, 

acestea favorizand un climat educativ deschis stimultiv, o buna delimitare a 

responsabilitatilor, precum si o buna coordonare a acestora.

Activitate de consiliere parinti si cadre didactice folosind materialul din 

dotarea cabinetului asigurand orientarea activitatii logopedice spre formarea 

unui limbaj coerent, corect, stimuland toate procesele cognitive superioare 

ale copilului –initierea de programe pentru elevi, parinti si cadre didactice;

Îmbunătățirea relatiilor interpersonale de natura profesionala intre prof.logo

ped-parinti –copii-cadre didactice

Realizarea de materiale didactice si instrumente de lucru 

necesare inspectiei de specialitate(definitivat) -Proiect 

didactic/ Fișe de lucru, etc.



Școala gimnazială nr.1  Brănești 13 22 19 8 - 1 6 - 1

Școala primara nr 1 Islaz 5 10 5 1 - 6 3 - -

Unitatea de 

invatamant

Localitat

ea

Nr. de 

elevi/copii

depistati

Tipul tulburarii de 

limbaj/comunicare*

Observatii

Fete Baieti DS DC B1 B2 CS CS+ ID

Școala gimnazială nr.1  TOTAL: 50 18 32 24 8 - 7 9 - 1



 -In urma activitatii de depistare a elevilor cu tulburari de limbaj 

efectuata la nivelul Scolii gimnaziale nr.1  Branesti, au fost inregistrati 

un numar de 50 elevi. Din analiza efectuata la nivelul 

scolii, se observa ca exista un procent mult mai ridicat al tulburarilor 

de limbaj in randul baietilor, mai exact 64%, decat in randul fetelor 

36%.

 La majoritatea cazurilor depistate, in speta la 49% din cazuri 

sunt intalnite dislalii simple, iar dislalii complexe 16%, restul de 34% 

fiind reprezentat de alte tulburari (tulburare de ritm și fluență  14%,  

tulburare de citit-scris 19% , intarziere în dezvoltarea limbajului 1%).

 In urma procesului de recuperare derulat 21 % 

reprezinta numarul de cazuri corectate , 79% cazuri in progres .

 Din datele interpretate rezulta ca programul si metodele utilizate in 

procesul de recuperare a tulburarilor depistate sunt eficiente.



Promovarea activitatii logopedice  in cadrul activitatilor de colaborare cu 

parintii, cadrele didactice , alte colaborari si parteneriate.

-Elaborarea unor materiale de specialitate in vederea imbunatatirii actului 

logopedic, puse la dispozitia cadrelor didactice dar si a parintilor, 

acestea favorizand un climat educativ deschis stimultiv, o buna delimitare 

a responsabilitatilor, precum si o buna coordonare a acestora.

Activitate de consiliere parinti si cadre didactice folosind materialul 

din dotarea cabinetului asigurand orientarea activitatii logopedice spre 

formarea unui limbaj coerent, corect, stimuland toate procesele cognitive 

superioare ale copilului –initierea de programe pentru elevi, parinti si cadre 

didactice;

Îmbunătățirea relatiilor interpersonale de natura profesionala intre profesor

logoped-parinti –copii-cadre didactice.



MANGEMENTUL CALITATII
Resposabil Prof. BADEA TATIANA

 Analiza SWOT a activităţii comisiei

 PUNCTE TARI

 Corelarea activitatilor planificate in cadrul comisiei cu tintele 
strategice din PDI-ul scolii;

 Documentele comisiei au fost proiectate conform 
recomandarilor inspectorului de specialitate / ARACIP;

Membrii comisiei si-au indeplinit responsabilitatile in functie 
de atributiile stabilite la inceput de an scolar;

 Realizarea activitatilor propuse in proportie de  apoximativ 
90%;

 Introducerea datelor pe platforma ARACIP si finalizarea RAEI 
2015-2016, pana la termenul stabilit.



PUNCTE SLABE

 Lipsa de pregatire in domeniu a membrilor comisiei;

 Numarul mic de sedinte  de lucru la nivelul comisiei comparativ cu ce s-a propus initial;

 Lipsa unui spatiu specific de desfasurare a activitatii comisiei;

 Timp limitat de lucru / dificultati de corelare a programului fiecarui membru al comisiei cu al 
celorlalti din cauza supraîncărcării cu activităţi scolare si extrascolare, astfel existand 
posibilitatea  să nu fie îndeplinite toate sarcinile.



 OPORTUNITĂŢI

Disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii;

 Infiintarea, in viitorul apropiat, a Asociatiei de Parinti la nivelul unitatii de invatamant;

 Calitatea de parinti ai copiilor din scoala a unora din membrii CEAC, oferindu-le acestora o 
dubla perspectiva asupra vietii scolii;



 ZONE DE IMBUNATATIRE

 Participarea la cursuri de formare a membrilor comisiei, in masura in care acestea vor fi 
organizate;

 Revizuirea procedurilor existente in scoala si elaborarea  celor inexistente;

 Reorganizarea si respectarea graficului de organizare a sedintelor de lucru ale comisiei.



Proiecte, programe şi activităţi realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţii 

Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Parohia Branesti 

Sfanta Taina a Impartasaniei

Sfantul Cuvios  Dumitru – pelerinaj  Patriarhie

Colinde traditionale la Biserica Sf.Nicolae , Branesti

Program de colinde la biserica Sf. Treime , Dudesti

Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Dispensarul Uman Branesti

Ziua fara fumat

Norme de igiena si prevenirea transmiterii bolilor infectioase

Informarea si vaccinarea obligatorie a elevilor de clasa pregatitoare

Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Primaria

Move week – saptamana sportiva

Let.s do it Romania

Cupa memoriala Iuliu Moraru- campionat de sah

Campionat de volei- Trofeul Branesti

Trofeul Ioan Petrus

Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Politia

Violenta in familie

Sa lasam corigenta violenta in scoala

Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu CCD

Fesivalul national al sanselor tale – Cititor roman-cititor european, Cetatean roman – cetatean european

Oda luceafarului culturii romanesti

 Valori si traditii locale- vizita muzee si promovarea obiceiurilor locale „Cucii”

O, ce veste minunata- festival de colinde



 PARTENERIAT  EDUCATIONAL

 Am avut o legătura foarte buna cu parintii, autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile 
naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării 
ofertei educaţionale şi a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor 
proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar de civilizaţie si am incheiat 
partenieriate cu aceste institutii.

 Parteneriate educationale: -au fost stabilite contracte de parteneriat educational cu :

 - Scoala Gimnaziala ,, M. Viteazu”,  Targoviste, pentru concursul national de poezie cu forma 
fixa si de postere ,, Cvintetul toamnei”

 - Scoala Gimnaziala nr. 11, Buzau in proiectul National ,, Ne mandrim cu zestrea locala si 
nationala”

 -Colegiul Tehnic ,, Miron Costin”, Roman pentru concursul national epistolar- Homo Iudens

 - Asociatia Voluntarilor pentru Viata ,, Integrare prin SEV”

 - Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti

 - Editura Copilaria

 - Teatrul Zgubilici

 -Grupul European de Presa Reporter, revista Infomediu Europa si Asociatia Terra Green

 -Asociatia “ Institutul pentru dezvoltarea evaluarii in educatie”- proiect ,, Dezvoltarea 
competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar pe baza unor 
analize personalizate realizate cu instrumente informatizate”



 -Biserica ,, Sf. Nicolae” din Comuna Branesti- proiect,, Lasati copiii sa vina la mine!”

 - acord de parteneriat cu Dispensarul Uman al comunei Branesti;

 - acord de parteneriat cu Politia Branesti;
- Grupul Scolar Agricol “Cezar Nicolau”

 - Casa Corpului Didactic Ilfov

 - Palatul Copiilor si Elevilor Ilfov (prof. Ilie Iustina Daniela);

 Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Primaria

 Move week – saptamana sportiva

 Let.s do it Romania

 Cupa memoriala Iuliu Moraru- campionat de sah

 Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu Politia

 Violenta in familie

 Proiecte si activitati realizate in parteneriat cu CCD

 Fesivalul national al sanselor tale – Cititor roman-cititor european, Cetatean roman – cetatean 
european

 Oda luceafarului culturii romanesti

 Valori si traditii locale- vizita muzee si promovarea obiceiurilor locale „Cucii”

 O, ce veste minunata- festival de colinde



 PARTENERIATE

- Contract de parteneriat cu Asociatia pentru promovarea lecturii – Concurs Teste din 
poveste;
- Acord de parteneriat cu Asociatia .sportiva scolara ,,Traian Lalescu”- Cupa Memoriala 
,,Profesor Iuliu Moraru”- sah
- Acord de parteneriat cu Infomedia PRO SRL- software educational PitiClic;
- Acord de parteneriat cu Dispensarul Uman al comunei Branesti;
- Acord de parteneriat cu Politia Branesti si Inspectoratul de Politie Ilfov;              
-Acore de parteneriat cu Fundatia pentru Evaluarea Competentelor in Educatie –
Concursul International „Cu Europa ... la joaca- Euroscolarul”

 - Parteneriatul pentru traditia cucilor cu CCD Ilfov, unitatile de invatamant din 
localitate si Consiliul Local Branesti - pentru expozitia de masti traditionale si parada 
costumatiilor traditionale de “Ziua Cucilor”.

 Asociatia pentru promovarea lecturii – Concursul teste din poveste”

 Scoala gimnaziala  nr. 1 Domnesti

 Scoala gimnaziala  nr.1 Glina

 Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi inspectoratul 
de jandarmi în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru 
prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile.



 OBIECTIVE  PROPUSE  PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII  ÎN  AN 
SCOLAR  2016- 2017

 creşterea nivelului de pregătire al elevilor.

 realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite cu 
acest prilej

 crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei

 crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi

 găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar

 organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor

 realizarea de programe de pregătire specială cu elevii cu capacităţi deosebite sau cu cerinte 
speciale şi promovarea acestor rezultate

 organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al 
elevilor

 atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi creşterea 
calităţii procesului de învăţământ

 realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza criteriilor de prioritate a 
fondurilor provenite de la bugetul local ca şi celor extrabugetare

 participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi

 colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul prevenirii 
actelor de delicvenţă.





 CONCLUZII

Apreciez că, în anul şcolar 2015-2016 toţi 

factorii implicaţi în activitatea unităţii şcolare a cărei 

activitate o coordonez au făcut eforturi impresionante 

pentru a asigura cele mai bune condiţii pentru un 

învăţământ modern, atractiv şi motivant, pentru a crea 

un climat propice derularii procesului educaţional de 

calitate, dovadă sunt rezultatele la Evaluările 

Naționale , numărul mare de elevi participanți la 

cuncursuri și olimpiade (faza județeană și națională).



VA  MULTUMESC  

DIRECTOR, PROF. TONE NICOLETA


