RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.5 PIATRA NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
MISIUNEA ŞCOLII
Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț urmărește crearea unui mediu european de
instruire și formare personală și profesională, utilizând o infrastructură modernă și funcțională, cu dascăli
dedicați școlii, ce promovează valorile europene și calitatea în educație bazată pe valori.
Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiile de dezvoltare a unității de învățământ
Au fost realizate documentele manageriale de proiectare, având la bază obiectivele stabilite la
nivelul ISJ Neamț si cele ale Ministerului Educației Naționale.
Comisia pentru curriculum a verificat aplicarea planurilor-cadru naționale valabile pentru fiecare
clasă, a verificat schemele orare realizate de cadrele didactice și totodată elaborarea CDS (consultare,
chestionare, avizare, proiectare).
Planul managerial a fost realizat în concordanță cu Planul de dezvoltare instituţională.
Încadrarea personalului didactic s-a realizat in funcție de calificarea fiecăruia, opțiunile pentru CDS
ale elevilor, decizia de numire pe post, proiectul planului de școlarizare.
Activitatea extracurriculară a fost proiectată ţinând cont de opţiunile elevilor şi părinţilor şi de
nevoile unităţii şcolare.
La nivelul şcolii s-a desfăşurat Simpozionul „Dimensiunea europeană a educaţiei” şi Concurs
„Mireasma primăverii”, aprobate de ISJ Neamţ, precum și Conferința internațională „Good practices for
prevention conflicts and violence in schools”.
S-a respectat numărul de ore alocat CDŞ-urilor/curriculumului naţional în cadrul şcolii.
Încadrarea cadrelor didactice s-a realizat ţinând cont de specialitatea personalului didactic şi de
planul-cadru.
S-a întocmit un orar în favoarea elevului şi a cadrului didactic, ţinându-se cont de curba de efort.
A fost promovat mereu spiritul de echipă, s-a colaborat în stabilirea obiectivelor pe termen scurt si
lung, a fost dezvoltată o cultură organizațională proprie, cu valori și credințe, aspirații și așteptări proprii,
reprezentări, înţelesuri.
Elevilor merituoşi şi personalului şcolii li s-au înmânat diplome de merit, de excelenţă, precum şi
cadouri la sfârşitul anului şcolar.
A fost inițiat un proiect educational “Centenarul Marii Uniri”, în parteneriat cu Primăria Piatra-Neamț
– premii la concursul “Mândria de a fi român!”.
Au fost elaborate proceduri și s-au făcut revizuiri la cele existente pentru fiecare compartiment.
Autorizația sanitară a fost obținută pentru toate corpurile de clădire, conform prevederilor legale.
Există autorizație SSM şi ISU.
Activitatea SSM a fost organizată conform legii și s-a efectuat controlul periodic anual.
Activitatea PSI si ISU a fost organizată conform legii, s-au făcut exerciții conform planificării,
instruri periodice, teste, chestionare.
Colectivele de elevi au fost organizate pe clase, grupe, eficient numeric, conform datelor din SIIIR.
Documentele școlare au fost completate corect și la timp, nu au fost sincope, documente anulate,
platforma SIIIR având datele introduse corect.
I.

Organizarea de consilii profesionale tematice, rezolvarea conflictelor, rezultatele obținute la
evaluarea făcută de ISJ Neamț la inspecţiile tematice, implicarea într-un număr mare de activități a
cadrelor didactice, creșterea calității actului educativ oglindite în rezultatele la examenele naționale sunt
dovezi ale existentei unui climat adecvat desfășurării unui act educațional de calitate, dezvoltarea
personală fiind susținută și apreciată.
Au fost întocmite rapoarte anuale, semestriale ale tuturor compartimentelor din unitate (director,
comisii metodice, secretariat, contabilitate, CEAC), prezentate si dezbătute în Consiliul profesoral,
prezentate și aprobate în Consiliul de administrație.
S-a elaborat raportul privind activitatea instructiv-educativă şi a fost prezentat, avizat şi aprobat în
Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie.
S-au elaborat chestionare, fișe de evaluare şi în urma interpretărilor realizate au foste elaborate
planurile de remediere.
S-au făcut asistenţe la ore, precum şi la activităţile extraşcolare.
În unitatea de învățământ au fost organizate întâlniri și cursuri de formare, întâlniri formale cu
reprezentanții CJRAE, ai Poliției locale, cu părinții și alti reprezentanți ai comunității locale.
Elevii claselor a VIII-a au participat la simularea Evaluării naţioanle, apoi s-a procedat la întâlniri
cu elevii și părinții pentru evaluarea nivelului de pregătire și elaborarea planului de remediere.
Comisia de asigurare a calității a fost numită conform legii și sub conducerea responsabilului au
fost făcute periodic rapoarte, note de control, au fost prezentate în CA, au fost elaborate și monitorizate
planuri de măsuri și îmbunătățire a deficiențelor
Au fost întocmite rapoartele anuale şi semestriale ale fiecărei comisii şi compartimente.
A fost întocmit plan de îmbunătățire a deficiențelor constatate.
Documentele de proiectare, planificare au respectat legile in vigoare cât și
Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Ele au fost elaborate la nivelul tuturor
compartimentelor de activitate, comisii metodice, au fost semestriale şi anuale.
Oferta educațională a școlii a fost elaborată in conformitate cu prevederile prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi, dar și menținerea celor înscriși am elaborat o
strategie de marketing educațional care s-a dovedit eficientă având în vedere rezultatele.
Există tematica CA, a CP, CEAC, planuri manageriale ale comisiilor, procese-verbale ale
întâlnirilor fiecărei comisii
Activitatea unității școlare a fost organizată respectând legislația în vigoare, elaborarea deciziilor sa făcut la termen și cu informarea persoanelor responsabile de către serviciul secretariat
Personalul didactic, auxiliar şi nedidactic a fost permanent informat asupra documentelor
legislative și actelor normative in cadrul întâlnirilor, dar și prin afișare la avizier
Constituirea comisiilor şi stabilirea responsabilităţilor au fost întocmite conform legislaţiei în
vigoare, avizate în CP şi aprobate în CA.
Au fost centralizate notele de nevoi materiale, s-au luat in calcul cheltuielile aferente anului școlar
trecut și s-a intocmit proiectul de buget.
Pe baza proiectului de buget s-a realizat și planul de achiziții publice.
S-au făcut informări periodice la Primăria Piatra-Neamţ și CL, privind necesarul de fonduri pentru
reparații.
S-a realizat repartizarea fondurilor publice alocate pe capitole și articole bugetare, respectând
legislația în vigoare, având bilanțul anului anterior.
Proiectul planului de școlarizarea fost dezbătut în CP și avizat în CA.
Fișa de vacantare a fost corect întocmită și prezentată la termenul stabilit la ISJ Neamţ.

Statul de funcții a fost corect realizat și prezentat la timp la ISJ Neamţ.
Statul de personal a fost corect întocmit.
Proiectul de încadrare a fost aprobat în CA.
II.

Organizarea activităților unității de învățământ

Fișele postului au fost adaptate fiecărui post, ținând cont de specificul
fiecăruia și respectând prevederile legale, în conformitate şi cu organigrama unităţii.
Responsabilitățile au fost împărțite în mod echitabil între angajați.
Au fost respectate etapele de ocupare a posturilor vacante, în concordanță cu cerințele
metodologiei.
S-au emis decizii și s-au încheiat contracte de muncă în REVISAL.
S-au introdus datele conforme normării în programul EDUSAL.
În cazul încheierii contractelor de muncă a fost respectată legislația în vigoare
A fost respectat conținutul Metodologiei privind mobilitatea personalului
didactic, termenele și etapele prevăzute în calendar, pentru fiecare caz în parte.
Toate corpurile de clădire au autorizație sanitară .
În cadrul serviciilor PSI și ISU au avut loc ședințe de instruire periodică, s-au aplicat chestionare,
teste, conform regulamentului propriu.
Colectivele de elevi au participat la simulări de cutremur şi incendiu, atunci când a fost cazul.
S-au încheiat acorduri de parteneriat cu instituțiile și organizațiile partenere, inclusiv ONG-uri.
Unitatea şcolară este implicată în proiecte cu finanţare externă Erasmus+
Există decizii pentru implementarea proiectelor europene.
Sunt elaborate rapoarte cu privire la derularea proiectelor şi a activităţilor derulate.
III.

Conducerea/coordonarea activităţii unităţii de învăţământ

S-a urmărit în permanență îndeplinirea obiectivelor din planul managerial,
urmărindu-se progresul și stadiul în care se află.
A fost respectat graficul stabilit în planul managerial, un exemplu fiind
actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul școlii.
A fost întocmit și respectat graficul de control al directorului.
Au fost constituite comisiile la nivelul unității și s-au emis decizii după aprobarea în Consiliul de
Administrație.
De asemenea, a fost emisă decizie pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial.
Există decizie pentru coordonatorul structurii Grădiniţa cu program prelungit Nr.12 Piatra-Neamţ.
În Consiliul de Administrație au fost dezbătute și aprobate atât ROFUIP, cât și Regulamentul
intern.
În cadrul Consiliului de administrație a fost propus spre aprobare Raportul general privind starea și
calitatea învățământului - semestrul I, an școlar 2017-2018 de analiză a activității desfășurate, fiind
prezentat și avizat în Consiliul profesoral.
În cadrul ședințelor cu părinții/lectorate s-au aplicat chestionare de evaluare a gradului de satisfacție
ai beneficiarilor indirecți ai educației.
Cadrele didactice au participat la formări în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, CP,
iar unele cursuri de formare cu CCD Neamţ s-au desfăşurat la şcoala noastră deoarece au fost multe
solicitări din partea personalului.
Au avut loc întâlniri formale cu reprezentanți ai Poliției, Primăriei, CJRAE, etc.

La disciplinele Limba română și Matematică periodic au avut loc simulări ale EN, iar la celelalte
discipline evaluări sumative.
Rezultatele acestora au fost prezentate atât elevilor, cât și părinților.
Comisia de asigurare a calității a fost numită conform legii și sub conducerea responsabilului au
fost făcute periodic rapoarte, note de control, au fost prezentate în CA, au fost elaborate și monitorizate
planuri de măsuri și îmbunătățire a deficiențelor.
A fost elaborat RAEI și prezentat și avizat in Consiliul profesoral și aprobat în Consiliul de
administrație.
Semestrial și anual este elaborat raportul de analiză a activității desfășurate în unitate, pe baza
rapoartelor comisiilor de lucru.
Au fost efectuate ore de asistență la fiecare nivel: preşcolar, primar, gimnazial.
Pentru asigurarea bazei logistice a unității, s-a înnoit stocul de manuale pentru a acoperi numărul
elevilor din fiecare clasă, a fost îmbogățit inventarul bibliotecii cu câteva titluri și sunt asigurate
consumabilele bazei.
Planificările calendaristice ale cadrelor didactice și planurile manageriale ale comisiilor metodice
au fost vizate de către director, respectiv responsabilii de catedre şi comisii metodice.
Rezultatele școlare ale elevilor au fost analizate periodic în cadrul comisiilor metodice, urmărinduse tendința de progres/regres a elevilor și stabilirea unor planuri de îmbunătățire a situației acestora.
La disciplinele la care au fost aplicate teste inițiale s-au întocmit rapoarte de analiză și planuri
remediale.
În urma participării la Simulare și Evaluare Națională 2018 au fost întocmite Rapoarte de analiză.
Participările elevilor la olimpiade și concursuri școlare au fost monitorizate şi făcute publice la
avizierul unităţii, la difuzorul şcolii, precum şi în revista şcolii şi la serbarea de sfârşit de an şcolar și în
mass-media.
Au fost efectuate ore de asistență de către directorul unității şi directorul adjunct.
Documentele școlare au fost verificate de către responsabilul comisiei de verificare a documentelor și
director.
Elevii au fost mobilizați de către consilierul educativ/cadre didactice în organizarea de activități
educative și extrașcolare conform calendarului. S-a pus accentul pe activitățile cu caracter ecologic și
cultivarea spiritului civic, unitatea fiind implicată în mai multe proiecte de acest gen.
IV.

Motivarea/antrenareapersonaluluidinsubordine

S-au dat decizii de modificare a treptei salariale, operându-se modificări prin
acte adiționale și în programele REVISAL/EDUSAL.
Pe baza fișei postului, fiecare cadru didactic a fost evaluat conform prevederilor legale. Modelele
de fișe de evaluare a activității au fost modificate și adaptate profilului unității.
Achitarea din bugetul şcolii a analizelor medicale.
Am participat la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor didactice, cu rol de
monitorizare, îndrumare şi control.
În vederea participării personalului didactic şi didactic auxiliar la concursul pentru obţinerea
gradaţiei de merit, au fost întocmite aprecieri corespunzătoare activităţii fiecărui cadru didactic
desfăşurate în unitatea şcolară pentru perioada evaluată.
S-a propus ISJ Neamț acordarea de distincții și premii pentru personalul didactic care a pregătit
elevii care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale.

V.

Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

Au fost respectate termenele solicitate de instituţiile abilitate să monitorizeze corectitudinea
datelor statistice transmise sistemelor naţonale informatizate.
Au fost monitorizate şi gestionate permanent baza de date a unităţii de învăţământ, (SIIIR), cu
spijinul permanent al serviciului secretariat şi serviciului contabilitate.
A fost monitorizată permanent arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale, cu
respectarea legii.
Au fost verificate întocmirea, eliberarea, recostituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară.
Au fost soluţionate toate petiţiile/sesizările înregistrate la secretariatul unităţii şcolare, prin
întâlniri faţă în faţă sau prin găsirea soluţiilor la nivelul CA
În cadrul şedinţelor Consiliului clasei, fiecare cadru didactic a soluţionat cazurile de abateri
disciplinare săvârşite de elevi, dacă există, în şcoală sau în afara şcolii, pe cale amiabilă, cu respectarea
legislaţiei în vigoare. RI şi ROFUIP au fost dezbătute cu fiecare colectiv de elevi, precum şi cu părinţii
acestora
Potrivit prevederilor HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a organizat
serviciul intern de prevenire şi protecţie a tuturor persoanelor aflate în instituţie.
S-a asigurat instruirea personalului din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, modul de comportare în caz de cutremur, de către
persoana desemnată în acest sens.
A fost creat un mediu de muncă corespunzător procesului instructiv educativ, s-a asigurat
asistenţă medicală în cadrul şcolii cu asistenţă specializată, precum şi cabinet stomatologic.
S-a realizat planul de dezvoltare personală a cadrelor didactice debutante, au fost permanent
consiliate.
S-a organizat practica pedagogică a elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ
S-a stabilit, cu aprobarea CA, responsabilul cu manualele şcolare.
S-au asigurat condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevii din
învăţământul obligatoriu, conform prevederilor în vigoare, s-a comunicat instituţiilor abilitate necesarul de
manuale.
S-a verificat recuperarea manualelor şcolare de către bibliotecarul unităţii şcolare, acesta fiind
responsabil cu manualele şcolare
S-au acordat ajutoare pentru elevii cu CES.
S-au acordat elevilor burse sociale şi de boală, conform legislaţiei in vigoare.
S-a realizat execuţia bugetară şi s-au administrat resursele materiale.
S-au monitorizat permanent toate cheltuielile, ţinerea la zi a contabilităţii.
S-a verificat prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
Au fost atrase fonduri din resurse extrabugetare prin închirieri de spaţii, donaţii şi sponsorizări.
S-a evaluat realizarea planului de achiziţii şi utilizării fondurilor extrabugetare; au fost analizate în
CA şi Asociaţia părinţilor.
S-au dotat clasele cu mobilier nou, s-a dotat bucătăria grădiniţei.
Recepţia bunurilor materiale s-a realizat de către comisia de recepţie, conform deciziei.
S-au întocmit fişe de inventar de către comisia de inventariere, sub supravegherea
departamentului contabilitate şi administratorului unităţii şcolare.
S-au respectat termenele de încasare a venitrurilor, conform legislaţiei în vigoare.
În exercitatrea funcţiei de ordonator de credite, am prezentat Consiliului de Administraţie

documentele privind execuţia financiară, cu respectarea termenelor legale în vigoare.
Personalul administrativ, precum şi personalul de întreţinere a asigurat buna funcţionare a
bunurilor aflate în administrare.
Beneficiarii direcţi ai unităţii şcolare elevi-părinţi au fost mulţumiţi de calitatea şi funcţionalitatea
bunurilor aflate în administrare, corespunzătoare standardelor de calitate în învăţământul preuniversitar
S-a asigurat transparenţă în elaborarea şi execuţia bugetară, prin participarea la Consiliul de
Administraţie a reprezentantului Asociaţiei părinţilor, aceasta fiind supusă aprobării în CA.
S-a verificat corectitudinea şi exactitatea înscrisurilor, precum şi întocmirea la termen a statelor de
plată.
VI. Relații de comunicare
În cadrul şcolii, asigurarea comunicării și fluxului informațional la nivelul unității de învățământ, s-a
realizat conform procedurilor existente.
Au fost întocmite rapoarte tematice curente şi de specialitate, cerute de ISJ, MEN sau alte
instituţii abilitate prin lege.
S-a respectat procedura de comunicare în cadrul unităţii şcolare, precum şi cu alte instituţii.
S-amenţinut legătura cu autorităţile administraţiei publice locale prin întâlniri de lucru sau prin email, prin reprezentanţii CL şi primarului, membri CA.
S-au organizat întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membri în organele alese de
conducere de la nivel local, părinţi,privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul
comunitar prin stabilirea CDS la nivelul şcolii.
Există procedură de acces în unitatea de învăţământ.
S-a comunicat permanent şi transparent cu mass-media – articole în ziare locale şi apariţii TV.
În link se găseşte o activitate desfăşurată cu Primăria Piatra-Neamţ, Consiliul Judeţean şi care a
fost mediatizată la 1 TV Neamţ.
Site-ul şcolii: www.scoala5piatraneamt.ro
S-a constituit Comisia Paritară la nivel de unitate, care funcţionează conform prevederilor legale
în procesul de consultare a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale.
Promovarea imaginii unității de învățământ s-a realizatprin activităţi specifice, la nivel local,
județean/național, şi internaţional, prin participarea elevilor şi profesorilor la proiecte internaţionale
ERASMUS+, la diferite proiecte educative.
VII.

Pregătire profesională

Responsabilul comisiei de formare continuă a întocmit analiza nevoilor de
formare profesională,prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului.
S-a realizat, în cadrul comisiei, evaluarea periodică a eficienţei activităţii de perfecţionare şi
formare continuă.
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, a aprobat Planul de formare profesională a
personalului unităţii şcolare.
S-a verificat implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare,
didactic auxiliar şi nedidactic.
DATE REFERITOARE LA UNITATEA ŞCOLARĂ:
A. Baza materială:
Unitatea şcolară este formată din 2 corpuri:
suprafaţa spaţiului şcolar este de 5650 m2
36 săli de clasă

5 laboratoare: 2 de informatică dotate cu calculatoare, imprimante, server, modem,
internet; chimie, fizică, biologie
1 cabinet director
1 cabinet director adjunct
secretariat, dotate cu calculator, internet.
cancelarie profesori, calculator, internet.
1 sală dotată cu aparatură de proiecţie.
1 sală de distribuire lapte şi corn dotată cu rafturi şi frigider.
1 bibliotecă cu un număr de 17487 volume cărţi,
1 teren sport ( 500 m2)
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
1 cabinet logopedie/psihologie
B. Finanţarea unităţii:
< finanţarea de la bugetul local (salarii, reparaţii şi igienizare), investiţii, intreţinere, obiecte de
inventar;
< sponsori;
< autofinanţare – închirieri;
Prin închirierea spaţiilor disponibile şi a sălii de sport s-au obţinut venituri extrabugetare. Unitatea
școlară este monitorizată cu camere video.
VIII. DINAMICA RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
C. RESURSE UMANE
Personal didactic:
Nr. cadre
didactice

Nr. cadre
didactice
debutante
3

74

Nr. cadre
didactice
definitivat
11

Nr. cadre
didactice
Grad II
12

Nr. adre
didactice
Grad I
47

Număr cadre didactice
Număr cadre didactice
47

11
3

12
1

cadre didactice cadre didactice cadre didactice cadre didactice cadre didactice
debutante
definitivat
gradul II
gradul I
doctorat

Nr. cadre
didactice
doctor
1

Personal didactic auxiliar:
- 2,5 secretare
- 1 bibliotecar
- 1 administrator financiar
- 1 laborant
- 1 tehnician
- 2 administratori de patrimoniu

Personal didactic auxliar
Personal didactic auxliar
2.5

2
1

secretar

1

bibliotecar administrator
financiar

1

laborant

1

tehnician administrator
patromoniu

Personal nedidactic:
- 15 îngrijitori
- 2 muncitori ( bucătari)
- 1 spălătoreasă
- 1 paznic
- 4 muncitori

Personal nedidactic
Personal nedidactic

15

îngrijitori

4

2

1

1

bucătari

spălătoreasă

paznic

muncitori

Elevi
Preşcolar

272

Primar

629

Gimnaziu

405

Elevi
Elevi
629

405

272
Preşcolar

Primar

Gimnaziu

Absențe
Nivel clasă

Total absențe

Motivate

Nemotivate

Pregătitoare - IV

944

607

337

V - VIII

6280

4626

1654

Absenţe
Total absenţe

Motivate

Nemotivate
6280
4626

944

607
Pregătitoare-IV

1654
337
V-VIII

REZULTATE ŞCOLARE PRIMAR
Rezultate şcolare primar
Suficient
18

Foarte bine şi bine
580

Rezultate şcolare primar
Rezultate şcolare
580

18
Foarte bine şi bine

Suficient

Rezultate şcolare gimnaziu
Medii generale
5 şi 6,99

7 şi 8,99

9 şi 10

6

130

250

Rezultate şcolare gimnaziu
Rezultate şcolare gimnaziu
250
130
6
medii între 5 şi 6,99

medii între 7 şi 8,99

medii între 9 şi 10

EVALUARE NATIONALA
Medii mai mici de 5
Medii între 5-6
Medii între 6-7
Medii între 7-8
Medii între 8-9
Medii între 9-10

18
7
26
26
31
7

Rezultate evaluare naţională
Rezultate evaluare naţională
18

26

31

26

7

7

medii mai medii între 5- medii între 6- medii între 7- medii între 8- medii între 9mici de 5
6
7
8
9
10

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI


Realizarea diagnozei, a prognozei, stabilirea
reală a ţintelor strategice, întocmirea
documentelor de planificare, a rapoartelor
interne şi externe;
 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 elevilor, în majoritate, baza
materială şi încadrare cu personal calificat;
 Relaţiile interpersonale (profesor-elev,
conducere-subalterni, profesori-profesori,
profesori-părinţi) existente favorizează crearea
unui climat educaţional deschis, stimulativ.
 Există o bună delimitare a responsabilităţilor
cadrelor didactice (există comisii constituite pe
diverse probleme), precum şi o bună
coordonare a acestora;
 Întâlniri frecvente de câte ori este cazul între
cadrele didactice şi părinţii elevilor (lectoratele
cu părinţii la nivelul clasei, şcolii);
 Existenţa unui e-mail al şcolii şi a site-ului
pentru navigarea pe INTERNET pentru

PUNCTE SLABE
 Lipsa colaborării cu agenţi economici dispuşi
să sponsorizeze unitatea şcolară;
 Incapacitatea de a motiva financiar elevii
şi personalul didactic pentru performanţa
şcolară;
 Nu toate cadrele didactice vorbesc fluent o
limbă străină şi nu au abilităţi de utilizare a
calculatorului;
 Îmbătrânirea personalului de întreţinere;
 Personal didactic auxiliar şi nedidactic
insuficient;
 Inexistenţa unei magazii mari pentru
materiale;
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente;

documentare;
 Asigurarea unor standarde educaţionale înalte
prin profesionalismul cadrelor didactice;
 Asigurarea transparenţei deciziilor, diseminare
promptă a informaţiilor;
 Majoritatea personalului didactic titular, calificat
100%, majoritatea cu gradul didactic I;
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare iniţială şi continuă;
 Existenţa unui e-mail al şcolii şi a site-ului
pentru navigarea pe INTERNET pentru
documentare;
 Şcoala deţine toate autorizaţiile de funcţionare;
 Realizarea de venituri extrabugetare din
închirieri de spaţii, donaţii şi sponsorizări;
 Şcoala dispune de o bază didactică bună,
înnoită permanent prin eforturi proprii, de
manuale, auxiliare didactice;
 Conectarea la Internet;
 Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în
condiţii avantajoase pentru şcoală;
 Colaborare bună cu organele ierarhic superior,
cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ;
 Număr mare de proiecte de parteneriat cu şcoli
din ţară şi din străinătate;
 Existenţa programului A doua şansă pentru
şcolarizarea tinerilor care au abandonat şcoala;
 Existenţa în Consiliul de Administraţie al unităţii
şcolare a reprezentantului primarului şi a
consilierilor locali, care iau contact cu
realizările şi performanţele şcolii, precum şi cu
nevoile acesteia;
 Întărirea etos-ului unităţii şcolare;
 Existenţa Regulamentului intern şi ROFUIP ale
unităţii şcolare;
OPORTUNITĂŢI







Sprijin din partea Asociaţiei părinţilor pentru
rezolvarea problemelor materiale curente;
Descentralizare şi autonomie instituţională;
Existenţa unui mediu de colaborare, dar şi
concurenţial între unităţile şcolare;
Existenţa programelor de parteneriat european;
Revizuirea programelor şcolare şi a planurilorcadru;
Oferta mare de auxiliare didactice permite o
selecţie riguroasă în vederea achiziţionării;

AMENINŢĂRI






Impactul culturii facebook-ului, al TV, al
străzii şi al familiilor asupra calităţii relaţiilor
inter-umane
Perceperea eronată de către o parte a
comunităţii a problematicii vaste din
activitatea şcolii.Existenţa unor necorelaţii
între programele şcolare de la învăţământul
primar cu cele de la învăţământul gimnazial;
Oferta şcolară a liceelor din municipiu;
Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă
implicare a familiei în viaţa şcolii, uneori;

IX.ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE / CATEDRELOR / ARIILOR CURRICULARE (conform
rapoartelor înaintate de către responsabilii de comisii metodice/catedre/arii curiculare)
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 PIATRA NEAMȚ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Obiectivele din Planul managerial:
Planificarea unui program centrat pe copil;
Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;
Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra copiilor şi
membrilor comunităţii;
Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere psihologica şi socială cu copiii şi părinţii în
parteneriat cu psihologul şcolii;
Implicarea părinţilor în programul grădiniţei ca parteneri egali în educaţia copilului;
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare interpersonal la copii;
Utilizarea TIC ca instrument de învăţare;
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
Derularea de activităţi educative extracurriculare în care să implicăm părinţii şi comunitatea locală;
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
Gradiniţa dispune de întregul material curricular
(programe, auxiliare);
Preocuparea permanentă a cadrelor didactice
pentru organizarea spaţiului educaţional;
Cadre didactice calificate şi titulare;
Existenta Centrului CRED;
Integrarea copiilor cu CES;
Supraveghere video a spaţiului de joacă a
grădiniţei;
Prezenţa unui cabinet metodic;
Organizarea de activităţi extracurriculare în
parteneriate cu: Clubul ARTIS, Clubul
ALLEGRIA, EDUTECA, Tetrul de păpuşi
Aşchiuta-Iasi;
Parteneriate cu alte grădiniţe din oraş şi judet;
Existenţa cadrelor medicale şi a cabinetului
medical;
Bucătarie cu toate dotările necesare;
Sală de mese proprie,
Spaţii de joacă proprii reabilitate;
AMENINȚĂRI
Posibilitatea intrării într-un program de reabilitare
a grădiniţei
Amplasarea grădiniţei;
Sprijin oferit din partea unor parinţi cu posibilităţi
materiale, agenti economici;
Diversificarea activităţilor extraşcolare şi
implicarea părintilor alaturi de elevi

PUNCTE SLABE
Lipsa auxiliarelor pentru nivel preşcolar;
Lipsa unei săli de festivităţi pentru
desfăşurarea serbărilor, spectacolelor de
teatru;
Lipsa unui videoproiector (repararea celui
defect);
Refacerea gardului ce împrejmuieşte grădiniţa
pentru a nu mai avea acces copiii şi părinţii
acestora după orele de curs;
Refacerea pătuţurilor şi a unor piese de
mobilier din sălile de grupă

OPORTUNITĂȚI
Scăderea populaţiei preşcolare;
Situaţia materială precară a unor familii;

Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative,
referate
În anul şcolar 2017- 2018 la nivelul comisiilor metodice pe nivelele I şi II au susţinut
activităţi următoarele doamnele educatoare:Tărniceriu Trandafira, Cobzaru Luminiţa, Ruştioru
Alina, Licău Florentin, Beşu Ana şi Varga Adina, Morariu Denisa şi Nechia Codruţa, Vradohlip
Mihaela şi Ţuţuianu Iuliana, Botă Elena, Hudici Maria, Olariu Mihaela,
Ciobanu Adriana şi Cozaciuc Emanuela, Diaconu Raluca, Hanganu Elena.
Doamnele educatoare LicăuFlorentina, Ana Beşu, Cobzaru Luminiţa, Morariu Denisa au susţinut
activităţi demonstrative în cadrul Cercului Pedagogic.
Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
Cursuri de formare:
 Corupţia în învăţământul preuniversitar- Ed. Varga Adina
 Dialog social şi leadership în educaţie- Ed. Beşu Ana Maria
 Prevenirea abandonului şcolar- Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
 Comunicare organizaţională - Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
 Managementul priectelor educaţionale - Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
 Activitatea metodica- importanţa serbărilor şcolare- Ed. Olariu Mihaela
 Activitatea metodica- Deprinderile muzicale ritmice. Obiective şi valenţe ale educaţiei muzicale în
ciclul preşcolar- Ed. Cozaciuc Emanuela
Grade didactice
 Inspecţia finală Gr. Did. I – Ed. Ţuţuianu Iuliana şi Olaria Mihaela
Olimpiade şi concursuri şcolare
- „Micii creştini”- concurs judeţean- Ed. Cozaciuc Ema, Ciobanu Adriana
- „SOS PLÂNGE PĂMÂNTUL”- concurs judeţean costume şi desene pe teme ecologice- Ed.
Licău Florentina, Cobzaru Luminiţa, Ruştioru Alina, Bota Elena, Diaconu Raluca, Beşu Ana, Olaria
Mihaela, Hudici Maria
Toate doamnele educatoare au supravegheat atât la olimpiade cât şi la Evaluarea Naţională şi
bacalaureat.
Simpozioane
Conferinţa internaţională „GOOD PRACTICES FOR PREVENTION CONFLICTS AND
VIOLENCE IN SCHOOLS”- Ed.Vardohlip Mihaela, Cobzaru Luminiţa, Diaconu Raluca, Ţuţuianu
Iuliana, Ruştioru Alina, Olariu Mihaela
- Simpozion judeţean - SOS PLÂNGE PĂMÂNTUL- Ed. Olariu Mihaela, Cobzaru Luminiţa
- E vremea colindelor- Ed.Cobzaru Luminiţa
 Simpozion naţional - Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc- Ed.
Cobzaru Luminiţa
-

Publicaţii
„Sos plânge pământul”- Licău Florentina, Cobzaru Luminiţa, Olaria Mihaela, Beşu Ana Maria,
Vardohlip Mihaela, Ţuţuianu Iuliana
Parteneriate
Toate cadrele didactice din unitate au încheiat parteneriate cu părinţii, CLUBUL ARTIS, CLUBUL
ALEGRIA, TEATRUL DE PĂPUŞI „ASCHIUŢĂ” IAŞI.
Toate doamnele educatoare au participat în cadrul centrului CRED la activitatea „Managementul
stresului”- invitat, psiholog Sorina Vasilescu

Activităţi extraşcolare şi extracurriculare
În anul şcolar 2017-2018 doamnele educatoare de la Grădiniţa P.P.12 au susţinut serbări,activităţi
cu părinţii, activităţi extraşcolare, activităţi de voluntariat prilejuite de diferite ocazii: 1 Decembrie, Zilele
Şcolii, Craciun, Paşti au încheiat parteneriate cu Clubul ARTIS, Piatra Neamţ, Teatrul AŞCHIUŢĂ- Iaşi.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR PREGĂTITOARE
I.CURRICULUM
OG1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficienţei actului didactic;
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare;
O3: Îmbunătăţirea competenţelor de citit – scris şi calcul matematic;
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţii la clasă.II.RESURSE UMANE
O.G2:Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Participarea la cursuri/sesiuni de formare continuă a cadrelor didactice;
O2: Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor
III. RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice (CD-uri
educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector, etc. )
IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activităţi extracurriculare adecvate în raport cu particularităţile colectivului
de elevi;
O1: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;
O2: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor comunităţii;
Analiza SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
 implicarea membrilor comisiei în activităţile şcolii
(disponibilitate pentru colaborare cu toate cadrele
didactice în realizarea unor activităţi);
 promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor
organizate;
 lecţii demonstrative;
 existenţa unui climat favorabil de muncă în cadrul
comisiei;
 creşterea prestigiului şcolii prin participarea elevilor
la concursurile şcolare şi rezultatele obţinute.
 Programul After school vine in ajutorul părinților
care nu au cu cine lăsa copiii după-amiaza.
 Existenta unui psiholog și logoped în școală;
 Existența unei săli de masă unde elevii de la
programul After School pot lua prânzul;
Ameninţări

 insuficienta colaborare a unor
parinti cu scoala;
 materie multă, programe școlare
prea incarcata;
 lipsa auxiliarelor;
 reticența părinților în ceea ce
privește la apelarea la serviciilor
psihologului școlii(acolo unde se
impune acest lucru).

Oportunităţi

 scăderea numărului de copii;
 desfiintarea claselor din cauza plecarii elevilor.



 recunoaşterea de către părinţi a
bunei pregătiri profesionale și a
calităţii muncii cadrelor didactice;
 colaborarea cu alte şcoli pentru
realizarea unor activităţi;
 o bună motivaţie a elevilor pentru
competiţie.

Activitati din cadrul comisiei metodice
Cercul Pedagogic desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamţ de clasele pregătitoare A,B,
și C sub formă de Proiect educaţional interdisciplinar şi extracurricular « TOAMNA CEA
BOGATĂ » noiembrie 2017- coordonat de prof. înv. primar Bărbulescu Violeta;
dezbatere pe tema „ABORDAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂŢARE-EVALUARE”
 Comisie metodică
– Tratarea diferențiatăîntre deziderat și realitate(teorie și practică)-referat-toate cadrele didactice
- Dezbatere: Noutatile programei scolare aplicabile la clasa pregătitoare(ce s-a
simplificat/adaugat).Abordare diferentiata.
- „1 Decembrie – Ziua Naţională a României!”-abordare transdiciplinară- prof. inv. Primar
Bărbulescu Violeta și Micu Gheorghe;
- MIHAI EMINESCU-Luceafărul poeziei româneşti-15 ianuarie 2018- prof. Irina Bârsan
- Lectie demonstrativă- CLR-clasa pregatitoare C, prof. inv.. primar Micu Gheorghe
Bârsan Irina- voluntar în Patrula de Reciclare
- Membru in Corpul de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației
Naționale
- A făcut parte din echipa de organizare a Concursului ”MATE+”, etapele locală,
judeteană si nationala;
- A făcut parte din echipa de organizare a concursului ”Mireasma primaverii”
 Cursuri de formare:
- Cursul”Creativity Teaching Lab” organizat de Centrul Europe Direct Nord-Est, cu urmatoarele
teme: Creativitate și storytelling,Digitalizarea învățării; Conceptul de laborator de creativitate;
Oportunități europene pentru educație.
- Programul de formare continuă ” Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat
de calitate în învățământul preuniversitar, categoria 2, 60 de ore, cu un nr. de 15 credite
profesionale transferabile , acreditat prin OMEN nr. 3136/25.01.2017, in perioada 04.1218.12.2017
-Atelier de lucru STIMULARE SENZORIALA, cu durata de 4 ore, organizat in cadrul proiectului
Creatie si inovatie pentru cresterea calității vieții copiilor cu cerințe educative speciale- 1 noiembrie
2017”
-Metode si procedee de eficientizare a procesului de învățământ prin relaționarea cu părinții”-CCD
Neamt, 26.01-07.02.2018
-”Integrarea eficienta a copiilor cu CES in invatamantul de masa”-CCD Neamț, 02.02-07.02.2018
- ”Egalitate de sanse in educatie”-CCD Neamt
 Olimpiade şi concursuri şcolare
-CONCURS NATIONAL” SPACE WEEK INTERNATIONAL- EXPLORÂND NOI LUMI IN SPATIUdesfasurat la Scoala Gimnazială Ipotești, Suceava,3-9 octombrie 2017
- Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER - COMPER MATEMATICĂ şi
COMPER COMUNICARE, Etapa Judeţeană I şi Etapa Judeţeană II 2017-2018, obţinând numeroase
premii I, II, III, Menţiune.
- Concursul Naţional GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, Etapa I şi Etapa a II-a, Etapa Finală, obţinând
numeroase diplome de excelenţă, diplome de merit şi de participare.

- CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „ MATE +”, Etapa locală, Etapa Judeţeană (5 elevi –
premiul I) şi Etapa Naţională ( 1 elev – Premiul I, 1 elev premiul II, 1 elev premiul III)
- Concurs Naţional „Invitaţie la responsabilitate”, faza judeţeană (4 elevi - Premiul I)
- Concurs Judeţean „Mireasma primăverii”, faza judeţeană (3 elevi – Premiul I)
- Premiul I-Concurs de recitare patriotica-elevul Stefan Cojan
- Mentiune Concursul National ”MADE FOR EUROPE”- elevul Stefan Cojan
 Simpozioane/conferințe
- Conferință Europeana „Teach for future” 22 noiembrie 2017,
- Conferința Națională a Comunității ”Educație pentru științe”- Universitatea Bucuresti, 3-4.11.2017
- Sesiunea de comunicari ”Strada-prieten sau dusman”, organizat de Liceul Tehnologic ”Gh. RusetRoznovanu”, Neamt, 23.03.2018
- Conferința Internațională ”Good practices for prevention conflicts and violence in school”, 11.09.2018
- Conferința Internatională ”Critica land creative thinking in Erasmus plus projects”, 20.03.2018
- Simpozion Judetean ”Dimensiunea europeana a educatiei prin abordari moderne ale educatiei”,
22.02.2018
 Parteneriate: -Parteneriat cu biblioteca scolii, bibliotecar Stoian Dominte Nicoleta, activitatea
”Cartea mea preferata”sept.2017 și Parteneriat cu Scoala Gimnazială Ipotești, Suceava
 Activităţi extraşcolare și extracurriculare
- Program educaţional extraşcolar şi interşcolar „De Crăciun” desfăşurat în decembrie 2018, în colaborare
cu Asociaţia Hara – Centrul de Excelenţă – tehnica „picturii pe apă” şi tehnica „scratch art & tehnica
răzuirii”;
- Proiect educațional: 15 IANUARIE- ”Mihai Eminescu, Luceafarul poeziei românești”;
- Proiect educațional ”24 Ianuarie-Hai sa dăm mână cu mână”, în colaborare cu clasa a III-a C și a III-a D;
-Proiecte e-Twinning: Celebrating Birthdays Around Europe, Christmas Card Exchange Project 2017, Tree
House: Pilgrims 'hostel', FRIENDS ACROSS EUROPE 2018;
- Parteneriat educațional cu clasa I, Scoala Gimnazială Dochia, Neamt, în Saptamana "Școala Altfel"
- COMPETIŢIA "O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL-"ȘI EU POT
DEVENI...ȘI EU TE POT SALVA!";
- Proiect educaţional interdisciplinar şi extracurricular „Toamna cea bogată” în colaborare cu prof. înv.
primar Barbulescu Violeta - cl. preg. B şi prof. înv. primar Micu Gheorghe,cl. preg. C, susţinut şi în cadrul
Cercului Pedagogic al Învăţătorilor (21 noiembrie 2017) (Nr. 3410/09.11.2017)
-„Piatra Neamţ - Târgu Neamţ” excursie tematică de o zi cu itinerarul: Piatra Neamţ – Vânători Neamţ Târgu Neamţ şi retur.
- membri în ”Patrula de reciclare”- Premiul pentru”Cea mai mare cantitate de baterii ”- in valoare de 150
euro.
 Baza materială/Achiziţii materiale: Tablă magnetică;mobilier; calculator/imprimantă;materiale
didactice: jetoane, cifre magnetice;imprimantă color;scaun birou, ambele achizitionate din
premiul de 150 euro castigat in cadrul programului ”Patrula scolara”, obtinand premiul pentru
”Cea mai mare cantitate de baterii”.
 Bărbulescu Violeta
 Cursuri de formare/definitivat/grade didactice: Curs de formare ISU
 Olimpiade şi concursuri şcolare
•
Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER - COMPER
MATEMATICĂ şi COMPER COMUNICARE, Etapa Judeţeană I şi Etapa Judeţeană II 2017-2018,
obţinând numeroase premii I, II, III, Menţiune.
•
Concursul Naţional GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, Etapa I şi Etapa a II-a, Etapa
Finală, obţinând numeroase diplome de excelenţă, diplome de merit şi de participare.
•
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „ MATE +”, Etapa locală, Etapa Judeţeană
(7 elevi – premiul I) şi Etapa Naţională (2 elevi – Premiul I)
•
Concurs Naţional „Invitaţie la responsabilitate”, faza judeţeană (4 elevi - Premiul I)
•
Concurs Judeţean „Mireasma primăverii”, faza judeţeană (3 elevi – Premiul I)
•
Concursul județean „Schițe inspirate din arta populară” (2 elevi – Premiul I)

•
Concursul județean „Covoare și ștergare românești” (2 elevi – Premiul I)
 Activităţi extraşcolare și extracurriculare
- Culorile toamnei!”-Drumeţie în natură – septembrie 2017
- Activitatea „Sănătate prin sport!”
- 5 octombrie 2017 - Ziua Internaţională a Educaţiei - Activitate în colaborare cu clasa a VI-a C - prof.
Ramona Chiriac
- Program educaţional extraşcolar şi interşcolar „De Crăciun” desfăşurat în decembrie 2018, în colaborare
cu Asociaţia Hara – Centrul de Excelenţă – tehnica „picturii pe apă” şi tehnica „scratch art & tehnica
răzuirii;
- Proiect educaţional „1 Decembrie – Ziua Naţională a României!” în colaborare cu clasa a IV-a B –
Cătălina Paşcău şi clasa pregătitoare C – prof. înv. primar Gheorghe Micu
- Concurs Judeţean „ Schiţe inspirate din artapopulară” şi Concurs Judeţean „Covoare și ștergare
românești”;
- Convenţie cu Carrefour Piatra Neamţ – Activitate „Micul brutar”
- Proiect educaţional interdisciplinar şi extracurricular „Toamna cea bogată” încolaborare cu prof. înv.
primar Bârsan Irina-Amelia- Cl. preg. B şi prof. înv. primar Micu Gheorghe Cl. preg. C, susţinut şi în cadrul
Cercului Pedgogic al Învăţătorilor (21 noiembrie 2017) (Nr. 3410/09.11.2017)
- Program educaţional extraşcolar şi interşcolar „De Crăciun” desfăşurat în
decembrie 2018, în colaborare cu Asociaţia Hara – Centrul de Excelenţă – tehnica „picturii pe apă” şi
tehnica „scratch art & tehnica răzuirii”, tehnica ingenioasă de artă şi creaţie – „pictură cu nisip colorat
-„Nașterea Domnului” – Serbare de Crăciun
- Dansuri – Clubul de Copii Artis Piatra Neamţ (Diplomă de excelenţă)
- „Piatra Neamţ - Târgu Neamţ” excursie tematică de o zi cu itinerarul: Piatra Neamţ – Vânători Neamţ Târgu Neamţ şi retur.
•
Simpozioane/conferințe
-”Abordări moderne pentru un învăţământ eficient şi aplicat”, secţiunea didactică şi secţiunea ştiinţifică în
cadrul Simpozionului Județean „DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI PRIN ABORDĂRI
MODERNE ALE FORMĂRII PROFESIONALE”.
- Conferinţa Internaţională – Asociaţia pentru Educaţie şi Formare Bacău, prilejuită de împlinirea a 10 ani
de activitate în domeniul educaţiei (Diplomă) şi la Conferinţa Internaţională cu tema „Good practices for
prevention conflicts and violence in schools”, organizată de Şcoala Nr. 5 Piatra Neamţ, în Proiectul
ERASMUS+ ART AND EMOTION
 Baza materială/Achiziţii materiale: Flipchart mobil; Planşe didactice + alfabetar
 Micu Gheorghe
- Membru echipa coordonare Simpozion ”Dimensiunea europeana a educatiei prin abordări
moderne ale formării profesionale; administrator site-ul scolii; coordoneaza revista învățământului
primar, împreună cu profesorii din învățământul primar, revistă ce beneficiază de înregistrare
ISSN.
 Simpozioane/conferințe: Participare Conferinta Inclusion. Educational Challenge and
Opportunities, Polonia
 Publicații: Publicare 2 carti ISBN – EmploVET; Publicare 2 carti ISBN – CAPE
 Activităţi extraşcolare și extracurriculare
Intalnire management de proiect Erasmus+ Art and Emotions, Polonia
Coordonator de proiect POCU Cresterea calitatii vietii prin masuri de sprijin socio-economice a
Comunitatii marginalizate Tolici, Comuna Petricani – Neamt (2017-2020)
PROIECT EDUCAȚIONAL 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – Clasele Preg B si C si
cls a IV-a B
- colecta de haine și jucării realizată de elevii din clasă cu ocazia zilei de 1 Iunie în sprijinul elevilor
proveniți din medii familiare defavorizate. Elevii din clasa Pregătitoare C au mai participat la
confecționarea și împodobirea spațiului școlii cu ocazia unor evenimente speciale (sărbătorile de
Crăciun, Paște, Ziua școlii, Ziua copilului)

-COMPETIŢIA "O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL: "ȘI EU POT
DEVENI...ȘI EU TE POT SALVA!";
• Proiect educaţional interdisciplinar şi extracurricular „Toamna cea bogată” în colaborare cu prof.
înv. primar Barbulescu Violeta- Cl. preg. B şi prof. înv. primar –Barsan Irina Cl. preg. A, susţinut şi în
cadrul Cercului Pedagogic al Învăţătorilor (21 noiembrie 2017)
-„Piatra Neamţ - Târgu Neamţ” excursie tematică de o zi cu itinerarul: Piatra Neamţ – Vânători Neamţ Târgu Neamţ şi retur.
 Achizitii/donatii clasa - sistem audio, table magnetice, imprimanta,
consumabile,videoproiector, imprimanta 3 D.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR I
1. OBIECTIVELE DIN PLANUL MANAGERIAL
Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);
Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare, utilizarea de strategii activ-participative;
Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
Organizarea de activităţi extracurriculare;
Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la
informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la testele predictive, sumative şi la concursurile şcolare;
Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;
Colaborarea şcoală-familie;
Creşterea eficienţei activităţii educative;
Motivare, implicare, participare în cadrul proiectelor de parteneriat educaţional;
Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale, financiare.
Planificările calendaristice au fost întocmite în funcţie de programa şcolară ţinând cont de
particularităţile de vârstă ale elevilor, iar proiectarea unităţilor de învăţare a fost adaptată nevoilor
colectivului de elevi în urma observării sistematice şi evaluării formative. Schemele orare și orarul clasei au
fost stabilite în concordanță cu prevederile curriculumului, orarul ținând cont de curba de efort. Au fost
aplicate teste de evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2017-2018, care au fost analizate , în urma lor
formulându-se concluzii şi stabilindu-se un plan de măsuri remediale, dar și grafice, de comparaţie a
evoluţiei fiecărui elev şi a performanţelor /a regresului înregistrate la sfârşitul anului şcolar. Rezultatele
evaluărilor au fost prezentate în ședința cu părinţii elevilor. Evaluările sumative, dar şi formative au fost
concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei,
determinând stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual,
stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. Periodic, s-a realizat
compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi unele dintre ele, au fost replanificate conform unor
situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Fiecare învăţător a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de
igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a
instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale. Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi
însuşite prin alternarea formelor de organizare a colectivului: individual, în perechi,în grup. A fost încurajată
creativitatea elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de curs. Au fost încurajați elevii
cu dificultăți în învățare prin tratarea diferențiată și prin ajutorul oferit de ceilalți colegi. Au fost întocmite şi
aplicate chestionare atât la clasă cât şi în cadrul şedinţelor cu părinţii pentru cunoaşterea copilului. S-a
urmărit formarea deprinderilor de studiu individual la elevi şi a autocontrolului prin activităţi specifice.
Au fost proiectate activităţi ce presupun formarea de competenţe cheie la elevi, care presupun aplicarea
practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite. S-au întreprins activităţi de observare a
elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii și discuţii cu părinţii.
Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul
de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

Elevii au fost implicaţi în proiecte de voluntariat și alte activități extrașcolare pentru a le forma
deprinderi civice de buni cetăţeni. Pentru a menţine o bună relaţie familie - şcoală, au fost oferite în cadrul
şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de consiliere, informaţii periodice. În multe activităţi a fost implicată
familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii
voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
Personal didactic calificat, titular, cu vechime atât
în învăţământ cât şi în şcoală, care permite
realizarea unui act didactic de calitate;
Existenţa întregului material curricular-planuri de
învăţământ, programe şcolare,
manuale,
îndrumătoare, seturi de CD-uri cu lecţii interactive;
Preocuparea cadrelor didactice pentru respectarea
curriculumului şi a particularităţilor de vârstă si
individuale;
Competenţă în abordarea activităţii integrate;
Stabilirea conţinuturilor conform noului curriculum
şi în funcţie de particularităţile de vârstă;
Respectarea conţinutului ştiinţific şi asigurarea
echilibrului între activităţile statice şi cele dinamice;
Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice
pentru realizarea unui material didactic
adecvat,atractiv,eficient;
Organizarea optimă a activităţii de învăţare prin
îmbinarea a numeroase strategii didactice;
Competiţia constructivă a cadrelor didactice;
Utilizarea adecvată şi cu profesionalism a
metodelor activ-participative;
Perfecţionarea unora din cadrele didactice ,
participând la cursuri organizate de CCD;
Rezultate bune obţinute de elevi la concursurile
şcolare;
Consilierea părinţilor de către cadrele didactice în
problemele pe care aceştia nu le sesizează;
Aspectul plăcut al sălilor de clasă(mobilier,
mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe
parcursul activităţilor asistate, lucrări ale copiilor,
fotografii ale acestora la diferite activităţi şcolare şi
extraşcolare, planşe didactice, etc.), cât şi ţinuta
igienico-sanitară corespunzătoare a elevilor ;
Rigoare ştiinţifică în predarea conţinuturilor;
Asigurarea suportului metodic în desfăşurarea
lecţiilor;
Sprijinirea copiilor în acomodarea treptată cu
şcoala.
OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE
•Acordarea unei atenţii scăzute elevilor cu nevoi
speciale sau cu un ritm mai lent de învăţare, care
întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor
prevăzute de programa şcolară;
•Implicarea insuficientă, sau chiar deloc, a unor
familii în activitatea de educare a copiilor;
•Lipsa unor parteneriate educaţionale, locale,
judeţene, naţionale;
• Participarea sporadică a unor cadre didactice la
programele de formare continuă.
•Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor
participanți la activitățile educative extracurriculare
si extrascolare.

AMENINŢĂRI

• Varietatea cursurilor de perfecţionare si formare
continuă oferite de CCD;
•Dorinţa învăţătorilor pentru schimburi de
experienţă şi acţiuni organizate în parteneriat;
• Dezvoltarea competenţelor de gestionare optimă
a timpului de lucru cu elevii;
• Valorificarea, în lecţii, a experienţei de viaţă şi a
informaţiilor extracurriculare ale elevilor;
• Susţinerea în permanenţă a tuturor acţiunilor
promovate la nivelul clasei sau şcolii de către
conducerea unităţii.

•Situaţia economică precară a familiilor unora
dintre copii;
•Criza de timp a părinţilor , urmată de scăderea
interesului pentru şcoală;
•Motivaţia scăzută a elevilor şi părinţilor pentru
activităţile şcolare;
•Influenţe educaţionale negative din partea
mijloacelor de informare în masă.

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE– LECŢII DEMONSTRATIVE, REFERATE
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. La nivelul comisiei
metodice, în anul şcolar 2017-2018,au fost întocmite şi prezentate referate având ca teme:,,Dezvoltarea
deprinderilor de citit-scris la clasa I’’( prof. Ardeleanu M. , Cheşu M.), „Metode moderneîn predarea cititscrisului ”( prof. Ardeleanu M., prof. Porumbita Gina, prof. Cheşu M.). Prof. Porumbiţa Gina a susţinut în
cadrul comisiei metodice lecţie demonstrativă la disciplina Comunicare în Limba română. Prof. Ardeleanu
M. a sustinut o activitate didactică în cadrul proiectului Erasmus + ,,Art and emoţions’’, 2006-1-ES01KA2019-025128. Pentru activitatea din luna decembrie ,,Abordarea transdisciplinară a sărbătorilor de
iarnă’’, toate cadrele didactice au organizat serbări şcolare. În cadrul cercului pedagogic, membrii comisiei
au realizat intervenţii, au întocmit fişe de lucru privind tema ,,Exemple de bune practici în tratarea
diferenţiată a elevilor’’.
Prof. Porumbiţa Gina a participat la Olimpiada de educaţie civică în calitate de corector. A întocmit
procesele verbale în cadrul comisiei metodice şi cercului pedagogic.
Prof. Ardeleanu Mihaela a participat în calitate de organizator, membru, evaluator la Concursul regional
,,MATE+’’, faza naţională. A propus subiecte pentru Concursul regional ,,MATE+’’, faza naţională.
Prof. Chesu M. a fost supraveghetor la Olimpiada judeţeană de fizică (Colegiul Naţional “Petru Rares”).
Toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice au coordonat practica pedagogică a elevilor de la
Colegiul Naţional,,Gheorghe Asachi’’.
Toţi membrii s-au implicat în desfăşurarea eficientă a activităţilor comisiei metodice, fie prin organizarea
unor programe artistice, fie prin susţinere de referate sau lecţii demonstrative. La fiecare temă, membrii
comisiei metodice au avut o contribuţie concretă, concisă şi pertinentă, făcând din aceste şedinţe
adevărateactivităţi metodice de formare, care să vină în mod realîn sprijinul dezvoltării profesionale, prin
împărtăşirea propriilor experienţe didactice şi perfecţionarea continuă.
CURSURI DE FORMARE /DEFINITIVAT/GRADE DIDACTICE
1. Programul de formare continuă ,,Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de
calitate în învăţământul preuniversitar’’, 60 ore, 15 credite, O.M. Nr. 396/25 XII.2017, desfăşurat în
perioada 4.XII-18.XII.2017-prof. Ardeleanu M.;
2.Curs de perfecţionare în cadrul Casei Corpului Didactic (prof. Chesu M.)
3.Curs de formare ,,Leadership şi management educaţional’’, acreditat conform O.M.E.N.
4586/09.08.2017, 24 credite transferabile, 95 ore, derulat în perioada 09.06.2018-21.06.2018- -prof.
Ardeleanu M.;
4.Programul de formare continuă ,,Instruirea pentru situaţii de urgenţă a personalului din sistemul de
învăţământ preuniversitar’’, cu durata de 24 ore, organizat de CCD Neamţ, în perioada 10.02.-17.02.2018prof. Ardeleanu M., prof. Cheşu M., prof. Porumbita G.;
5.Programul de formare continuă ,,Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel’’, 60 de ore, cu un număr de
15 credite profesionale transferabile, acreditat prin OMEN Nr. 6217/23.12.2016, derulat în perioada
03.07.2018-16.07.2018- prof. Ardeleanu M.;
6. Absolvire program studii universitare de Master- prof. Chesu M.

7. Programul de formare continuă ,,Integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale, în
învăţământul de masă’’,cu durata de 24 de ore, organizat de CCD Neamţ, în perioada 02. II- 07.II. 2018prof. Ardeleanu M.;
8. Programul de formare continuă ,,Metode şi procedee de eficientizare a procesului de învăţământ prin
relaţionarea cu părinţii’’, cu durata de 24 de ore, organizat de CCD Neamt, în perioada 26.01.- 07.02.
2018- prof. Ardeleanu M.;
9. Conferinţa Internaţională,, Good practices for prevenţion conflicts and violence in schools’’, organizată
în cadrul proiectului ,,Erasmus +, Art and emoţion’’- prof. Ardeleanu M.;
10.Conferinţa Internaţională ,,CRITICAL AND CREATIVE THINKING IN ERASMUS PLUS PROJECTS’’activitatea de disiminare a Proiectului Erasmus + KA1,,Profesionişti în educaţie pentru o şcoală a
viitorului’’-- prof. Ardeleanu M, prof. Cheşu M.
PARTICIPĂRI ŞI PREMII LA CONCURSURI ŞCOLARE
La concursurile şcolare la care au participat, elevii claselor I au obţinut rezultate bune.
Rezultatele obținute la concursurile școlare desfășurate în anul școlar 2017 -2018
Clasa I A, prof. Ardeleanu Mihaela
a) GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR: 6 premii de Excelenţă;4 premii II;3 premii III;2 menţiuni
b) CONCURSUL COMPER
A)
Limba română: 7 premii I;10 premii II;9 premii III;3 mentiuni
B)
Matematica;10 premii I;10 premii II; 5 premii III;1 mentiune
c) Concursul de Desene Carrefour, Ediţia de Crăciun 2017- Premiul al II-lea
d) Concursul,,CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ DE CRĂCIUN ‘’- PREMIUL al II-lea
e) Concursul naţional ,,Invitaţie la responsabilitate’’, faza judeţeană – 3 premii I
f) CONCURSUL REGIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ„ MATE +”, faza
judeţeană- 5 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III;
g) CONCURSUL REGIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ„ MATE +”,faza
naţională– 1 premiu I, 1 premiu III
h) Concursul de Arte Plastice din cadrul Simpozionului Internaţional ,,Predarea integrată – o necesitate, un
deziderat’’ , Ediţia a III-a, 24 martie 2018 – 3 premii I.
Clasa pregătitoare B, prof. Cheşu Mihaela
a) CONCURSUL COMPER
Limba română: 2 premii; 6 premii II; 2 mentiuni;
Matematică: 2 premii I; 2 premii II;8 premii III; 9 mentiuni
b) CONCURSUL REGIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ„ MATE +”faza
judeţeană- 1 premiu II;
c) Concursul Judeţean “Invitaţie la responsabilitate” editia a IV-a;
PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE
Simpozionul Naţional,,Educaţie, creativitate, implicare, profesionalism’’, cu lucrarea ,,Strategii
moderne de predare-învăţare’’ (prof. Ardeleanu M.);
Simpozionul Internaţional,,Predarea integrată - o necesitate, un deziderat ’’cu lucrarea ,,Predarea
integrată în ciclul primar’’ (prof. Ardeleanu M.);
Simpozionul Naţional “Dimensiuni europene în educaţie”-prof. Cheşu M.
PUBLICAŢII
Prof. Cheşu M. a publicat un articol ştiinţific.
Prof. Ardeleanu M. a redactat şi publicat în revista ,, Interferenţe Didactice’’
,,Importanţa formării comportamentului civic la şcolarul mic’’.

articolul cu tema

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
În anul şcolar 2017-2018, cadrele didactice de la clasele I au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase
activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

PARTENERIATE EDUCATIVE
● Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 81 Bucuresti prin participarea la Simpozionul
Naţional,,Educatie, creativitate, implicare, profesionalism’’ ( prof. Ardeleanu M.);
●Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Husi, în cadrul Simpozionului
Internaţional ,,Predarea integrată- o necesitate, un deziderat ’’ ( prof. Ardeleanu M.);
●Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău în cadrul Concursului Internaţional ,,Flori de
martie’’- Ediţia a VII-a-2018 ( prof. Ardeleanu M.);
●Parteneriat cu Asociaţia ,,Hara’’- Centrul de Excelenţă în Educaţie Nonformală, Dezvoltare Personală şi
Formare Profesională (prof. Ardeleanu, prof. Chesu M. );
●Parteneriat cu Centrul de Plasament “Să-i ajutăm, iubindu-i”- prof. Chesu M
●Parteneriat cu Teatrul TOMIS din Constanţa - prof. Chesu M
● Parteneriat cu Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul Neamţ- prof. Ardeleanu
M.

-

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018
CLASA I A- prof. înv. primar Ardeleanu Mihaela
1. ,,Culorile toamnei’’- drumeţie pe Dealul Cozla; realizarea unor desene pornind de la frumuseţile
toamnei;
2. ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris’’- vizită la Biblioteca Judeţeană,,G. T. Kirileanu’’;
3. Actiunea de voluntariat ,,Săptămâna fructelor şi a legumelor donate’’;
4. ,,Dăruind vei fi mai bun” (donare de haine, jucării copiilor defavorizaţi )-activitate desfăşurată cu
Asociaţia Hara;
5. Vizionarea spectacolului despre eclipse şi anotimpuri,,A,B, C, D, Eclipsele…’’, organizat de Muzeul
de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ;
6. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’;
7.„România, ţara mea“ – Sărbătorirea Zilei Naţionale a României prin activităţi specifice : vizionarea
unor prezentări PPT cu date despre momentul istoric, realizări de desene tematice;
8. “Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cu Asociaţia Hara;
9.,, Dor de Eminescu ‘’– omagiu adus marelui poet (desene, poezii, prezentări ppt);
10. ,,Spiritul sărbătorilor la români’’:
- confecţionarea unor obiecte decorative pentru sala de clasă şi pentru bradul de Crăciun;
momente artistice cu ocazia Crăciunului;
scenete ce au avut la bază elementele specifice sărbătorilor de Crăciun;
colinde şi cântece tradiţionale;
obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi Anul Nou;
împodobirea bradului cu ornamente realizate de elevi.
11. ,,Unirea în suflet de copil ’’- sărbătorirea Unirii Principatelor Române prin vizionarea unor
prezentări PPT cu date despre momentul istoric, realizarea unor desene , citirea unor lecturi ce prezintă
marele eveniment istoric.
12. Campania,,Vreau să fiu de ajutor, cumpărând un mărţişor!’’, campanie iniţiaţă de ASPNSLuceafărul.
13. ,,Un mărţişor pentru literatura română’’- Proiect desfăşurat in perioada 27 . II- 15 III. 2018, cu
Biblioteca Şcolii Gimnaziale Nr. 5 Piatra Neamţ;
14. Activităţi în colaborare cu Jandarmeria Neamţ, cu Poliţia de Proximitate în cadrul săptămânii
,,Şcoala altfel”
15. ,,E ziua ta , mămico!’’- program artistic de 8 Martie
16.,,Dr. Măseluţă si supereroii dinţilor sănătoşi’’-activitate de parteneriat cu Cabinetul Stomatologic
de la Şcoala Gimnazială Nr. 5;
17. Programul educaţional extraşcolar şi interşcolar ,,8 Martie Creativ’’;
18.,,Să cunoaştem frumuseţile patriei noastre’’- excursie organizată în judeţul Suceava;
19. ,,E ziua ta, copile!’’- activitate desfăşurată la Baza Adridan

20. “Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cu Asociaţia Hara;
21. Serbarea Abecedarului
CLASA I B- prof. înv. primar Cheşu Mihaela
1. 5 Octombrie 2017- “Ziua Educaţiei”- Vizionarea unui film educativ;
2.,,Dăruind vei fi mai bun” (donare de haine, jucării copiilor defavorizaţi )-activitate desfăşurată cu
Asociaţia Hara;
3. Donaţie Centrul de Plasament “Să-i ajutăm, iubindu-i”;
4.„Săptămâna fructelor şi a legumelor donate’’-donaţie de fructe şi legume în cadrul Campaniei sociale;
4. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’;
5.“Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cu Asociaţia Hara;
6. Serbare “Bun venit, Moş Crăciun!”
7. Activitate de voluntariat cu Asociaţia Hara;
8.Vizionare teatru “Fat- Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu;
9.Serbarea Abecedarului;
10. Excursie – Suceava.
CLASA I C- prof. înv. primar Porumbiţa Ramona
1. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’;
2. “1 Decembrie, ziua românilor”(ppt,poezii,ecusoane,desene,colaje);
3. “Primiţi colindători?”(serbare de Crăciun);
4. “Mica Unire”(ppt,desene,Hora Unirii);
5. Vizionarea piesei de teatru,,Amintiri din copilarie ‘’ ;
6. ,,Bun venit ,primăvară !”-realizare şi vânzare de mărţişoare;
7.“Lumina din suflet”-ppt Învierea Domnului ,desene ,încondeiere ouă;
8.“Copilaria”- serbare de sfârşit de an şcolar;
9.“Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cu Asociaţia Hara;
10. Excursie-Salina Tg.Ocna.
ACHIZIŢII MATERIALE
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de
consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice, până la acest moment semnalându-se orice neregulă de
ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii
formulate: dotarea spaţiului de lucru , acţiuni de gospodărire sau autofinanţare.
La clasa I A s-a pus parchet nou.
La clasa I B s-au achiziţionat table magnetice si jaluzele.
La clasa I C s-au achiziţionat planşe cu cifre,litere,etc.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR a II-a
Obiectivele din Planul managerial
Curriculum
a). Proiectarea activităţilor instructiv-educative în concordanţă cu curricula şcolară
b). Îmbunătăţirea rezultatelor la testarea elevilor de clasa a II-a şi la concursurile scolare
Managementul şcolar
a). Operaţionalizarea strategiei adoptate pentru anul şcolar 2017 – 2018;
b). Transmiterea operativă a tuturor actelor normative emise de MEN şi ISJ Neamţ şi urmărirea
respectării prevederilor legale în activităţile şcolare
c). Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale, financiare
Activitatea educativă
a). Creşterea eficienţei activităţii educative

b). Motivare, implicare, participare în cadrul proiectelor de parteneriat educaţional
Parteneriate cu comunitatea locală
a). Facilitarea cunoaşterii reciproce a partenerilor la nivel local, a rezultatelor obţinute şi a
oportunităţilor în vederea cooperării
Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

colectiv didactic titular cu temeinică pregătire ştiinţifică şi baza didactică şi materială care solicită
metodică, experienţă didactică bogată, atmosfera de modernizare continuă, fluctuaţia elevilor ţarăemulaţie între elevi, colaborare fructuoasă şcoală-familie; străinătate, exodul spre şcoli de centru sau
licee;
Oportunităţi

Ameninţări

implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte
europene, cooptarea autorităţilor locale în derularea unor
acţiuni educative;

populaţia şcolară în declin numeric, dezinteres
din partea familiilor cu elevi-problemă;

Activități demonstrative:
Activitate demonstrativă integrată Matematică şi explorarea mediului cl. a II-a Step, prof. înv.
primar Budiş Nechita Cecilia - cerc pedagogic , activitate demonstrativă la Dezvoltare parsonală cl.
a II-a E, prof. Neguriţă Clement, activitate demonstrativă la Matematică şi explorarea mediului cl. a
II a D, prof. înv. primar Ifrim Gabriela.
Coordonarea practicii pedagogice, prof. Cosma Monica, Tofan Cristina, Stoleru Niculina, Ifrim
Gabriela.
„ Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în cadrul demersului didactic ”, „ Rolul disciplinei Muzică şi
mişcare în educaţia şcolarului mic ”, „ Dezvoltarea educaţiei estetice prin arte vizuale si abilităţi
practice”.
Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
„ Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învăţământul
preuniversitar ” prof. înv. primar Cosma Monica, Tofan Cristina, Stoleru Niculina, Ifrim Gabriela
Olimpiade şi concursuri şcolare
„ Amintiri din copilărie” cl. a II-a A a prof. Cosma Monica, Gazeta Matematică prof. Tofan Cristina,
Ifrim Gabriela, „ Mate +” prof. Cosma Monica, prof. Tofan Cristina, prof. Stoleru Niculina, prof. Ifrim
Gabriela.
Activităţi extraşcolare
Serbări de Crăciun, activităţi de voluntariat – toate cadrele didactice, excursie Nordul Moldovei cl.
a II-a A, prof. Cosma Monica
Achiziţii materiale: Cărţi la biblioteca clasei a II-a A, imprimanta prof. Cosma Monica si planşe
didactice - toate cadrele didactice.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR a III-a
Obiectivele din Planul managerial
I CURRICULUM
OG1: Ameliorarea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficientei actului didactic;
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare si optimizare a procesului de invatare;
O3: Imbunatatirea competentelor de citit-scris si calcul matematic;

O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne in desfasurarea activitatii la clasa;
II.RESURSE UMANE
O.G2:Formarea continua si autoperfectionarea cadrelor didactice
O1:Participarea la actiuni de formare continua a cadrelor didactice;
O2:Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor
III. RESURSE MATERIALE SI INFORMATIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate in desfasurarea activitatii didactice( cd-uri
educationale, site-uri educationale, calculator, video-proiector, etc IV.
IV RELATIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile
colectivului de elevi;
O1: Initierea si derularea unor parteneriate si proiecte educationale locale si interjudetene;
O2: Desfasurarea unor activitati educative scolare si extrascolare cu impact asupra membrilor comunitatii;

Analiza SWOT
Puncte tari
 implicarea membrilor comisiei în activităţile şcolii
(disponibilitate pentru colaborare cu toate cadrele
didactice în realizarea unor activităţi);
 promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor
organizate;
 participarea părinţilor în număr mare la activităţile
desfăşurate de către învățători (organizarea unui
program riguros de consultații la toate clasele);
 lecţii demonstrative;
 colaborarea cu grădiniţa şi cu alte instituţii;
 existenţa unui climat favorabil de muncă în cadrul
comisiei;
 coordonarea practicii pedagogice
 creşterea prestigiului şcolii prin participarea
elevilor la concursurile şcolare şi rezultatele
obţinute.
Ameninţări
 scăderea numărului de copii

Puncte slabe

Oportunităţi
 recunoaşterea de către părinţi a bunei
pregătiri profesionale și a calităţii
muncii cadrelor didactice;
 colaborarea cu alte şcoli pentru
realizarea unor activităţi;
 o bună motivaţie a elevilor pentru
pentru competiţie.

Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative, referate
-Lecţii demonstrative:
- Prof. Nicolau Florin (în cadrul Cercului pedagogic)

-Prof.Nicolau Lia - Ordinea operaţiilor matematice-MATEMATICĂ (în cadrul Comisiei metodice)
-Prof. Ghiban Violeta – În lumea muzici –ED.MUZICALĂ (în cadrul Comisiei metodice)
-Prof. Corduneanu Maricica –Magie și culoare - AVAP(în cadrul Comisiei metodice)
Referate:
„ Teoria inteligenţelor multiple şi tratarea diferenţiată”( în cadrul Cercului pedagogic) – toţi membrii
comisiei
„ Metode moderne versus metode tradiționale” (în cadrul Comisiei metodice) – Prof. Ghiban Violeta
„Activităţi integrate şi scopul lor„ -Prof .Corduneanu Maricica (în cadrul Comisiei metodice)
-Proiect educaţional - „ Eminescu –Luceafarul poeziei româneşti”- toţi membrii comisiei
Cursuri deformare/definitivat/grade didactice
 Dezvoltarea compeţentelor în vederea asigurarii unui mentorat de calitate în învăţământul
preuniversitar – prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
 Laborator de creativitate pentru profesori/Creativity Teaching Lab( Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est) – prof. Corduneanu Maricica
 Atelierul de lucru ”Stimulare senzoriala-realizarea cartilor senzoriale” (CJRAE Neamţ – Asociaţia “Eu
te indrum”) – prof. Corduneanu Maricica
 Integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă– prof. Ghiban
Violeta, prof. Corduneanu Maricica
 Metode şi procedee de eficentizare a procesului de învăţământ prin relaţionarea cu părinţii– prof.
Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
 Mobilitatea Erasmus+, desfăşurată la Napoli( Torre del greco) în cadrului proiectului „ Art and
emotions”
Olimpiade si concursuri scolare
- Participari la concursuri : - „Gazeta matematica” : prof. Ghiban Violeta(5 elevi = 100 puncte
- 9 elevi = 89 – 99 puncte), prof. Corduneanu Maricica ( 3 elevi = 75-90 puncte)
-„Comper” - prof. Corduneanu Maricica (3 elevi= 100 puncte, Matematică , 5 elevi =100 puncte, Română)
- ,, Mate +” – faza județenă: prof. Ghiban Violeta (1 elev =100 puncte), prof. Corduneanu Maricica(1 elev
=100 puncte)
- faza naționala : prof. Ghiban Violeta ( premiul al II-lea), prof. Corduneanu Maricica(premiul al III-lea)
-Concursul de cultură generală “Aşii cunoaşterii”:( un premiu I, un premiu II, 4 premii III, 5 menţiuni)- prof.
Ghiban Violeta, (un premiu I, un premiu II, 2 premii III, 3 menţiuni)- prof. Corduneanu Maricica
-„Space Week International – Explorând noi lumi în spaţiu” prof. Corduneanu Maricica
- Olimpiada de educaţie civică / faza locala – prof. Nicolau Florin
-membru în comisia de organizare a concursului ,, Mate +” ( faza locală, județenă,națională) și a
concursuluijudeșean „Mireasma primăverii”- prof. Corduneanu Maricica
-organizarea concursului județean „Mireasma primăverii” și a Simpozionului județean „Dimensiunea
Europeană a Educției prin abordări moderne ale formării profesionale Simpozioane/ conferinţe
 Particiare la Conferinta Europeana « Teach for future » -prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu
Maricica
 Simpozion internațional „Critical and creative thinking in Erasmus plus project” prof. Ghiban
Violeta, prof. Corduneanu Maricica, prof. Nicolau Florin, prof. Nicolau Lia
 Participare în cadrul Simpozionului județean „Dimensiunea Europeană a Educției prin abordări
moderne ale formării profesionale” cu lucrare științifică - prof. Corduneanu Maricica, prof. Nicolau
Florin, prof. Nicolau Lia
Publicaţii – poezii în revista şcolii -prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
-articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate – Revista Apostolul şi Jurnalul
Winners: prof. Nicolau Florin, prof. Nicolau Lia
Parteneriate
-Parteneriat educaţional judeţan de voluntariat “Am citit o carte şi vă recomand” ( partener CCD
Neamţ) – prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
-Proiect naţional -„Space Week International – Explorând noi lumi în spaţiu” prof. Corduneanu
Maricica

-Parteneriat cu Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu”: prof.Nicolau Florin, prof.Nicolau Lia, prof.
Ghiban Violeta,prof. Corduneanu Maricica
- Parteneriat cu Cabinetul stomatologic al școlii în cadrul campaniei de igienă orala Colgate - toţi
membrii comisiei
-Parteneriat cu Asociația „Hara” –participând la diverse activitați practice organizate de aceștia prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
Activităţi extraşcolare
 Organizare
- Campania socială „ Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” coordonator SNAC - prof. Ghiban
Violeta
- Proiect educational „Unire-n cuget şi-n simţiri” – prof. Corduneanu Maricica
 Participare la:
- Campania socială „ Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” – toţi membrii comisiei
- activităţile dedicate Zilei Naţionale – 1 Decembrie , Ziua şcolii, Ziua poetului nepereche, Ziua Unirii
– 24 Ianuarie –toţi membrii comisiei
 Program artistic
- “Tradiţii şi obiceiuri de iarna la români “- prof. Ghiban Violeta, prof. Nicolau Lia
-Concert de colinde – prof. Nicolau Florin
-“Naşterea Domnului “ – prof. Corduneanu Maricica
 Vizită la Asociaţia “ Luceafarul” (persoane cu dizabilităţi) – prof. Nicolau Florin, prof. Nicolau Lia
 Vizită la Muzeul Iluziilor (Planetariu Mobil) – prof. Corduneanu Maricica, prof. Ghiban Violeta
 Vizionarea spectacolului de teatru „Amintiri din copilărie” – prof. Corduneanu Maricica, prof. Ghiban
Violeta, prof. Nicolau Florin, prof. Nicolau Lia
 Drumeție la Lacul Cuiejdel- prof. Corduneanu Maricica
 Excursii școlare-toți membrii comisiei
COMISIA METODICĂ A CLASELOR a IV-a
Activitatea comisiei claselor a IV-a, în anul şcolar 2017-2018, s-a desfăşurat în concordanţă cu
documentele programatice pe toate compartimentele lor, la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile
survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
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.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică
formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor, completându-ne reciproc.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
-Preocuparea cadrelor didactice pentru respectarea
- Lipsa spaţiilor pentru activităţi
curriculumului şi a particularităţilor de vârstă si
extracurriculare, în timpul săptămânii de
individuale;
lucru;
- Stabilirea conţinuturilor conform noului curriculum şi in
-Toate cursurile la care dorim să participam
funcţie de particularităţile de vârstă;
presupun o contribuţie financiară;
-Organizarea judicioasă a evaluarilor iniţiale, formative,
-Lupta pentru acumularea unor puncte
sumative, cu stabilirea unor programe de recuperare,
devine acerbă şi tinde să depăşească latura
ameliorare şi dezvoltare;
umanului.
-Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare,
valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale
elevilor;

-Rezultate bune obținute la evaluarea națională la final
de ciclu primar;
-Susţinerea elevilor cu performanţe şcolare, asigurarea
pregătirii în vederea participării la olimpiade şi concursuri
şcolare;
-Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice pentru
realizarea unui material didactic adecvat,atractiv,eficient;
-Organizarea optimă a activităţii de invăţare prin
îmbinarea a numeroase strategii didactice, utilizarea
materialelor educaţionale aflate pe suporturi electronice;
-Eficientizarea pregătirii profesionale,
interrelaţionare pozitivă prin comunicare,
prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese
rotunde, dezbateri, exemple de bună practică, care să
abordeze problema modern versus tradiţional în
utilizarea strategiilor didactice;
-Posibilitatea abordării creative şi interactive;
-Competiţia constructivă a cadrelor didactice;
-Participarea la stragii de formare continuă, la
simpozioane, lucrări şi articole de specialitate, publicate
în cadrul unor reviste sau pe site-uri educaţionale;
-Implicarea cadrelor didactice în proiecte internaţionale
Erasmus
-Participarea la cursuri şi schimb de experienţă,
realizarea unor disiminari,oferirea unor exemple de bune
practici;
- Vizibilitatea şcolii în comunitate, a diverselor activităţi
şcolare şi extracurriculare pe site-ul şcolii;
-Implicarea elevilor, familiei, a comunităţii locale în
derularea unor acţiuni de voluntariat
OPORTUNITĂŢI
-Oferta de formare CCD răspunde nevoilor de
perfecţionare ale cadrelor didactice;
-Posibilitatea implicarii in cadrul proiectelor europene;
-Toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de
soluţionare a tematicii;
-Se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi expectaţiile
prin exprimarea dorinţelor şi satisfacţiilor;
-Participare neconditionata cu materiale proprii, la fiecare
tema;
-Dezbatereatematicii este atât profitul grupului cât şi al
fiecărui individ.

AMENINŢĂRI
-Rapiditatea şi inconsecvenţa schimbărilor
din sistem poate determina nesiguranța in
adoptarea unor măsuri sigure si imediate in
procesul didactic;
-Condiţiile socio-economice ce duc la
diminuarea motivaţiei învăţării şcolare,
posibil obstacol în atingerea standardelor
de performanţă;
-Majoritatea părinţilor petrec puţin timp cu
copiii datorită multiplelor activităţi în care
sunt implicaţi pentru a face faţă nevoilor
sociale;
-Elevii sunt dependenţi de telefon şi
calculator,
iar efectele sunt vizibile- marea majoritate
au probleme de vedere.

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective .

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
În cadrul comisiei metodice au fost susţinute lecţii demonstrative , întocmite şi prezentate referate,
realizate dezbateri, având ca teme:
„Comunicarea în procesul educaţional-abordarea copiilor cu CES„
 referate si intervenţii din partea fiecărui membru al comisie;
 prezentarea ptt a unui material pe tema menţionată de către Dna. psiholog Sorina Vasilescu şi
participarea la dezbatere cu oferirea de soluţii concrete.
„Exemple de bune practici utlizate în procesul de predare-învaţare-evaluare”
 dezbatere la care au participat toţi membrii comisiei, în cadrul activităţii de cerc
pedagogic,susţinută la Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamţ.
 lecţie demonstrativă la Limba şi literatura română susţinuta de prof.Dimon Oana Andreiea la clasa
a IV-a D cu tema ‘’Parti de vorbire”
„Stimularea creativității și gândirii critice a elevilor”
 prezentarea celor mai bune creații literare ale elevilor din clasele a IV-a
 referate și intervenții din partea fiecărui membru din comisie
„Clasic și modern în educație-jocul didactic utlizat în orele de matematică”
 lecție demonstrativă susținută la Matematică de prof.Stalinescu Rodica cu tema „Fracții”
 referate și intervenții din partea fiecărui membru al comisiei
Practica pedagogică a fost coordonată de către: Prof.Stalinescu Rodica, Bârsan Bogdana.
Din Comisia de Evaluare a Examenului Național de Titularizare au făcut parte: Prof.Stalinescu Rodica,
Bârsan Bogdana ,iar pentru lecții demonstrative au fost implicate toate clasele.
CURSURI DE FORMARE
Pentru îmbunãtãţirea activitãţilor didactice cadrele didactice s-au înscris la diverse cursuri dupa cum
urmeaza:
1. Programul de formare continuă,,Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat
decalitate în învăţământul preuniversitar’’, 60 ore, 15 credite, O.M. Nr. 396/25 XII.2017, desfăşurat
în perioada 4.XII-18.XII.2017-prof. Stalinescu Rodica,Barsan Bogdana;
2. Curs de formare ,,Leadership şi management educaţional’’, acreditat conform O.M.E.N.
4586/09.08.2017, 24 credite transferabile, 95 ore, derulat în perioada 09.06.2018-21.06.2018- prof. Stalinescu Rodica, Bârsan Bogdana;
3. Programul de formare continuă ,,Instruirea pentru situaţii de urgenţă a personalului din sistemul de
învăţământ preuniversitar’’, cu durata de 24 ore, organizat de CCD Neamţ, în perioada 10.02.17.02.2018- prof. Pașcău Cătălina;
4. Programul de formare continuă ,,Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel’’, 60 de ore, cu un
număr de 15 credite profesionale transferabile, acreditat prin OMEN Nr. 6217/23.12.2016 derulat
în perioada 03.07.2018-16.07.2018- prof. Stalinescu Rodica, Pașcău Cătălina;
5. Programul de formare continuă ,,Integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale, în
învăţământul de masă’’,cu durata de 24 de ore, organizat de CCD Neamţ, în perioada 02. II- 07.II.
2018- prof. Stalinescu Rodica, Bârsan Bogdana;
6. Programul de formare continuă ,,Metode şi procedee de eficientizare a procesului de învăţământ
prin relaţionarea cu părinţii’’, cu durata de 24 de ore, organizat de CCD Neamt, în perioada
26.01.- 07.02. 2018- prof.Stalinescu Rodica, Bârsan Bogdana;
7. Curs Artă și Emoții - Torre del Greco, Italia-Prof.Pașcău Cătălina.
OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
Elevii claselor a IV-a au participat la următoarele concursuri:
Clasa a IV-a A-prof.STALINESCU RODICA
OLIMPIADA DE EDUCAȚIE CIVICĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ
MENȚIUNI echipajele: VORNICU ȘTEFAN,TODIRICĂ ILARIA; URSACHE DENISA, COSTEA BIANCA.

OLIMPIADA MATE – OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI
ETAPA JUDEȚEANĂ
MENȚIUNE- VORNICU ȘTEFAN, BURSUC RĂZVAN.
FII INTELIGENT ….LA MATEMATICĂ
Premiul I- APOSTOL DIANA. BRĂDULEȚ MATEI, BUDIȘ TUDOR, BURSUC RĂZVAN, CAZACU
RĂZVAN, LEU ALEXANDRU, MELINTE ȘTEFANA, PORUMBIȚA ANDREI, VASILIU DIANA, VORNICU
ȘTEFAN.
Premiul II- ILIE ȘTEFAN.
Premiul III- MITRIA DRAGOȘ. ȚĂPUC ANA, RADU ANDRA, TĂRĂNTUȘ TEODORA.
Mențiune- PĂVĂLEANU IULIA.
FII INTELIGENT… COMUNICARE/ORTOGRAFIE
Premiul I- RADU ANDRA, MELINTE ȘTEFANA, VASILIU DIANA, VORNICU ȘTEFAN.
Premiul II- GHIBA EVELINA, MITRIA DRAGOȘ, BRĂDULEȚ MATEI.
Mențiune- COJOCARIU ȘTEFAN, LUPU AUGUSTIN.
COMPER MATEMATICA-etapa I, II
Premiul I–URSACHE DENISA, VORNICU ȘTEFAN, VASILIU DIANA, SASU ANA, MELINTE ȘTEFANA,
BURSUC ȘTEFAN, PORUMBIȚA ANDREI, BRĂDULEȚ MATEI, RADU ANDRA, LEU ALEXANDRU, ILIE
ȘTEFAN
Premiul II- APOSTOL DIANA, BUDIȘ TUDOR, CAZACU RĂZVAN, GHIBA EVELINA, ȚĂPUC ANA,
MITRIA DRAGOȘ, COSTEA BIANCA, TĂRĂNTUȘ TEODORA, BĂICĂNESCU RADU, ȚĂRANU
GEORGE.
Premiul III- NĂSTASE ILINCA, POPA SEBASTIAN, COJOCARIU ȘTEFAN, VASILESCU PAVEL, LUPU
AUGUSTIN.
Mențiune- PĂVĂLEANU IULIA. CÂMPEANU ALBERT, TODIRICĂ ILARIA
Etapa națională- VORNICU ȘTEFAN, VASILESCU DIANA, URSACHE DENISA, BRĂDULEȚ MATEI,
SASU ANA, MELINTE ȘTEFAN – 100 puncte.
COMPER COMUNICARE-etapa I, II
Premiul I- RADU ANDRA, VORNICU ȘTEFAN, VASILIU DIANA, TĂRĂNTUȘ TEODORA, URSACHE
DENISA, ȚĂRANU GEORGE, SASU ANA, MELINTE ȘTEFANA, TODIRICĂ ILARIA, BURSUC RĂZVAN.
Premiul II- BUDIȘ TUDOR, BRĂDULEȚ MATEI, COSTEA BIANCA, GHIBA EVELINA, PORUMBIȚA
ANDREI, MITRIA DRAGOȘ, APOSTOL DIANA, GHIBA EVELINA.
Premiul III- POPA SEBASTIAN, VASILESCU PAVEL, ȚĂPUC ANA, CÂMPEANU ALBERT, CAZACU
RĂZVAN, GHIBA EVELINA, COJOCARIU ȘTEFAN, BĂICĂNESCU RADU.
Mențiune- PĂVĂLEANU IULIA, LUPU AUGUSTIN, ILIE ȘTEFAN.
Etapa națională- VORNICU ȘTEFAN, VASILIU DIANA, RADU ANDRA, MELINE ȘTEFANA, BURSUC
RĂZVAN, TĂRĂNTUȘ TEODORA, SASU ANA, URSACHE DENISA.
GAZETA MATEMATICĂ…JUNIOR
Premiul de merit- BURSUC RĂZVAN, RADU ANDRA, MELINTE ȘTEFANA, URSACHE DENISA,
VASILIU DIANA, SASU ANA, VORNICU ȘTEFAN, BRĂDULEȚ MATEI.
Premiul de excelență- VORNICU ȘTEFAN, VASILIU DIANA, BURSUC RĂZVAN.
Clasa a IV- a C – prof. BÂRSAN BOGDANA - MIRONA
COMPER MATEMATICA –etapa I, II
Premiul I – PRICOPIE RENATA ANTONIA, NICOARĂ ANDREI ALEXANDRU, SCUTARU ANA –
MARIA, STROE EMILIA CRISTINA, VĂDUVA RAMONA GABRIELA
Premiul II- GHINDĂOANU ALESSIO MIHAI , GRĂDINARU DARIUS NICOLAE, GRĂDINARU RAUL
ANDREI, LUNGU DAVID ALEXANDRU, NICOARĂ ANDREI ALEXANDRU, PINTILIE VANESSA
ALECSANDRA ,

Premiul III- CIBOTARIU DARIA ELENA, LEONTE GIADA, NEGRESCU IUSTIN IOAN, NISTOR
ANA- MARIA,PLEŞCA ANDREEA GEORGIANA,
COMPER MATEMATICA -Faza nationala – PRICOPIE RENATA -100 puncte
COMPER COMUNICARE – etapa I, II
Premiul I – LEONTE GIADA, LUNGU DAVID ALEXANDRU, PRICOPIE RENATA ANTONIA, STROE
EMILIA CRISTINA, STROE EMILIA CRISTINA
Premiul II- PINTILIE VANESSA ALECSANDRA, PLEŞCA ANDREEA GEORGIANA,SCUTARU ANA
- MARIA
Premiul III- NICOARĂ ANDREI ALEXANDRU, NISTOR ANA- MARIA
Faza nationala – PRICOPIE RENATA -100 puncte
LUMINAMATH - premiul I PRICOPIE RENATA, premiu III LĂZĂRUŢ TEODORA
FII INTELIGENT ….LA MATEMATICA
Premiul I – GHINDĂOANU ALESSIO MIHAI, PLEŞCA ANDREEA GEORGIANA, VĂDUVA
RAMONA GABRIELA
Premiul III- LEONTE GIADA
FII INTELIGENT,,,COMUNICARE /ORTOGRAFIE
Premiul I -LEONTE GIADA, PLEŞCA ANDREEA GEORGIANA, PRICOPIE RENATA ANTONIA
Premiul II- VĂDUVA RAMONA GABRIELA, NICOARĂ ANDREI ALEXANDRU, LĂZĂRUŢ ANA
TEODORA
Premiul III -GHINDĂOANU ALESSIO MIHAI, PINTILIE VANESSA ALECSANDRA,
OLIMPIADA DE EDUCATIE CIVICA
4 echipaje din care s-au calificat la faza judeteana 1 echipaj –PRICOPIE ANTONIA +BIZU IOANA
MATHESIS- 2 MENTIUNI –PRICOPIE RENATA ANTONIA,STROE EMILIA CRISTINA
ASII CUNOASTERII
Premiul I – AIROAE EDUARD ALEXANDRU, LĂZĂRUŢ ANA TEODORA, LEONTE GIADA,
PLEŞCA ANDREEA GEORGIANA, PRICOPIE RENATA ANTONIA, SCUTARU ANA – MARIA,
STROE EMILIA CRISTINA, VĂDUVA RAMONA GABRIELA
Premiul II- GRĂDINARU RAUL ANDREI, GHINDĂOANU ALESSIO MIHAI,
Premiul III- LUNGU DAVID ALEXANDRU, NICOARĂ ANDREI ALEXANDRU,
INFOKID- 6 participanti , din care
Premiu II PRICOPIE RENATA ANTONIA, 70 lei
Premiu III STROE EMILIA CRISTINA, 50 lei
Mentiune LEONTE GIADA- 30 lei
Olimpiada Micii Matematicieni
premiul II PRICOPIE RENATA 70 lei
Gazeta matematica …Junior
Premiul de Excelenta – PRICOPIE RENATA ANTONIA, STROE EMILIA CRISTINA
MATE PLUS – organizator concurs
Faza locala -6 copii participant , 2 elevi admisi la urmatoarea etapa
faza Judeteana Premiul I PRICOPIE RENATA ANTONIA, STROE EMILIA CRISTINA,
faza Nationala -premiul I PRICOPIE RENATA ANTONIA
CLASA a IV-a B-Prof.Pașcău Cătălina
OLIMPIADA DE EDUCAȚIE CIVICĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ
MENȚIUNI echipajele: Beșu –Roca Andrei/Chertic Alexandru; Tofan Ingrid/Ifrim
Concursul „Gazeta matematică Junior” Etapa I,II
Concursul COMPER Limba română–Etapa I,II
Concursul COMPER Matematică – Etapa I,II
Concursul FII INTELIGENT…Matematică/Comunicare
Concurs Bucurii ale primăverii – în cuvinte și culori, ediția a II-a - Țițești, Argeș

SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE
1. Simpozion județean “Dimensiunea europeană a educației prin abordări modern ale formării
profesionale- ediția a IV-a” cu lucrări tematice „Abordări moderne pentru un învățământ eficient și
aplicat” – Prof. Stalinescu Rodica, Pașcău Cătălina, Bârsan Bogdana, Dimon Andreiea.
2. Simpozionul intejudetean “Invitație la responsabilitate” -Prof.Stalinescu Rodica,Barsan Bogdana,
Pașcău Cătălina;
3. Conferinţa Internaţională,, Good practices for prevenţion conflicts and violence inschools’’,
organizată în cadrul proiectului ,,Erasmus +, Art and emoţion’’- prof.Stalinescu Rodica,Pascau
Catalina, Bârsan Bogdana,Dimon Andreiea;
4. Conferinţa Internaţională ,,CRITICAL AND CREATIVE THINKING IN ERASMUS PLUS
PROJECTS’’-activitatea de disiminare a Proiectului Erasmus + KA1,,Profesionişti în
educaţiepentru o şcoală a viitorului’’-- prof.Stalinescu Rodica, Pașcău Cătălina, Bârsan Bogdana,
Dimon Andreiea;
5. Conferința europeană “Teach for future”-Prof.Dimon Oana Andreiea
6. Sesiunea regionala de comunicari cu tema rutiera – STRADA –PRIETEN SAU DUSMAN
activitate a proiectului educational regional O SECUNDA DE ATENTIE , O VIATA SALVATA
inscris in CAERI 2018, pozitia 1556, activitae derulata in data de 23 martie 2018 si coordonata de
ISJ Neamț și de Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu “- Roznov –Prof.Bârsan Bogdana
7. Simpozion și Concurs Județean Oferă un zâmbet, Ediția I Arad-Prof.Pașcău Cătălina
PUBLICAŢII
 Elevii clasei a IV-a A:Todirica Ilaria,Vornicu Stefan, Radu Andra,Taranu George. sub indrumarea
Prof.Stalinescu Rodica au publicat articole in revista scolii “Crai nou”:
PARTENERIATE
La nivelul claselor a IV-a s-au stabilit următoarele parteneriate:
CLASA a IV-a A-Prof.Stalinescu Rodica
 Parteneriat educaţional cu Editura Arthur pentru „Clubul de lectură”
 Parteneriat educaţional cu CCD
 Parteneriat educaţional cu „Centrul pentu educaţie incluzivă Al.Roşca”
În cadrul acestora, elevii clasei a IV-a A au realizat următoarele activităţi: ” 22 octombrie Ziua
Internaţională a bibliotecilor şcolare”;”Povestea vorbei”-reuniune de improvizatie narativa,destinata elevilor
claselor a IV-a A si a VII-a C; ”Mihai Eminescu mai aproape de noi”- realizarea de afişe pentru CCD;
”Bucurii mici dăruite din suflet” -activitate de confecţionare de obiecte alături de copiii cu dizabilităţi.
CLASA a IV-a C-Prof.Bârsan Bogdana
Parteneriate:”Marțisor tradițional “, Editia I,concurs cultural –artistic
Space week internațional- explorând noi lumi în spațiu- proiect educațional;
Parteneriat cu Biblioteca Județeana “G.T.Kirileanu” în urma careia au desfășurat activități:
“Biblioteca de la A la Z”; “Ora de lectură-prietenii din carți”; “ Lumea copilăriei-dramatizare” ;
Proiectul—“Prietenie pe o sfoară”.
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat, în egală măsură, pe
formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor deziderabile la elevi, calitatea
acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activparticipative, raportand problematica la experienţele copiilor.
Cadrele didactice din cadrul comisiei metodice a claselor a IV-a şi-au dovedit eficienţa prin activităţi
educative cu impact pozitiv în rândul elevilor.
1. Participarea la acţiuni de voluntariat desfăşurate la nivel judeţean şi interjudeţean:
 “O faptă bună cu un fruct şi o legumă”-elevi din toate clasele au donat fructe şi legume;



Acțiunea comunitară” Din inimă pentru inimă “ la Spitalul Sf. Maria, Iași, Secția de oncolologie
pediatrică-organizata la nivelul claselor a IV-a la care au participat reprezentanţi formati din
cadre didactice şi părinţi din fiecare clasă, care au oferit copiilor pachete realizate cu sprijinul
financiar al acestora ,dar şi sponsorizarea unor instituţii precum ANAF, Mondovash cooptate
de catre Prof.Dimon Andreiea Oana-iniţiatoarea acţiunii.
2. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă au fost organizate la nivelul fiecărei clase :
 momente artistice cu ocazia Crăciunului;
 scenete ce au la bază elementele specifice sărbătorilor de Crăciun;
 colinde şi cântece tradiţionale;
 împodobirea bradului cu ornamente realizate de elevi;
 participarea la concursul “Cea mai frumoasă clasă ornată de Crăciun”.
3. ”Ziua Educaţiei “ a fost marcată de activităţi special organizate la nivelul fiecărei clase
4. Proiect educațional “ 1 Decembrie –Ziua Naţională a României”; ”24 Ianuarie-Ziua Unirii” – proiect
la care au participat toate clasele prin diverse activităţi ce au fost postate pe site-ul şcolii
5. În cadrul “Zilelor Şcolii” elevii clasei a IV-a au relizat o activitate comună cu elevii clasei I C
intitulată “Cărţi uriaşe pentru pitici”
6. Proiect tematic “Eminescu Luceafarul, eu-o mica stea”– Proiect desfășurat de elevii clasei a IV-a
B împreună cu elevii clasei a III-a Step by Step
7. Proiect Educaţional,,Ion Creangă- mărţişorul literaturii romane „ concurs cultural –artistic-elevii
clasei a IV-a C
8. Vizionări de piese de teatru şi filme -activitate realizată la nivelul fiecărei clase.
9. Proiect de voluntariat Creativ ART-clasa a IV-a B
10. Acțiune de voluntariat” Vreau să fiu de ajutor, cumpărând un mărțișor”-clasele IV A,B
11. Au participat in calitate de voluntar la activitațile intitulate” România suntem noi” desfășurate de
Asociația Culturala Star Piatra Neamț-elevii clasei a IV-a C
12. A participat la activitățile organizate cu ocazia Zilei Copilului de Primăria Piatra Neamț impreuna
cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț , activități ce fac parte din Proiectul “ Mișcare
pentru copiii noștri “- ediția a III-a –Prof.Barsan Bogdana
13. Proiect educațional “Azi la gradinița, mâine la școală” în parteneriat cu Gradinița Vicenzina
Cusmano, Piatra Neamț și Grădinița cu PP Nr. 12 Piatra Neamț-Prof.Pașcău Cătălina.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR STEP BY STEP
OBIECTIVELE DIN PLANUL MANAGERIAL:
A.
Îmbunătăţirea calităţii predării – învăţării – evaluării în clasele comisiei metodice
B.
Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate şi a
formelor de organizare a colectivului de elevi
C.
Utilizarea surselor alternative de predare, de căutare şi folosire a altor forme de cunoaştere
Analiza SWOT:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului
Există elevi cu deficienţe de învăţare, dar şi cu
primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, probleme de comportament destul de grave;
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării
•Lipsa unor spaţii de joacă / recreere pentru aceşti
transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
copii care stau mai mult de opt ore în şcoală;
progra- melor şcolare;
•Lipsa unei minime valorizări a muncii doamnelor
•Toate cadreledidactice au parcurs materia la
învăţătoare din această alternativă;
fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de

învăţare/ unităţi tematice (cl.pregătitoare, cl.I, cl.aIIa);
•S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, sau derulat programe de pregătire suplimentară, de
recuperare şi dezvoltare, discuţii cu părinţii;
•Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare
(Iniţială, formativă, sumativă). În urma evaluărilor
s-a constatat că majoritatea elevilor deţin
cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau
dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte
învăţarea;
•Activităţile din cadrul Comisiei metodice au fost
derulate conform graficului. Au avut loc dezbateri,
susţinerea unor referateşi a unor activităţi
demonstrative model;
•Fiecare învăţător a realizat o mapă sintetică ce a
cuprins: planul cadru pentru fiecare clasă,
programele şcolare în vigoare, schema orară,
caietul învăţătorului, fişe de lucruşi teste de
evaluare formativă, sumativă, portofolii tematice la
diferite discipline de învăţământ;
•Cadreledidactice din comisie au iniţiat şi derulat
alături de colegii din celelalte comisii metodice pe
parcursula cestui semestru şcolar proiecte
educaţionale locale sau naţionale.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Eficientizarea demersului didactic prin abordarea în Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
predare a diferite metode de predare-învăţareelevilor, deruta morală determinată de societate şi
evaluare ca şi a unor strategii ce pun accent pe
mai ales de mass-media;
satisfacerea nevoii de mişcare a elevilor;
•Elevii, ca şi părinţii lor, acordă tot mai puţină
•Utilizarea eficientă a calculatorului şi videoatenţie studiului individual, considerând suficiente
proiectorului în activităţile zilnice de la clase;
informaţiile dobândite doar la şcoală;
•Asigurarea materialului didactic necesar din fonduri •Criza de timp, ca şi cea financiară, din multe familii,
gestionate de către părinţi, la fiecare clasă;
reduc tot mai mult implicarea lor în viaţa şcolară.
•Stimularea lucrului în echipă, a socializării şi a
autoevaluării;
•Existenţa unor interese comune în ceea ce priveşte
intenţionalitatea profesională care poate promova şi
consolida coordonatele unei învăţări formative,
durabile, punctate de performanţă.
ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE:
Susţinerea unor referate şi a unor dezbateri pe teme educative de actualitate, cum ar fi:
„Metode interactive de predare-învăţare-evaluare” ; „Educaţia nonformală şi eficienţa ei” ; „
Strategii eficiente în alternativa Step by Step”;
Susţinerea lecţiei demonstrative în cadrul cercului pedagogic din 21.11.2017 la clasa a II-a
, d-le Budiş Cecilia şi Leahu Mariana la MEM, cu tema “Adunarea şi scăderea în concentrul fără
trecere peste ordin “ – lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor ;
Coordonarea practicii pedagogice a claselor a XII-a de la Liceul Pedagogic Gh. Asachi
Piatra-Neamţ, doamnele Petraru Cecilia şi Vasilachi Crinarela;
Activitate de mentorat cu studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UAIC
Iaşi de către doamnele Petraru Cecilia, Leahu Mariana şi Iosub Liliana;

Susţinerea lecţiei demonstrative în cadrul cercului pedagpgic din 21.11.2017 la clasa I , de
către d-le Căşeru Irina şi Botezatu Emilia la MEM cu tema “ Consolidarea operaţiilor matematice
cu numerele naturale de la 0 la 10 “ ;
Susţinerea unor referate şi a unor dezbateri pe teme educative de actualitate, cum ar fi:
„Educaţia outdoor concept, informaţii, aplicaţii, factori resurse, mijloace, condiţii” şi „Abilităţile
practice încotro ? Exemple de bune practici”;
Prezentarea proiectului tematic “România, ţara mea!” la clasa a II-a , d-le Budiş Cecilia şi
Leahu Mariana;
Susţinerea unei activităţi demonstrative în cadrul proiectului “Erasmus+ Artă şi emoţie” de
către doamnele Budiş şi Leahu la clasa a II-a Step by Step;
Proiectul educaţional realizat de clasa pregătitoare a doamnelor Iosub şi Chirilă cu
biblioteca şcolii sub denumirea “Creangă, Împăratul poveştilor”;
Proiectul educaţional la nivelul întregii şcoli “ Let”s Do It Romania “ cu implicarea tuturor
claselor din alternativă;
CURSURI DE FORMARE / DEFINITIVAT /GRADE DIDACTICE:
Cursul “ Creativity Teaching Lab „ organizat de Centrul Europe Direct Nord – Est, doamnele
Budiş Cecilia şi Iosub Liliana;
Susţinerea inspecţiei finale pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ de către
doamna Iosub Liliana la clasa pregătitoare Step by Step
Cursuri de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale Step by Step –
modulele pentru clasa pregătitoare, d-nele Iosub L. ,Bălău D. şi pentru clasa I d-şoara Olaru Andreea ;
Susţinerea primelor lecţii demonstrative în cadrul inspecţiilor pentru obţinerea gradului
didactic I de către Bălău Denisa;
Participarea la Conferinţa internaţională “ Critical and creative thinking in Erasmus plus
projects” a doamnelor Petraru, Vasilachi, Căşeru,
OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE:
Olimpiada de Ştiinţe Socio-Umane – disciplina Educaţie Civică: etapa locală - elevi de la
clasele a III-a şi a IV-a Step by Step; nota 10 echipajul clasei a IV-a Step by Step format de
elevele Bicăjanu Maria şi Atomei Miruna iar la etapa judeţeană a obţinut menţiune;
Concursul Naţional de competenţă şi performanţă COMPER, Matematică şi Limba
română, semestrul I şi semestrul al II-lea – elevi de la clasele pregătitoare, I, a II-a şi a IV-a;
Concursul Naţional „Gazeta Matematică Junior” faza locală, etapa a II-a şi cea finală –
elevii claselor pregătitoare, a II-a, a III-a şi a IV-a;
Concursul MATE+ , fazele judeţeană şi naţională, cu participare de la toate clasele de
Step by Step;
Concursul “Fii intelligent !”- elevi ai claselor pregătitoare, a II-a şi a III-a ;
Concursul de creaţie literară şi plastică “ Suntem copiii Europei “ clasa a II-a;
Concursul “ Invitaţie la responsabilitate “ faza judeţeană cu participarea elevilor de la
clasele pregătitoare, a II-a şi a III-a;
Participarea la Simularea evaluării naţionale şi chiar la Examenul de Evaluare Naţională
în calitate de asistenţi a doamnelor profesoare Petraru, Vasilachi, Leahu, Budiş-Nechita, Căşeru
şi Iosub.
SIMPOZIOANE:
Participarea la Simpozionul Naţional “Curriculumul la decizia şcolii- Perspective Inovative” a
doamnelor Budiş-Nechita Cecilia şi Leahu Mariana;
PUBLICAŢII:
Revista Şcolii „Crai Nou” Nr. 17 la care au colaborat şi elevi din clasele a III-a şi a IV-a cu
versuri şi compuneri;

Revista Şcolii „Crai Nou” Nr. 18 la care au colaborat şi elevi din clasele a III-a şi a IV-a cu
versuri şi compuneri;
Articol cu imagini de la “Serbarea celor 100 de zile” publicat în revista şcolii de doamna Iosub
Liliana de la clasa pregătitoare Step by Step;



















ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:
Proiectul de parteneriat educaţional „Creaţie şi inovaţie pentru creşterea calităţii vieţii copiilor cu
cerinţe educative special” – atelierul de lucru Terapie ocupaţională , doamnele Budiş şi Iosub;
Parteneriat educativ dintre clasele a III-a Step by Step şi clasa a IV-a B “Eminescu –
Luceafărul ; Eu – o stea “ ;
Participarea cu donaţii în cadrul proiectelor “Săptămâna legumelor şi fructelor” şi “ De Crăciun
fii mai bun!” a tuturor claselor din alternative Step by Step;
Proiectul Educaţional “NU fi violent, fii intelligent!” în colaborare cu Fundaţia W:K:M:S: - SĂ-I
AJUTĂM, IUBINDU-I, cu donare de cadouri
Activitate de voluntariat cu Centrul de recuperare de zi pentru copii cu nevoi speciale .;
Serbări şcolare dedicate Crăciunului organizate de clasele pregătitoare, I şi a II-a ;
Proiectul educative “ Hai să dăm mână cu mână “ al claselor I şi a II-a.;
Vizionarea spectacolului de teatru “ Amintirile lui Creangă”, clasa a IV-a cu d-le Petraru C.
Vasilachi C. şi a unui film pentru copii la cinema Dacia de către clasa a III-a cu d-le Dumitru şi
Olaru
Proiectul de parteneriat educaţional cu Asociaţia Hara în cadrul programului educaţional
extraşcolar şi interşcolar “ Creativ ART “ a celor cinci clase ale alternativei
Parteneriat educativ dintre clasele de Step by Step şi cabinetul stomatologic al şcolii în cadrul
campaniei Colgate “Super eroii dinţilor sănătoşi”;
Vizite la muzeele din oraş: Muzeul de istorie – clasa a IV-a şi a III-a; Muzeul de etnografie
clasele a II-a şi a III-a; Muzeul de Ştiinţele Naturii clasa I;
Implicarea în activitatea de voluntariat “ România suntem noi!” a clasei a IV-a
Proiect educative în parteneriat cu Jandarmeria a clasei I, doamna Căşeru;
Serbări şcolare dedicate mamei de către elevii claselor pregătitoare, I şi a II-a ;
Vizionarea spectacolului de teatru“ Visătorul”, clasa a IV-a, a III-a şi a II-a, ca şi a unui film
pentru copii la cinema Dacia de către toate clasele de Step by Step
Participarea la manifestările dedicate Zilei eroilor de către clasa a III-a;
Excursii la Iaşi ,clasa a IV-a şi în judeţul Suceava, clasele I, a II-a, a III-a;
Colaborări cu Editura Edu toate clasele şi cu Editura Art – Clubul de lectură - clasa a IV-a, a
III-a şi a II-a şi cu Editura Didactică Publishing House “Gazeta Matematică Junior” toate clasele;
ACHIZIŢII MATERIALE:
Mobilier, mochetă, tablă magnetică, videoproiector, clasa pregătitoare, d-le Bălău, Iosub;
Ecran de proiecţie pentru videoproiector, clasa a III-a, d-le Dumitru, Olaru;
Amenajarea locului de odihnă la clasa a III-a, doamnele Leahu şi Budiş;
Consumabilele atât de necesare în activitatea alternativei Step by Step, la fiecare clasă;
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Obiectivele din Planul Managerial 2017-2018
Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acele de a forma
un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea , să comunice şi să
interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea
unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de
învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.

Prin complexitatea stucturală și de conținut, la nivel gimnazial, disciplina limba și literatura română
contribuie la formarea și la dezvoltarea competențelor – cheie, fiind esențială în procesul de învățare pe
toată durata vieții.
Obiectivele din Planul Managerial al Catedrei de Limba și literatura română și întreaga activitate a
acesteia în anul școlar 2017-2018 s-au subordonat noii paradigme educaționale și au vizat adecvarea la
arhetipul sociocultural național coroborat cu cel universal, deschiderea transdisciplinară pentru atingerea
finalităților educaționale, reflectate în profilul absolventului de gimnaziu. Ca urmare, activitatea desfăşurată
în anul şcolar 2017-2018 s-a înscris în coordonatele activităţii trasate de Planul Managerial al disciplinei
Limba şi literatura română , ale cărei direcţii principale au fost: evaluarea calităţii actului educaţional, a
competenţelor profesionale ale profesorilor de limba şi literatura română, realizarea analizei SWOT:
identificarea punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunităţilor şi a riscurilor, asigurarea desfăşurării
activităţilor de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ şi al judeţului, asigurarea feed-back-ului în
îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor membrilor catedrei, toate înscriindu-se într-o activitate menită să
asigure promovarea conceptului de calitate în învăţământ, în acord cu cerinţele actuale ale educaţiei.
Dintre obiectivele programului de activitate al disciplinei Limba şi literatura română pentru anul
școlar 2017-2018 menţionăm:tratarea integrată în demersul didactic de aplicare a noii programe pentru
clasa a V-a, adaptarea la noua viziune și însușirea noilor concepte propuse de programa școlară pentru
clasa a V-a, parcurgerea ritmică şi integrală a programei şcolare, respectarea principiului gradualității
achizițiilor corespunzătoare fiecărui ciclu de școlaritate, perfecţionarea formelor şi a instrumentelor de
evaluare a cunoştintelor, a priceperilor şi a deprinderilor dobândite de elevi, perfecţionarea modalităţilor de
predare-învăţare,utilizarea metodelor moderne de învăţare activă ,formarea şi dezvoltarea motivaţiilor şi a
aptitudinilor intelectuale prin lecţie, însușirea aspectelor normative ortoepice, ortografice, morfologice și de
punctuație din DOOM 2, ameliorarea discontinuităţilor la clasa a V-a, dezvoltarea deprinderilor de
comunicare orală şi scrisă, asigurarea unei pregătiri corespunzătoare în vederea obţinerii unor rezultate cât
mai bune la olimpiadele şi concursurile şcolare precum şi la Evaluarea naţională, dobândirea performanţei
şcolare.
În anul şcolar 2017-2018 ne-am condus după următoarele direcţii majore de acţiune :
- accentuarea caracterului interactiv al însușirii limbii ca limbă în funcțiune, în variantele ei orale și
scrise, ca instrument al exprimării și al autoexprimării;
- centrarea demersurilor didactice pe învățarea activă și pe evaluarea continuă;
- proiectarea de teste iniţiale şi finale, respectând singurul element egal depărtat de fiecare elev:
programa şcolară;
- aplicarea principiilor incluziunii la nivelul clasei de elevi şi al şcolii;
- monitorizarea, prevenirea,şi reducerea absenteismului, prin desfăşurarea de lecţii bine proiectate,
interesante şi atractive pentru elevi;
- îmbunătăţirea competenţelor de lectură, lectura, înţelegerea şi interpretarea textului constituind
preocupări obligatorii ale profesorilor;
- organizarea lecţiei pe baza competenţelor clar definite şi explicate elevilor, încurajarea învăţării
autonome, centrate pe elev, învăţarea în grup/perechi şi învăţarea în diferite contexte, stimularea
elevilor să pună întrebări, utilizarea limbajului de specialitate şi în alte contexte decât cel de învăţare;
- folosirea materialului didactic auxiliar
- asigurarea activităţilor de consiliere pentru elevii cu deficienţe de comportament şi de performanţă
şcolară minimă;
- organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a tuturor fazelor olimpiadelor şcolare, pregătirea
suplimentară a elevilor participanţi;
- pregătirea şi realizarea simulărilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.;
- informarea şi pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale;
- asigurarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă;
- editarea revistei şcolii CRAI NOU

Analiza SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- proiectarea activităților didactice centrate pe
- absența manualului în prima parte a
dezvoltarea integrată a competențelor cheie:
semestrului I
comunicarea în limba română și sensibilizare și
- accesul limitat la xerox în vederea
exprimare culturală
multiplicării fişelor de lucru sau a testelor;
- realizarea proiectării didactice conform
- absenţa unor opţionale corespunzătoare
programelor şcolare în vigoare
nevoilor disciplinei de limba şi literatura
- întocmirea documentelor de proiectare
română
didactică în conformitate cu prevederile
- fondurile băneşti nu sunt suficiente
curriculum-ului naţional de către toate
pentru stimularea cadrelor didactice şi a
cadrelor didactice ;
elevilor,
pentru
achiziţionarea
de
-parcurgerea de către toate cadrele didactice a
materiale didactice;
materiei corespunzătoare celor două semestre
- caracterul general al proiectelor
- respectarea de către cadrele didactice a
unităţilor de învăţare( personalizare relativ
reglementările legale privind conţinutul şi forma
redusă pe clase sau grupuri de elevi);
documentelor de proiectare.
-în unele situaţii, utilizare relativ redusă a
-utilizarea în procesul instructiv-educativ a
mijloacelor alternative de evaluare;
metodelor activ-participative.
- în situaţii particulare, comunicare
- organizarea și pregătirea suplimentară a insuficientă între profesori şi părinţi;
elevilor în
vederea
participării
acestora
la
concursurile şi olimpiadele şcolare;
- implicarea în redactarea şi realizarea Revistei
şcolii
- apariția semestrială a revistei școlii Crai Nou
- participarea la activităţi de formare continuă
organizate de şcoală, CCD şi ISJ
- elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare
iniţială
- analiza la nivel de catedră a rezultatelor evaluării
iniţiale şi identificarea problemelor specifice;
-participarea cadrelor didactice la diverse activităţi
metodice la nivel de judeţ: consfătuiri și cercuri
pedagogice
- utilizarea unor metode alternative de evaluare
-număr suficient de manuale pentru elevii ciclului
gimnazial
conţinuturile informaţionale ale
programelor şcolare au fost armonizate cu
cele ale manualelor alternative;
accesibilizarea
conţinuturilor
informaţionale;
- corelarea informativului şi a formativului;
- relaţiile interpersonale (profesor-elev,
prof.-părinţi, prof.-prof., etc.) existente
favorizează
crearea
unui
climat
educaţional deschis, stimulativ;
- practicarea unui management tot mai
eficient al grupului de elevi (activităţi pe
grupe, pe perechi, activitate individuală);
- activizarea constantă a majorităţii elevilor;

- comunicarea între profesori şi elevi se
realizează într-o atmosferă stimulativă
colaborarea cu biblioteca cu scopul
stimulării lecturii particulare a elevilor şi
organizarea de activităţi ;
- interesul pentru performanţa şcolară
materializată în pregătirea elevilor pentru
participarea la
Olimpiada de limbă,
literatură şi comunicare, precum şi la
olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă sau
Cultură și spiritualitate românească
- dotarea bibliotecii şcolii cu cărţi şi materiale
precum şi cu manualele necesare pentru clasele
V-VIII
-existenţa si parcurgerea unui program de
pregătire suplimentară pentru cu elevii clasei a VIII
în vederea Examenului de evaluare naţională
- pregătirea suplimentară elevilor pentru
Evaluarea Naţională 2018
- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: iniţială,
continuă, sumativă.
OPORTUNITĂŢI
-implicarea elevilor şcolii în programe şi proiecte.
-identificarea oportunităţilor de instruire
diferenţiată pentru elevii capabili de performanţă;
-cadre didactice competente care se implică activ
în realizarea activităţilor propuse;
-participarea la activităţile extracurriculare înscrise
în calendarul pentru anul şcolar 2017-2018
- cadre didactice cu spirit de iniţiativă;
- discutarea frecventă, în catedră, a
problemei evaluării;
- existenţa unei diversităţi de modele de
evaluare care poate fi adaptată şi
utilizată;
- folosirea exemplelor de bună practică
din interiorul şi exteriorul catedrei;
- folosirea metodelor moderne pentru a
spori atractivitatea lecţiilor şi, implicit,
interesul şi participativitatea elevilor;
- atitudinea încurajatoare a profesorilor
faţă de elevi în sensul dezvoltării unei
stime de sine accentuate , care să
stimuleze elevii în actul învăţării;

AMENINȚĂRI
D. Riscuri: -numărul relativ mare al unor elevi
lipsiţi de motivaţia învăţării;
-dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor,
dezinteresul față de eşecul şcolar al propriilor copii
-scăderea interesului pentru studiu, în general
- criza de timp a părinţilor ce reduce
implicarea familiei în viaţa şcolară şi se
reflectă în relaţia profesor-elev, în
comportamentul necivilizat al unor elevi şi în
performanţa lor şcolară ;
- mediul social impropriu :
- familii cu tare în educaţie ;
- situaţie materială precară;
- dezinteres pentru activităţile din şcoală;
- situaţia neclară a elevilor cu nevoi
speciale.

Activități din cadrul catedrei, lecții demonstrative, referate
Materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral. La bazaplanificărilor au stat programele
şcolare pentru clasele V- VIII .Acestea au fost întocmite de toate cadrelor didactice în conformitate cu
noua metodologie, avândurmatoarele secvenţe : unitatea de învăţare, conţinuturi asociate, competenţe
specifice, număr de ore alocate, săptămâna, observaţii. Pentru buna desfăşurare a activităţii la clasă,

profesorii au avut în vedere, în afara întocmirii planificărilor anuale şi semestriale, şi proiectarea fiecărei
unităţi de învăţare, potrivit comunicărilor făcute în cadrul consfătuirilor pe discipline.
Ca în fiecare an şcolar, s-a acordat în continuare o atenţie deosebită clasei începătoare, a
V-a. Elevii acestor clase au fost evaluaţi cu tact, urmărindu-se evoluţia fiecărui elev, pe baza probelor de
evaluare iniţială şi sumativă. În acest sens, s-au purtat discuţii la nivelul catedrei, cu profesorii de la care au
fost preluate clasele, cu diriginţii claselor respective şi cu părinţii, în cadrul întâlnirilor periodice dintre
profesor –părinte sau aparținător legal.
Evaluarea a fost stabilită încă din perioada proiectării didactice, respectând conţinuturile și
competențele generale și specifice prevăzute de programele şcolare pentru clasele a III-a și a IV-a. În
realizarea subiectului propus pentru evaluarea inițială s-au avut în vedere precizările privind structura
comunicate în cadrul consfătuirii la disciplina limba și literatura română. Data evaluării a fost stabilită
anterior acestei activităţi, scopul examinării fiind evidenţierea nivelului de pregătire al elevilor în sens
pozitiv şi al înregistrării progresului şcolar.
Activitatea a fost privită , în general, cu evidentă responsabilitate de cea mai mare parte a
elevilor clasei a V-a , nivelul de pregătire fiind, cu unele excepții, corespunzător începutului de semestru şi
de an şcolar.
Un obiectiv major al catedrei de limba română l-a constituit pregătirea elevilor clasei a VIII-a în vederea
susţinerii Evaluării naţionale. Elevii au fost informaţi din timp cu privire la calendarul desfăşurării evaluării.
Elevilor li s-a prezentat modelul de subiect propus de MEN și CNEE , acesta fiind rezolvat la clasă, în
orele de curs, cu toţi elevii, insistându-se asupra diferențelor sesizate în structura subiectului față de
modelele din anii precedenți . Materia s-a recapitulat corespunzător planificării pentru ambele semestre,
urmărindu-se conţinuturile prevăzute în Programa pentru Evaluarea naţională. În acest sens, la nivelul
catedrei s-a desfăşurat o serie de acţiuni specifice pentru pregătirea Evaluării naţionale 2018, urmărinduse şi modul de monitorizare a acestora.Dintre activităţile care au venit în sprijinul elevilor amintim:
stabilirea unui program riguros pentru parcurgerea sistematică a conţinuturilor prevăzute în programă,
analiza rezultatelor testelor sumative şi stabilirea de măsuri concrete pentru corectarea deficienţelor
semnalate, pregătirea suplimentară a elevilor în ore speciale , rezolvarea şi discutarea a numeroase
variante de subiecte formulate în conformitate cu programa, pregătire și participarea la activitatea de
simulare a Evaluării naționale.
Interesul profesorilor şi al elevilor faţă de Evaluarea naţională s-a concretizat în următoarele rezultate:
- note între 2-2,99: 5; note între 3-3,99 : 1; note intre 4-4.99: 1; note între 5-5,99: 9; note între 6-6,99 : 13;
note între 7-7,99: 23; note între 8-8,99: 33; note între 9-9,99: 29; note de 10 :1.
Se observă că, dintr-un total de 115 elevi prezenți la examenul de Evaluare națională , 108 elevi
au avut note de la 5 la 10. Procentajul de promovabilitate a fost de 93%.
În primul semestru al anului școlar 2017-2018, d-nele prof. Pădurariu Claudia, Herciu Petronela și
Mărunțelu Oana au participat la activitățile prilejuite de Consfătuirile pe discipline ,iar apoi la activitățile
semestriale de perfecționare din cadrul Cercului pedagogic.Toți membrii catedrei au avut intervenții în
cadrul dezbaterilor pe tema stabilită și au făcut aprecieri asupra activităților demonstrative de la clasele a
VIII-a și a V-a din școlile gazdă.
Pe lângă activităţile specifice, responsabilul de catedră, prof. Pădurariu Claudia a prezentat și un
referat privitor la rezultatele Evaluării naţionale din anul şcolar precedent.
D-nele prof. Pădurariu Claudia ,Herciu Petronela și Mărunțelu Oana au participat, în calitate
de profesor evaluator, la Olimpiada de limba şi literatura română, la etapa locală şi la cea judeţeană.
D-nele prof. Pădurariu Claudia și Herciu Petronela au participat în calitate de profesor
evaluator la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante în învăţământul
preuniversitar.
D-nele prof. Fartușnic Varvara, Pădurariu Claudia și Herciu Petronela au participat în calitate de
profesor evaluator la desfăşurarea simulării Evaluării naţionale în Şcoala Gimnazială Nr. 5, PiatraNeamţ.
D-na prof. Pădurariu Claudia a participat la ședințele Consiliului Cosultativ al profesorilor de
limba și literatura română la solicitările ISJ Neamț.

La clasa a V-a C, d-na prof. Pădurariu Claudia a coordonat desfășurarea proiectului individual
Jocuri fără vârstă și a proiectului de grup În așteptarea Crăciunului. Prin componenta interrelațională și prin
componenta estetică și culturală a activităților, s-a urmărit conștientizarea de către elevi că orice act de
comunicare se bazează pe punerea în comun a informațiilor, cu efect asupra experienței cognitive și
socioculturale individuale, precum și stimularea creativității, a libertății de receptare și a plăcerii lecturii, cu
scopul de a înțelege valorile naționale și universale și importanța raportării la acestea.
Cursuri de formare, definitivat, grade didactice
La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018, d-na prof. Mărunțelu Oana, doctorand în anul
al III-lea la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a intrat în concediu de studiu pentru pregătirea
tezei de doctorat.
În semestrul I al anului școlar 2017-2018, d-nele prof. Pădurariu Claudia și Herciu Petronela
au urmat și absolvit programul de formare continuă Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui
mentorat de calitate în învățământul preuniversitar, categoria 2, 60 de ore cu un număr de 15 credite
profesionale transferabile, acreditat prin OMEN nr. 3136 din 25.01.2017, în perioada 4.XII.2017 18.XII.2017. , precum și programul de formare continuă Instruirea pentru situații de urgență a
personalului din sistemul de învățământ preuniversitar cu durata de 24 de ore , organizat de CCD
Neamț, în peiroada 10.02-17.02.2018.
Olimpiade și concursuri
O altă preocupare importantă a catedrei de limba română a constituit-o , şi în acest an școlar,
pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la Olimpiada de limbă,comunicare şi literatura
română , la concursul interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească sau Lectura ca abilitate de viaţă.
Profesorii din catedra de limba română au fost preocupați și de promovarea imaginii şcolii în
comunitate prin participare şi rezultatele alevilor la olimpiade şi concursuri şcolare. Astfel, în anul şcolar
2017-2018 s-au înregistrat următoarele rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare, la etapa judeţeană şi
cea naţională a Olimpiadei de limba şi literatura română: eleva Corduneanu Ioana de la clasa a VIII-a A ,
coordonată de d-na prof. Pădurariu Claudia a obținut: - Premiul I la etapa judeţeană a Concursului
Naţional Cultură şi spiritualitate românească; Corduneanu Ioana, clasa a VIII-a A – Mențiune la
Olimpiada judeţeană de limbă, comunicare şi literatură română ; Corduneanu Ioana , clasa a VII-a A Diplomâ de participare la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar Cultură și Spiritualitate
Românească și Premiul special Teodor Turturean etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar
Cultură și Spiritualitate Românească
Eleva Cojan Casiana Ioana din clasa a VII-a A coordonată de d-na prof. Herciu Petronela a obținut
Mențiune la faza județeană a Concursului Interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească.
Simpozioane
În luna martie a anului școlar 2017-2018, d-nele prof. Pădurariu Claudia și Herciu Petronela au
participat la activitatea de diseminare a Proiectului Erasmus +KA1 – Profesioniști în educație pentru o
școală a viitorului și la Conferința internațională Critical and creative thinking in Erasmus plus projects,
prilejuită de împlinirea a 10 ani de activitate în domeniul educației. În luna mai au participat și la
conferința internațională cu tema Good practices for prevention conflicts and violence in schools în
cadrului Proiectului Erasmus+ Art and emotion.
Profesorii de limba română au coordonat și pregătit participarea personală dar și pe cea a elevilor
la Simpozionul Național Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne ale formării
profesionale.
D-na prof. Mărunțelu Oana s-a preocupat de redactarea materialelor pentru participarea la
Conferința DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICĂ. MEMORIE, DISCURS, LITERATURĂ, Ediția a
șaptea, și Simpozionul Interjudețean „Mens sana in corpore sano”

Publicații
O altă activitate semnificativă a catedrei de limba şi literatura română şi a tuturor cadrelor didactice din
celelalte comisii metodice care au colaborat a fost reprezentată de apariţia unui alt număr al revistei
CRAI NOU, coordonată de prof. Pădurariu Claudia şi Herciu Petronela , la care au contribuit cadre
didactice și elevi din toate ciclurile de învăţământ.Revista şcolii Crai Nou a primit premiul I la etapa
judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism. În anul școlar 2017-2018, revista Crai
Nou a fost distinsă și cu titlul de Laureat la nivel național al Concursului naţional de reviste şcolare şi
jurnalism.
D-nele prof. Herciu Petronela și Pădurariu Claudia au contribuit cu articolul Despre începuturile
culturii scrise pe teritoriul țărilor române , respective eseul Omagiu peste timp la realizarea unei reviste
dedicate Centenarului Marii Uniri, realizate sub coordonarea d-nei profesor Bălănescu Cristina.
Activități extrașcolare și extracurriculare
În primul semestru al anului școlar trecut, d-nele prof. de limba română Fartușnic Varvara,
Pădurariu Claudia și Herciu Petronela au organizat activităţi de omagiere a marelui poet naţional, Mihai
Eminescu, la clasele la care predau.
În colaborare cu d-na bibliotecar Nicoleta Dominte Stoian, în luna octombrie 2017,
d-nele prof.
Mărunțelu Oana și Pădurariu Claudia au desfășurat activitatea Povestea vorbei, care a valorificat
experiența de lectură a elevilor, cultivând abilitățile de comunicare ale acestora.
În colaborare cu d-na prof Bălănescu Cristina, d-na prof. Herciu Petronela a omagiat Centenarul printro activitate deosebită, Unirea cea Mare, la clasa a V-a A
La clasa a VI-a C, d-na prof. Pădurariu Claudia a coordonat organizarea proiectului de grup Imagini
ale toamnei în lirica românească, care a urmărit, ca și în cazul altor activități, dezvoltarea și stimularea
creativității, plăcerea lecturii și libertatea de exprimare prin poezie, desen și culoare a copiilor.
În cadrul activităţilor organizate cu prilejul săptămânii Şcoala Altfel, anul școlar 2017- 2018, d-na prof.
Pădurariu Claudia a desfășurat activități extracurriculare la clasele a VI-a C și la clasa a V-a C: Eu sunt și
Cartea preferată. A participat la proiectul cultural-educativ Un mărțișor pentru literatura română –Ion
Creangă organizat de d-na bibliotecar Nicoleta Dominte Stoian și desfășurat în perioada 27 februarie-15
martie, iar în perioada 15-24 februarie , a desfășurat activitatea Tudor Arghezi și copiii în colaborare cu dna bibliotecar Nicoleta Dominte Stoian.
Elevele Chiriac Ilinca și Ifrim Georgiana coordonate de d-na prof. Pădurariu Claudia au obținut Premiul I
pentru participarea la Concursul național Invitație la responsabilitate, faza județeană. În cadrul Concursului
Sunt mândru că sunt român coordonat de d-na prof. Cristina Bălănescu și derulat în cadrul Proiectului
educațional Centenarul Marii Uniri, s-au înregistrat următoarele rezultate, sub îndrumarea d-nei prof.
Pădurariu Claudia: Chiriac Ilinca- Premiul I; Simionescu Ecaterina – Premiul al II-lea; Oancea Alexia –
Premiul al III-lea; Lepădatu Karina – Mențiune.
D-na prof. Pădurariu Claudia a obținut diplomă de participare pentru performanțele dovedite în
pregătirea elevilor distinși la Concursul național Invitație la responsabilitate, faza județeană
COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE
Catedra de limbi străine a fost formată din următorii membrii: Traicu Daniela si Cozma Anca,
profesori de limba franceză, Stavăr Niculina, Grigorescu Monica si Cîmpeanu Alina, profesori de limba
engleză. Toţi membrii au dovedit competență și seriozitate, o bună pregătire de specialitate și un interes
deosebit pentru pregătirea elevilor.
În ceea ce privește obiectivele propuse, profesorii de limbi străine au direcționat învățarea spre
formarea de competențe şi aptitudini consolidate care să poată fi utilizate de elevi oricând, în orice situații,
și care țin de folosirea limbajului și a gramaticii în structurile de comunicare. Activitatea la clasă s-a
defășurat pe baza programelor școlare în vigoare, având în vedere schimbările operate și obiectivele

vizate. Planificările calendaristice, proiectele unităților de învățare și proiectele didactice au fost realizate la
timp și s-au dezbătut în catedră eventualele probleme.
O adevărată provocare au reprezentat-o elevii claselor a V-a, deoarece lipsa manualelor a trebuit
compensată cu diverse metode activ-participative și material didactic auxiliar, iar această diversitate a dus
la rezultate bune la clasă. Pregătirea la clasă a elevilor se face și prin cântece, jocuri diverse, activități
cultural-educative.
Obiectivele vizate din planul managerialau fost: realizarea cerintelor curriculare; iniţierea şi
gestionarea unor programe educative care să completeze dezvoltarea elevilor; dezvoltarea şi diversificarea
bazei didactico-materiale; promovarea de metode activ-participative în cadrul lecţiilor; atragerea tuturor
elevilor în diverse activităţi de învăţare a limbilor străine, dar şi promovarea lucrului diferenţiat cu elevii;
implicarea profesorilor în activităţile proiectelor educaţionale; obţinerea unor rezultate deosebite cu elevii
capabili de performanţe; stimularea elevilor cu rezultate slabe la învăţătură; promovarea unei viziuni
interdisciplinare.
ANALIZA SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
-calitatea
resursei umane:
majoritatea - lipsa softurilor educaţionale în AEL specifice
profesorilor sunt titulari cu o pregătire limbilor străine.
profesională de calitate, interesaţi în evoluţia - implicarea unui număr scăzut de elevi la
profesională.
concursurile şcolare și la olimpiadele locale;
- existența unor strategii didactice flexibile, - organizarea de schimburi puține de experienţă
complexe, adaptate condiţiilor existente la cu alte școli;
fiecare clasă.
- evaluarea formativă se aplică corespunzător.
- implicarea în activităţi cultural-artistice şi
ştiinţifice, care să contribuie la sporirea
prestigiului școlii;
-accesibilitatea
demersului
didactic,
esenţializarea şi sistematizarea cunoştinţelor,
atingerea standardelor curriculare;
- relaţia profesor-elev este bună;
- portofoliile elevilor sunt realizate şi exploatate
corespunzător;
- oferirea de exemple de bună practică prin
organizarea de schimburi de experienţă la
nivelul şcolii;
- susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul
Comisiei metodice sau a cercului pedagogic;
- valorificarea experienţei didactice prin
participarea la concursurile şcolare.
Oportunităţi
Ameninţări
- participarea la cursuri ce au ca finalitate - lipsa manualelor la elevii de clasa a V a, lipsă
elaborarea de activităţi de învăţare centrate pe acoperită foarte târziu.
elev, mai atractive şi mai motivante pentru -probleme legate de rețea sau de lipsa efectivă
aceştia;
a calculatoarelor în sălile de clasă (există CD-uri
- promovarea elevilor capabili de performanță;
atasate manualelor de clasa a V-a, dar nu
- implicarea membrilor catedrei în diferite întotdeauna există posibilitatea folosirii acestora
proiecte educative şi parteneriate;
în sala de clasă).
- creşterea ponderii activităţilor extracurriculare
- populaţia şcolară în scădere;
în școală.
- dezinteresul unor părinţi faţă de actul educativ
- folosirea calculatorului la lecții (mai ales la
şi problemele acestora;
manualele noi pentru clasa a V-a)
- elevii nu mai prezintă interes suficient pentru

o pregătire de bună calitate, nu sunt interesați
de teme și o pondere destul de mare finalizează
sarcinile de lucru doar cu ajutorul profesorului.
Toți profesorii au participat la activitățile și la dezbaterile organizate în cadrul cercurilor pedagogice
și au fost solicitați pentru organizarea la nivel de școală a olimpiadelor, cât și la evaluarea lucrărilor la
olimpiada locală.
În cadrul cercului din semestrul I, la limba franceză, d-na Traicu D. a susținut o activitate
demonstrativă la clasa a VII-a A. Elevii cl. a VI-a C au prezentat proiecte pe diferite teme de cultură şi
civilizaţie franceză, şi tot în cadrul cercului a fost prezentat un program cultural-artistic cu elevii claselor
V-VIII. Activitățile din cadrul cercului s-au finalizat prin discuţii de specialitate cu caracter şi rol formativ, sau popularizat activitățile de la nivelul școlii.
D-na prof. Cozma A. a susținut referatul cu tema ”Modalități de stimulare a învățării limbii
franceze”. S-a propus de către cadrele didactice organizarea de ateliere de lucru pe diferite teme metodice
şi lingvistice la limba franceză. S-a urmărit în mod special aspectul comunicativ cu implicaţiile activparticipative ale predării şi învăţării din perspectiva fiecărei lecţii, indiferent de tipul acesteia: predare
vocabular, gramatică, lectură de text, sau cultură şi civilizaţie.
În luna noiembrie, toți profesorii s-au ocupat de selecționarea elevilor în vederea participării la
concursuri și olimpiade, pentru pregatire suplimentară cu elevii capabili de performanță. La orele de limba
engleză s-au organizat activităţi dedicate toamnei şi Halloween-ului (Crop Day)
Toți profesorii au implicat elevii în redactarea de articole în limbă străină pentru revista școlii ”Crai
nou”, cu ocazia Crăciunului și a zilelor școlii, copiii s-au implicat diverse activități culturale (colinde,
cântece, dansuri, concursuri de cultură generală). Dna Stavăr a susţinut cu elevii de clasa a IV-a un
Program de colinde în limba engleză.
Începând cu luna ianuarie, toţi profesorii au pregătit elevii pentru olimpiadele şcolare. Astfel, la
olimpiada de lb. franceză, la faza locală, au participat zece elevi pregătiți de prof. Traicu D., de la cls. a
VIII-a A, B şi a VII-a A, C, D. Eleva Grămadă Andreea a obţinut 90 de puncte la clasa a VIII-a, Chiriloi Ema
şi Focşăneanu Delia au obţinut 85 de puncte.
La faza locală, la olimpiada de lb. engleză, dna prof. Stavăr N. a avut rezultate frumoase cu
următorii elevi: Khalas Maria - 92 de puncte, Focşăneanu Delia - 83 de puncte şi Chiriloi Ema - 88 de
puncte.
Tot la olimpiada de lb engleză, dna. Cîmpeanu Alina a implicat elevi de clasa a VII-a şi aVIII-a care
au obţinut rezultate frumoase.
Eforturile dnei prof. Stavăr şi ale elevilor s-au concretizat în premiul al II-lea pentru eleva Khalas
Maria, cl. a VII-a D, la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba engleză. Profesoarele Stavăr, Cîmpeanu si
Traicu au fost evaluatori la olimpiadele şcolare.
Dna prof. Stavăr N. a fost membru în Comisia Concursului “Public Speaking”, s-a implicat în
derularea Proiectului educaţional naţional “Cunoaşte şi protejează patrimoniul cultural naţional”, s-a
implicat şi în Proiectul Erasmus cu diseminarea “Profesionişti în educaţie pentru o şcoală a viitorului”.
Toţi profesorii au participat la cursuri de formare: “Primul ajutor”, “Leadership şi management în
organizaţiile şcolare”.
De asemenea, elevii de clasa a VI-a au fost pregătiţi pentru testele de Evaluare Naţională la limba
engleză, iar dna prof Stavăr şi dna Cîmpeanu au fost evaluatori. Dna prof Traicu a participat în calitate de
membru în comisie de examen la Bacalaureat.
Toţi profesorii au organizat activităţi extracurriculare de 8 martie, de 1 iunie, de ziua educaţiei, dna
Stavăr şi dna Traicu au organizat excursii de trei zile care au vizat şi oraşul Alba Iulia, în anul Centenarului.
Astfel, în anul şcolar 2017-2018, activitatea catedrei de limbi străine a fost centrată pe achiziţiile
elevilor, pe implicarea directă a acestora în procesul instructiv-educativ, iar pentru creşterea calităţii
activităţii au fost binevenite cursurile de formare.

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ







Obiective de referință pentru anul şcolar 2017-2018:
asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor predate şi corelarea acestora
cu achiziţiile anterioare ale educabililor;
identificarea unor metode specifice de predare-învăţare centrate pe elev şi adaptarea într-o mai
mare măsură a strategiilor de lucru la cerinţele colectivelor de elevi;
obţinerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare, la testele
nationale;
sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la diferite
activităţi, parteneriate,proiecte şi concursuri în cadrul şcolii, la nivel municipal şi judeţean;
perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la cursuri de formare, susţinerea de referate,
interasistenţe, participarea la activităţile cercurilor pedagogice şi pregătirea în vederea susţinerii
gradelor didactice;
utilizarea într-o mai mare măsură a programului AeL şi a altor softuri educaţionale
Analiza swot
PUNCTE TARI
-realizarea la timp a planificărilor în cadrul ariei
curriculare
-corelarea obiectivelor învățării cu conținutul științific
-participarea la cercurile pedagogice
-pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursurile
școlare
-toți profesorii din aria curriculară au participat ca
profesori corectori la faza locală și județeană a
olimpiadei de matematică
-implicarea în revista școlii cu materiale de
specialitate
OPORTUNITĂȚI
-climatul afectiv de cooperare,colaborare cu colegi din
alte arii curriculare care permite desfășurarea unor
concursuri interdisciplinare
-realizarea unor proiecte comune cu aceștia







PUNCTE SLABE
-existența unor decalaje în ceea ce privește caracterul
de interdisciplinaritate(lipsa unei corelări a materiilor din
grupa științe)
-lipsa timpului aferent pregătirii suplimentare a unor
elevi
-interesul scăzut al unora în ceea ce privește
participarea la concursuri și olimpiade școlare

AMENINȚĂRI
- interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participare la
olimpiade și concursuri școlare
- scăderea populației școlare

Activităţi organizate la nivelul şcolii de către comisie
elaborarea testelor de evaluare inițială și de parcurs și interpretarea acestora;
pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare;
participarea la olimpiadele școlare;
participarea la activitățile comisiei prin prezentarea de referate și activități demonstrative;
participarea la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate

Participarea la activităţi/concursuri în afara şcolii
 propuneri de subiecte pentru olimpiade
 evaluatori la olimpiada locală și județeană -toți membri comisiei;

COMISIA METODICĂ "ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII"
Obiectivele din Planul managerial
Curriculum
a). Proiectarea activităţilor instructiv-educative în concordanţă cu curricula şcolară
b). Îmbunătăţirea rezultatelor la testarea elevilor şi la concursurile scolare
Managementul şcolar
a). Operaţionalizarea strategiei adoptate pentru anul şcolar 2017 – 2018;
b). Transmiterea operativă a tuturor actelor normative emise de MEN şi ISJ Neamţ şi urmărirea
respectării prevederilor legale în activităţile şcolare
c). Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale, financiare
Activitatea educativă
a). Creşterea eficienţei activităţii educative
b). Motivare, implicare, participare în cadrul proiectelor de parteneriat educaţional
Parteneriate cu comunitatea locală
a). Facilitarea cunoaşterii reciproce a partenerilor la nivel local, a rezultatelor obţinute şi a
oportunităţilor în vederea cooperării
Analiza SWOT
Puncte tari
colectiv didactic titular cu temeinică pregătire
ştiinţifică şi metodică, experienţă didactică bogată,
atmosfera de emulaţie între elevi, colaborare
fructuoasă şcoală-familie;
Oportunităţi

Puncte slabe
baza didactică şi materială care solicită
modernizare continuă, fluctuaţia elevilor
ţară-străinătate, exodul spre şcoli de
centru sau licee;
Ameninţări

implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte
europene, cooptarea autorităţilor locale în derularea
unor acţiuni educative;

populaţia şcolară în declin numeric,
dezinteres din partea familiilor cu eleviproblemă;

Activitate demonstrativă
-lectie deschisa:prof. Anechitei Gabriela(clasa a-VIa C)
-prezentare referat:prof. Secuiu Elena
Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
Toate cadrele didactice din comisie sunt titulare si au gradul didactic I.
-CURSURI ISU(prof. Secuiu Elena,Lesovschi Oana,Smaranda Lacramioara)
- program formare”Leadership si management educational”(prof. Lesovschi Oana, Secuiu Elena)
Olimpiade şi concursuri şcolare
-Fizica-etapa judeteana
-Chimie-concursul”Raluca Rapanu”
-Biologie- olimpiada,faza judeteana
Simpozioane
CONFERINTA INTERNATIONALĂ:Scoala Gimnaziala nr. 5,Universitatea Bacau(toti membrii
comisiei
Activităţi extraşcolare
-actiuni de voluntariat,activitati dedicate zilei scolii,excursii-„Scoala altfel”
Achiziţii materiale:ATLASE ,TRUSE DISECTIE
.

ARIA CURRICULARĂ "OM SI SOCIETATE"
Obiectivele din Planul managerial
1.1 Realizarea cerinţelor curriculare
1.2 Asigurarea unei bune pregătiri metodice şi de specialitate
1.3 Dezvoltarea şi diversificarea bazei didactico-materiale
1.4 Promovarea de metode activ-participative în cadrul lecţiilor
1.5 Evaluarea continuă a elevilor
1.6 Promovarea lucrului diferenţiat cu elevii
1.7 Obţinerea unor rezultate deosebite cu elevii capabili de performanţe
1.8 Stimularea elevilor cu rezultate slabe la învăţătură
1.9 Promovarea viziunii interdisciplinare
1.10 Stimularea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
1.11 Participarea la proiecte de dezvoltare instituţională şi profesională
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
-Elaborarea documentelor de macro și microproiectare în conformitate cu programa școlară,
personalizate, la timp și eficiente asigurând
parcurgerea ritmică a materiei;
- Realizarea tuturor activităților proiectate în planul
managerial 2017-2018;
-Participarea membrilor comisiei la toate activitățile
din cadrul comisiei și a cercurile pedagogice;
- Participarea în proporție mare a cadrelor didactice la
cursurile de formare;
- Utilizarea metodelor și mijloacelor moderne:
platforma AEL , expuneri PPT, fișe de lucru
individuale și pe echipe;
-Realizarea notării ritmice a elevilor la toate
disciplinele;
- Realizarea de proiecte și parteneriate educaționale
cu diferite instituții și asociații;
- Participare la simpozioane și conferințe
naționale/regionale/internaționale;
- Participare numeroasă a elevilor la concursuri
școlare;
- Rezultate bune și foarte bune a elevilor la diferite
concursuri școlare și olimpiade;
- Implicarea cadrelor didactice în calitate de
organizatori și evaluatori la olimpiade și concursuri
școlare (religie, geografie, istorie);
- Responsabilități complexe cu valoare instructiveducativă pentru o parte din cadrele didactice:
responsabili de cerc pedagogic, membrii în comitetul
consultativ al disciplinei, metodiști.
- Derularea proiectului educațional „Centenarul Marii
Uniri – Mândria de a fi român” în parteneriat cu
Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț.
OPORTUNITĂTI
- Derularea Proiectelor Europene Erasmus+;

PUNCTE SLABE
-

-

-

-

Baza materială necorespunzătoare
pentru disciplinele geografie și istorie
sub aspect calitativ și cantitativ (lipsa
laboratoarelor de geografie/istorie, lipsa
unor hărți tematice, lecții virtuale
neactualizate în AEL);
Nivel modest de realizare sau
achiziţionare de materiale didactice;
Abordarea sporadică a influenței pozitive
a activității școlare și extrașcolare
asupra dezv.personalității elevului;
Absența CDȘ-urilor în această arie
curriculară:
Gradul scăzut de utilizare a Platformei
AEL;
Atragerea şi participarea unui număr mic
de elevi către proiecte şi programe
şcolare, concursuri şi faze superioare
ale olimpiadelor şcolare;
Grad redus de participare la
simpozioane și conferințe;

AMENINTĂRI
Interesul din ce în ce mai scăzut al

-

Accesul la programele informatizate pentru
crearea și derularea de lecții atractive;
Desfășurarea programelor de formare prin
CCD și alte instituții abilitate;
Informări actualizate (pe site-ul școlii, ISJ
Neamț) despre calendarul activităților
educative
de
la
nivel
local/județean/regional/național.

-

-

elevilor pentru învățătură;
Situația economică precară a multor
familii care se răsfrânge în lipsa de
motivare a elevilor și o legătură
deficitară între școală și familie;
Scăderea populației școlare;
Multitudinea ofertelor de activități duce
la suprasolicitatea elevilor.

Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative,
referate
Lecție demonstrativă: Oglagi Lavinia – "Drepturile copilului "– clasa a V-a B
Referate:
"Probleme actuale ale mediului" – prof. Letos Cristina
"25 Octombrie – Ziua Armatei Române ; referat: „Contribuția României la cel de-al doilea război
mondial” – prof. Bălănescu Cristina
Semnificația religioasă și istorică a sărbătorii Sfântului Andrei – prof. Grădinariu Gabriela
Centenarul Unirii Basarabiei cu România” – prof. Bălănescu Cristina
Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
Cursuri de formare:
Doamna profesoară Cracană Elena Georgeta:
a absolvit examenul pentru obținerea gradului didactic II în sesiunea august 2018;
a participat la un Curs de formare pentru Programe Erasmus+, organizat de C.C.D.Neamț;
a participat la Conferința Internațională Critical and creative thinking in Erasmus plus projects,
Asociația pentru educație și formare Bacău, 26.03.2018
a participat la International Conference Good practices for prevention conflicts and violence in
schools, Școala Gim. Nr.5 Piatra Neamț, 11.05.2018
Doamna profesoară Oglagi Lavinia:
a urmat un Curs de Utilizare a Manualului digital realizat prin Casa Corpului Didactic, Bucuresti,
decembrie 2017
a susținut prima inspecție de acordare a gradului didactic I în data de 2 martie 2018;
a absolvit cursurile de masterat – Managementul Afacerilor din cadrul ASE București în anul 2018.
Participarea la activitățile proiectului Extinderea sistemului Zone prioritare de Educatie( ZEP)
in 103 scoli care se confrunta cu fenomenul de absenteism si abandon scolar.
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat, , programul a avut o
durata de 232 ore si s-a finalizat cu 60 de credite transferabile.
Programul POS DRU-Profesionalizarea carierei didactice- noi competente pentru actori ai
schimbarilor in educatie in judetele Neamt si Harghita 2013
-TRANS-UNIVERSITARIA,durata 190 ore, 64 credite profesionale transferabile;
- COMPAS-MANAGEMENT,durata 50 ore, 13 credite profesionale transferabile;
Cursuri de formare continua prin Ministerul Educatiei si Cercetarii realizate prin Casa Corpului
Didactic Neamt: Consiliere si orientare, Metode de invatare centrate pe elev si Comunicarea
in relatia profesor-elev-parinte si Curs organizat pentru suplinitori.
Participarea la voluntariat prin proiectul Coruptia ne priveste pe toti, coordonat de ANFP si
Asociatia de programe pentru Dezvoltare durabila Agenda21.
Curs de Utilizarea a Manualului digital realizat prin Casa Corpului Didactic, Bucuresti,
decembrie 2017.
Doamna profesoară Grădinariu Gabriela:
a participat la International Conference on Innovation Psycholohy, Education and Didactics –
ICIPED
a absolvit programul de formare continua ,,Motivația în decizia vocațională”
a absolvit cursul de mentorat organizat de Casa Corpului Didactic Neamț

Doamna profesoară Bălănescu Cristina:
a participat și absolvit programul de formare continuă „Leadership și management în organizațiile
școlare”, cu 24 de credite, organizat de C.C.D. Neamț, în 2018.
a participat la Conferința Internațională organizată de Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamț cu
tema „Good Practices for Prevention Conflicts and Violence in Schools” din cadrul Proiectului
Erasmus+ - Art and Emotion, în mai 2018.
a participat la Conferința internațională organizată de Asociația pentru Educație și Formare ASEF,
Bacău intitulată „Profesioniști în Educație pentru o școală a viitorului”, în 26 martie 2018.
Doamna profesoară Letos Cristina:
A participat la cursurile de formare continuă derulate prin CCD Neamț:
Programul de formare continuă "Leadership și management educațional",durata 95 ore, 24 credite
transferabile, acreditat prin OMEN nr. 4586 din 09.08.2018, adeverință nr.1988 din 22.06.2018.
Programul de formare continuă "Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate
în învățământul preuniversitar", durata 60 ore, 15 credite profesionale acreditat prin OMEN nr. 3136 din
25.01.2017transferabile, adeverință nr. 05-15 din 03.01.2018















Olimpiade şi concursuri şcolare
La disciplina religie, doamna profesoară Grădinariu Gabriela:
a colaborat activ ca membru al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei locale și a
celei județene de religie ortodoxa;
a însoțit lotul județului Neamț la faza națională a olimpiadei de religie ortodoxă în perioada 24-28
aprilie 2018 ce a avut loc la Iași.
a obținut mențiuni la olimpiada județeana de religie ortodoxă din 4 martie 2018 cu eleva Cojan
Casiana și la concursul interdisciplinar Cultura și spiritualitate românească.
a însoțit delegația tinerilor din protopopiatul P,Neamț la întâlnirea internațională a tinerilor ITO
2018 desfășurat la Iași în perioada 3-5 septembrie 2018.
La disciplina Educație Muzicală:
Participare la Festival Regional de colinde "Deschide ușa, Creștine!" organizat de Școala
Gimnazială Girov
Activitatea artistică dedicată Zilei Naţionale a României cu elevii claselor a VII-a A, B– organizată
de d-na prof. Bălănescu Cristina
programul artistic organizat de Ziua şcolii
Program de colinde
program artistic – cercul domnilor directori
Concursul Mărțișor tradițional- premiul I – Andrei Serena
Concursul formațiilor și interpreților – faza locală- premiul I- Formația Andante
-Concursul formațiilor și interpreților – faza județeană- premiul II- Formația Andante
-Festival muzică patriotică - Fest Art History 2018- mențiune- Formația Andante

La disciplina Educație Plastică
 Concursul „Culorile Unui Mediu Curat... În Patru Anotimpuri” în total au participat 72 de elevi;
 Concursul „Vino La Noi, Părinte Nicolae!” în total au participat 37 de elevi;
 Concursul „Coşul Toamnei”: în total au participat 92 de elevi;
 Concurs proiect Interdisciplinar Artă și Știință
 Concurs artistic Artă și emoții desfășurat în săptămâna Școala altfel!
Doamna profesoară Cracană Elena Georgeta a organizat, de asemenea, mai multe expoziții
dedicate Zilei Internațional a Educației (5 octombrie), Ziua Învățătorului (5 iunie) și Ziua Copilului (1 iunie)
La disciplina Cultură Civică
 Concurs Județean „Un Altfel De Educație – Educație Prin Proiecte Și Activități
Extracurriculare” organizat de Școala Gimnazială„ I.G.Duca” Petroșani, județul Hunedoara; au
participat 3 echipaje a câte doi elevi din clasa VII-a B sub îndrumarea prof. Sîrbu Alexandru.

La disciplina Greografie
I. Olimpiada de Geografie – Etapa judeteană
1. Gramadă Andreea– Premiul I (clasa a VIII-a A)
2. Derecichei Emanuela Octavia –Premiul III (clasa a VIII-a C)
3. Gavriluț Alecsia-Iustina– Mențiune (clasa a VIII-a A)
4. Darie Andreea – Mențiune (clasa a VIII-a A)
II. Olimpiada de Geografie – Etapa națională
1. Gramadă Andreea– Mențiune MEN (clasa a VIII-a A)
III. Concursul Național de Geografie ”Terra” – Etapa judeteană
1. Chiriloi Ema-Iosefina - Premiul II (clasa a VII-a A)
2. Focșăneanu Maria Delia – Premiul Special al Societății de Geografie "Al. Ungureanu", filiala
Neamț (clasa a VII -a A)
IV. Concursul Național de Geografie ”Terra” – Etapa națională
1. Chiriloi Ema Iosefina – Premiul III (clasa a VII-a A)
V. Concursul Interjudetean de Geografie ”Ionită Ichim” - Etapa județeană
1. Chiriloi Ema Iosefina – Premiul II (clasa a VII-a A)
2. Focșăneanu Maria Delia - Premiul II (clasa a VII-a A)
3. Oancea Alexia – Mențiune (clasa a VII-a B)
4. Rusu Mihai Alexandru – Mențiune (clasa a VII -a B)
VI. Simpozionul Regional "Culorile unui mediu curat în...patru anotimpuri" (inclus în CAERI)
1. Derecichei Emanuela Octavia –Premiul I (clasa a VIII-a C)
2. Amarinei Ștefan Andres -Premiul I (clasa a VIII-a A)
VII. Concursul național "Invitație la responsabilitate", faza județeană:
1. Derecichei Emanuela Octavia –Premiul I (clasa a VIII-a C)
2. Amarinei Ștefan Andres -Premiul I (clasa a VIII-a A)
VIII. Simpozionul elevilor din cadrul Proiectului Educațional: "Micii cercetători" , Nivel Regional,
calendar CAERI
1. Șerban Horia – Premiul II, cl. a VIII-a A
2. Corduneanu Ioana și Amarinei Ștefan Andres – Premiul I, cl. a VIII-a A
Simpozioane
Doamna profesoară Bălănescu Cristina a participat la Simpozionul județean „Dimensiunea
europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale”, organizat de Școala Gimnazială
Nr.5 Piatra Neamț, cu materialul „Proiect educațional – Centenarul Marii Uniri ”.
Doamna Letos Cristina a participat la Simpozionul Național de Geografie, Geografia în
învățământul preuniversitar, Prezent și perspective, mai 2018,,„Dimensiunea europeană a educației prin
abordări moderne ale formării profesionale”, organizat de Școala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamț,
Simpozionul Internațional "Universul Științelor", 22. Oct. 2017, Iași.
Publicații
Doamna prof. Bălănescu Cristina a publicat articolul ”Simțirea românească a nemțenilor și Marea
Unire” în cadrul volumului „Neamțul în războiul de întregire – memorie și istorie” editat de Asociația
profesorilor de istorie Neamț, Ed.Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2017.
În revista școlii „Crai nou” d-na Bălănescu a mai publicat articolul „Remember: Anul 1917 în județul
Neamț” și a îndrumat apariția altor două articole ale elevilor: Grămadă Andreea ( „Centenarul de aur al
românilor”) și Corduneanu Ioana („Marea Unire reflectată în literatură”).
D.na Letos Cristina a publicat în volumul Simpozionului Internațional "Universul Științelor" lucrarea
"Atractivitatea turistică a reliefului din Depresiunea Ozana-Toplița".
Parteneriate
A fost încheiat Protocol de colaborare instituțională cu Complexul Muzeal Județean Neamț în baza
căruia Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni prin d-na muzeograf Daniela Amariei a organizat mai multe
activități cu elevii claselor aVa din școală.

A fost derulat Proiectul educațional național „Cunoaște și Protejează Patrimoniul Cultural –
Național”, inițiat de Fundația Collegium XXI și organizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției
Române, proiect la care au participat elevii claselor aVIIa și aVIIIa din școală.
A fost semnat Parteneriat de colaborare cu Școala Gimnazială „Elena Cuza” ca școală
coordonatoare în cadrul proiectelor „CUCUTENI ART” și „EVUL MEDIU RECOMPUS”.
Au fost semnate Parteneriate de colaborare cu Școala Gimnazială Girov (Proiect educațional
:Unirea-națiunea a făcut-o”) și cu Colegiul Roman Vodă (Proiect „ Basarabia-străvechi pământ românesc”)
Din anul şcolar 2003/2004 doamna profesoară Năstasă Dorina are încheiat un parteneriat de
colaborare cu Universitatea de arte din Cluj-Napoca, Facultatea de muzică din P.Neamţ, îndrumând
practica pedagogică a studenţilor.
Doamna profesoară Gabriela Grădinariu a încheiat parteneriate de colaborare și derulează
activități specifice acestora cu parohia Cuvioasa Parascheva.
D.na Letos Cristina a încheiat parteneriatul cu Asociația Cultural-Științifică "Vasile Pogor", Iași
Activităţi extraşcolare
Au fost organizate mai multe activități dedicate Centenarului Marii Uniri din 1918 care s-au desfășurat
sub diferite forme:
- Prezentări power point cu tema „1 Decembrie – Unirea tuturor românilor” și „24 Ianuarie1859 –
Unirea, națiunea a făcut-o” – elevii claselor aVIIIa sub îndrumarea d-nei prof.Bălănescu Cristina.
- Dezbatere pe tema „Formarea statului național român” – elevii claselor aVIIa îndrumați de prof.
Bălănescu Cristina și Grădinariu Gabriela.
- Program artistic dedicat comemorării marilor evenimente istorice – elevii claselor VI-VII sub
îndrumarea d-nei prof. Năstasă Dorina.
- Expoziții de desene pe teme istorice organizate de d-na prof. Cracană Elena Georgeta.
- Conturarea pe holurile școli ispații istorice de informare, dedicate Centenarului 2018 ;
amenajarea unor aviziere care cuprind principalele documente istorice referitoare la Marea Unire
din 1918.
- Doamna profesoară Gabriela Grădinariu a mobilizat elevii să se implice în actiunile de
voluntariat derulate în şcoală (de ex. strângerea unor bunuri şi produse destinate copiilor fara
posibilitati in cadrul proiectului AJUTA UN COPIL SA ZAMBEASCA promovat de fundatia Artis,
implicare în activități ecologice locale) sau integrate Strategei Naționale de Acțiune Comunitară
(activități de voluntariat în care i-am implicat pe elevii mei, derulate, la Centrul pentru copiii cu
dizabilități Sancta Maria sub deviza: ,,Invitație la altruism”).
CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Comisia metodica formata din 4 membri, in anul scolar 2017-2018 și-a concentrat
activitatea pe :

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si
corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor
- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si adaptarea
intr-o mai mare masura a strategiilor de lucrru la cerintele colectivelor de elevi
- obtinerea unor rezultate cat mai bune la probe si norme de control pe parcursul anului
scolar, concursuri scolare .
- sporiea interesului elevilor pentru practicarea exercitiilor fizice in cadrul orelor de curs
precum si in timpul liber, prin participarea la diferite competitiii, parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul
scolii, la nivel local si judetean
-urmarirea permanenta a dezvoltarii fizice armonioase a elevilor precum si depistarea
elevilor cu deficiente fizice si efectuarea unor exercitii specifice pentru corectarea si hipercorectarea
acestora.
- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitati de
invatare si al altor documente necesare in activitatea didactica

- perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile cercurilor pedagogice
- utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica
Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica:
- Participarea membrilor comisiei la cursuri de formare si perfectionare atat la nivel national cat si la
nivel international
- Pregatirea echipelor reprezentative a scolii in competitiile organizate de isj, djts
- Referate stiintifice
- Perfecţionarea tehnicii didactice educative
- Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ;
- Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul
creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării elementelor
tehnice si tactice specific sporturilor;
- Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre pregatire fizica continuă;
- Întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal
- Pe lângă multele reuşite ale comisiei metodice, am identificat însă şi câteva puncte
slabe:insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse competitii sportive;
există destui elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de
numărul mic de ore, îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste sporturi;
Rezultate obtinute de membrii comisiei:
Cros – locul IX cls.VII fete
Tetratlon – loc.IV municipiu
Fotbal baieti Tymbark 5-6 – loc I municipiu
Loc III judet
Baieti tymbark 0-2 –lo c I municipiu
Loc II judet
Baieti tymbark 3-4 –loc II municipiu
Fotbal fete tymbark 5-6 – loc I municipiu
- loc III judet
Onss – fotbal baieti loc III municipiu
Fotbal fete loc I municipiu și loc II judet
Volei loc II municipiu și loc III judet
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI EXTRACURRICULARE
OBIECTIVE DIN PLANUL MANAGERIAL
Scopul nostru primordial este acela de a fi o școală europeană,de a ne afla cât mai sus pe treptele
înnoirii, de a fi deschiși dar și capabili să participăm la o reală schimbare în educație prin:
*cunoașterea și aplicarea prevederilor și metodologiilor specifice domeniului educației în
școală;
*planificarea activităților prin:-elaborarea documentelor manageriale ale consilierului educativ și ale
diriginților şi verificarea îndeplinirii obiectivelor și activităților planificate;
*organizarea activității prin:-identificarea obiectivelor şiidentificarea resurselor și proiectarea alocării
acestora;
*coordonarea activităților educative prin:-coordonarea propriu-zisă a activităților;monitorizarea
îndeplinirii sarcinilor;delegarea autorității.
*asigurarea climatului de muncă eficientă prin:promovarea lucrului în echipă, monitorizarea
progresului și a disfuncțiilor apărute în desfășurarea activităților proiectate;sprijinirea inițiativelor și
stimularea creativității;
*elaborarea materialelor de sinteză prin:colectarea informațiilor privind îndeplinirea planului
managerial;analizarea și sintetizarea informațiilor.

*perfecționarea activității proprii;
*asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului didactic;
*realizarea de proiecte/programe specifice, în parteneriat cu diverși factori având preocupari
educaționale.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și
aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățamânt.
Școala noastră este și trebuie să fie o școală eficientă pentru fiecare elev, pentru a asigura
promovarea egalității șanselor.
În anul şcolar 2017-2018, Consilierul educativ al Şcolii Gimnaziale Nr.5, şi-a propus să desfăşoare,cu
participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi,
proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe
cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, Biserică, Poliţie, Dispensar, bibliotecă,factori
economici etc.).
Au fost propuse şi vizate spre atingere următoarele obiective majore:
1. Formarea personalităţii elevilor, prin însuşirea valorilor culturale naţionale şi universale ;
2. Educarea în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei umane, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului;
3. Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile civice şi morale ;
4. Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiintifice, tehnice şi estetice;
5. Dezvoltarea fizică armonioasă, prin Educaţie fizică, Educaţie igienico-sanitarăşi practicarea
sportului.
Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea
şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de
interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională ale elevilor
noştri, de planul cadru de învăământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti contemporane, în vederea
realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate „măsurabilă” –
transformarea „educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară
activitatea,ai societăţii democratice şi ai marii familii europene.
ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI
1. Experiență în domeniul activității educative
școlare și extrașcolare;
2. Diversitatea programului de activități
educative;
3. Procent mare de implicare a cadrelor
didactice;
4. Numarul mare de elevi antrenați în
activitățile educative propuse;
5. Rezultate bune ale copiilor la manifestările
educative locale,județene,regionale și
naționale;
6. Sporirea actului educațional prin transdisciplinaritate și implicarea resursei
umane;
7. Finalitatea proiectelor și programelor
educative ale copiilor prin participarea la
competiții la nivel de unitate,local,județean

PUNCTE SLABE
Existenta unor elevi cu medii scazute la purtare, sub 8.
unii elevi au probleme disciplinare (fiind
agresivi,hiperactivi,cu deficit de atentie, ADHD)
Existenta unor elevi cu probleme medicale.
Existenta unor elevi corigenti la limba romana
,fizica,chimie, matematica
Existenta unor elevi cu parinti plecati in strainatate
,lasati in grija bunicilor sau a altor rude.
dezinteresul unor parinti fata de scoala si activitatea
didactica desfasurata.
Material didactic insuficient şi depăşit;
Inexistenţa fondurilor financiare pentru stimularea
cadrelor didactice şi a elevilor capabili de performanţă;
Lipsa unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea
activităţilor extraşcolare;
Nevalorificarea la maxim a resurselor umane şi

și național;
materiale;
8. Valorificarea experientei cotidiene a fiecarui
elev;
9. Promovarea valorilor si a normelor de
conduita morala in educatia copiilor;
10. Nivelul ridicat de comunicare verbala(prin
concursuri de eseuri,poezie,compuneri
etc.)si non-verbala (prin concursuri de
desen, poste-re,pictura),abordat de elevii
participanti,in cadrul activitatilor educative
scolare si extra- curriculare.
11. Profesori bine pregătiţi, dedicaţi meseriei şi
apreciaţi la nivelul comunităţii locale;
12. Procent bun de promovabilitate la tezele cu
subiect unic;
13. Rezultate bune obţinute la concursurile
şcolare şi extraşcolare;
14. Activităţi curriculare şi extracurriculare
derulate în cadrul unor proiecte
educaţionale naţionale şi internaţionale;
15. Comunicare eficientă între cadre didactice,
între cadre didactice şi conducerea şcolii;
16. Existenţa şi utilizarea laboratorului de
informatică şi a unei baze didactice înnoite;
17. Interesul cadrelor didactice pentru
dezvoltarea profesională;
OPORTUNITĂŢI
Implicarea partenerilor sociali in activitatile
educative scolare si extracurriculare de interes
pentru elevi.
Colaborarea eficienta cu parintii pentru
sponsorizarea copiilor in vederea participarii la
concursuri si cu materialele necesare efectuarii
lucrarilor,in cazul altor activitati.
Programe de pregătire specială pentru olimpiade şi
concursuri;
Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor
propice pentru activităţi extracuriculare şi
extraşcolare;
Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare
continuă;
Excelente relaţii cu Inspectoratul Școlar, instituțiile
locale: Primăria, Consiliul local, Disponibilitatea
Primăriei locale de a veni în sprijinul şcolii;
Dezvoltarea de parteneriate interşcoli;
Disponibilitatea învăţătorilor pentru diversificarea
activităţilor curriculare şi extracurriculare;

AMENINŢĂRI
Familii monoparentale: 6,88 %.
Familii cu unul sau ambii parinti plecati la lucru in
Europa-125 copii
Costurile ridicate ale materialelor necesare elevilor si
starea materiala precara a multor familii.
Respectul tot mai diminuat acordat de autoritatile
centrale si locale fata de scoala si oamenii ei.
Fonduri foarte mici pentru dezvoltare;
Nivelul scăzut de educaţie şi timpul limitat al părinţilor
care determină o slabă implicare a acestora în viaţa
şcolii.
Influenţa negativă a unei părţi din massmedia care
promoveaza violenţa, traficul de fiinţe umane, consumul
de alcool, tutun, droguri;

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE ŞI CONCURSURI PE TEME
EDUCAŢIONALE
Elevii școlii noastre ,incepând cu clasa pregatitoare, până la clasa terminală au participat în anul
scolar 2017-2018 la numeroase concursuri județene,naționale și internaționale,obținând numeroase
premii și mențiuni.
La clasele mici copiii au participat la concursuri de tipul:
- Olimpiada de matematică –Mate +
- Comper Mate 2000
- Comper Comunicare
- Fii inteligent la Mate
- Comunicare si ortografie
- Gazeta matematica junior
- Concursuri diferite de creatie plastica si literara
- Olimpiada de educatie civica
In urma acestor concursuri numeroși copii s-au remarcat, obținând multe premii și distincții.
La clasele V-VIII copiii au participat la :
- olimpiade scolare pe diferite specialități sub directa îndrumare a profesorilor de specialitate
- concursuri de cultură generală
- concursuri de creație plastică și literară
- concursuri sportive
O parte din copiii participanți la olimpiade si concursuri școlare au obținut rezultate meritorii
mergând pâna la faza națională ,de unde s-au întors cu diplome și medalii.
În cadrul Consiliului Elevilor s-au desfăşurat lunar, împreună cu elevii următoarele dezbateri,
mese rotunde, activităţi cu scop informativ, vizând formarea personalităţii elevilor pe multiple
planuri:
1. „Statutul, obligaţiile, responsabilităţile elevilor-consilieri” – prezentarea Regulamentului de Ordine
Interioară al şcolii;
2. „Îmi cunosc drepturile, devin un cetăţean responsabil!” – cu referire la Drepturile Copilului/Omului;
3. „Accidente, abuz, violenţă” – Modalităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare
4. „Sănătatea mea depinde de ţigara ta!” – campanie anti-tabagism de sensibilizare pe tema dependenţei
de droguri;
5. „Consumul şi abuzul de substanţe toxice – Consecinţele toxicomaniei în plan individual şi social”
(campanie anti-drog);
6. „Anturajul meu – modele sau antimodele?” – promovarea unor relaţii interumane pozitive şi a unui stil de
viaţă responsabil;
8. „Aditivii alimentari – inofensivi sau nocivi?” – promovarea unui stilde viaţă sănătos.
Responsabilii de clase au participat cu interes la toate întâlnirile programate venind cu exemple
de bune practici si soluții la toate problemele puse în discuție.
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII Şcoala Altfel
În săptămâna fără ghiozdan ,la nivelul unității s-au desfașurat activități variate ,aparținând
domeniilor educative: cultural,artistic,abilități de viață,tehnic,educație pentru sănătate și stil de viață
sănătos,științific,ecologic, turistic, pentru cetăţenie democratică.
În urma săptămânii Școala Altfel, unitatea noastră a participat la COMPETIŢIA “O ACTIVITATE
DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL ocupând locul I pe judeţ şi calificarea lafaza
națională cu proiectul intitulat "ȘI EU POT DEVENI...ȘI EU TE POT SALVA!" la domeniul:Abilități de
viață
Pe parcursul săptămânii s-au evidențiat și activitățile:
- Micii sanitari–coordonată de prof.Leșovschi Oana Brandușa-domeniu sanitar
- Sport și sănătate – competiții sportive -domeniul sportiv- Plantează, colectează, reciclează și crează –-domeniul educație ecologică și protecția mediului

-

Și noi avem talent-domeniul cultural- artistic
Atelier BUNICUȚA-domeniul cultural
Ajutând pe alții, te ajuți pe tine!-domeniul abilități de viață
Dăruind iubire, câștigăm respect-domeniul cetățenie democratică și responsabilitate socială
„Meseria este brățară de aur!”-Vizite la diferite instituții( ISU , IJJ, brutării, muzee)
Excursii și drumeții cu tematică
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, elevii școliii noastre au participat la Concursuri pe teme
ecologice” ȘCOALA ECOTERRIENILOR”, ”PATRULA DE RECICLARE” și ” LET/S DO IT” .La ”Patrula de
reciclare”d-na prof.înv.primar Bârsan Irina a reușit să adune cea mai mare cantitate de baterii din
județ,obținând un premiu in valoare de 150 euro pentru achiziționarea de bunuri pentru clasă.
Școala noastra a primit Diplome pentru entuziasmul de care a dat dovadă la Scoala
Ecoterrienilor și în acțiunile de ecologizare Let.s do it, învățând despre reciclarea deșeurilor de echipamente
electrice și electronice(DEEE) pentru păatrarea unui mediu curat .
În cursul anului școlar 2017-2018, în Școala Gimnaziala Nr. 5 Piatra Neamt s-au semnat
numeroase parteneriate care au facut o mai buna colaborare a școlii cu alte școli sau asociații din județ
sau din țara.
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Activităţile compartimentului secretariat au fost:
 adecvarea activităţilor compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi specificului
local
 întocmirea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) a activităţilor din compartimentului
secretariat, a graficului de serviciu şi orarului secretariatului
 corelarea şi implementarea activităţilor conform planului managerial al instituţiei
 procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni, adrese)
 colaborarea cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare
 asigurarea circuitul documentelor în condiţii optime
 pregătirea bazei de date pentru înscrierea elevilor în clasa pregătitoare şi în grupa mică la
grădiniţă
 actualizarea bazei de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare
 completarea la zi a dosarelor personale ale angajaţilor respectând legislaţia în vigoare,
înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programul REVISAL
 transmiterea bazei de date în programul REGES
 întocmirea statelor de plată în programul EDUSAL
 întocmirea dosarelor şi a statelor de plată pentru acordarea burselor şcolare
 întocmirea dosarelor pentru acordarea rechizitelor şcolare elevilor unităţii
 întocmirea declaraţiei 112 şi a documentaţiei necesare depunerii concediilor medicale la Casa
de sănătate
 întocmirea dosarelor cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice
 întocmirea dosarelor cadrelor didactice pentru echivalarea creditelor profesionale
 redactarea deciziilor cu privire la modificarea tranşelor de vechime şi salarizare a personalului
unităţii
 completarea şi verificarea documentelor de studii ale elevilor - registre matricole, foi matricole
certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de absolvire, etc
 utilizarea TIC la întocmirea documentelor şcolare
 întocmirea statisticilor solicitate de ISJ NEAMŢ, sau alte instituţii la timp şi la solicitarea
acestora conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii






















pregătirea desfăşurării evaluărilor pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
pregătirea şi întocmirea bazei de date pentru desfăşurarea evaluării naţionale la clasa a VIII-a
întocmirea bazei de date pentru desfăşurarea admiterii la licee a elevilor de clasa a VIII-a
întocmirea la termen a statisticilor referitoare la evidenţa elevilor atât în scris (SC-uri) cât şi în
SIIIR
întocmirea în baza legislaţiei în vigoare a procedurilor pentru activităţile specifice
compartimentului de secretariat
eliberarea adeverinţelor pentru elevii şi salariaţii unităţii şcolare
păstrarea în permanenţă a legăturilor cu ISJ Neamt, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul
judeţului
asigurarea relaţiilor cu publicul în timpul programului de serviciu
informarea conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni)
contrasemnarea corespondenţei şcolare
evidenţa clară a documentelor gestionate şi arhivate
intermedierea comunicării între şcoală şi beneficiarii ei
preluarea şi furnizarea datelor între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte şcoli
participarea pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă profesionale, cât şi la
alte cursuri de formare organizate de ISJ
contribuirea la promovarea imaginii şcolii
identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii
disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor
cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU pentru
activităţile desfăşurate în şcoală
respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, normelor de protecţia muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
asigurarea continuităţii activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei, cu tot ce
implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute
atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ
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Planificarea, coordonarea şi controlul activităţii personalului nedidactic;
Întocmirea graficelor de serviciu şi a pontajelor de prezenţă;
Elaborarea fişelor posturilor pentru întreg personalul nedidactic;
Coordonarea şi verificarea efectuării controlului medical anual obligatoriu a personalului
didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
Asigurarea instruirii pe linie de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor a
personalului nedidactic, de verificare a respectării normelor în vigoare;
Urmărirea aplicării şi respectării normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;
Asigurarea dotării cu materiale pentru protecţia muncii, PSI (verificare, încărcare
stingătoare);
Întocmirea recepţiilor şi bonurilor de consum pentru toate materialele achiziţionate;
Coordonarea şi verificarea modului de aplicare a programelor :,,Lapte-corn’’, la
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
Implicarea în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii;
Disponibilitate la sarcin, cât şi operativitate în îndeplinirea lor;
Cunoașterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU
pentru activităţile desfăşurate în şcoală;

 Asigurarea continuă a activităţii compartimentului administrativ pe toată perioada zilei, cu
tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii, efectuarea diferitelor
situaţii cerute atât de conducerea unităţii, cât şi de ISJ;
LABORANT
Studiul disciplinelor fizică, chimie, biologie presupune nu numai însuşirea unor noţiuni teoretice
fundamentale, ci şi formarea deprinderilor de efectuare a unor activităţi experimentale în scopul dezvoltării
spiritului de observaţie, selectarea datelor esenţiale din activitatea experimentală, dezvoltarea gândirii prin
interpretarea unor constatări practice.
Profesorul, laborantul şi elevii formează o echipă şi de profesionalismul primilor doi depinde formarea
la elevi a unor competenţe specifice.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor în laboratoarele de fizică, chimie, biolologie laborantul
îndeplineşte o serie de sarcini:
La începutul anului școlar realizează împreună cu profesorii de specilitate instructajul pentru S.S.M.
și P.S.I. în laboratoare și urmăreste respectarea cu strictețe a acestor norme.Întocmește procesele verbale
S.S.M. și P.S.I. le îndosariază pentru fiecare laborator. Frecvent, reamintește elevilor cele mai importante
norme de protecție,de mânuire a ustensilelor și aparaturii pentru a preîntâmpina micile accidente.
Tot la începutul anului școlar verifică inventarul din laboratoarele de fizică, chimie și biologie. Cu
această ocazie trece în revistă și necesarul de materiale consumabile pentru fiecare experiment(electrozi,
becuri baterii, alcool și fitile pentru spirtiere, chibrituri, etichete, așchii de brad etc), precum și necesarul de
reactivi de laborator.
Pregătește materialul didactic demonstrativ, aparatura audio-vizuală și instalațiilede laborator
necesare experimentelor la fizică și chimie, potrivit indicațiilor și cerintelor profesorilor de specialitate,
conform planificărilor facute de aceștia.
La toate lecțiile care necesită experiment demonstrativ pregătește materialele și participă efectiv la
realizarea experimentelor, în prezența profesorilor.La lecțiile cu experiment frontal, pregătește materialele
și realizează experimentul în fața elevilor, pe masa de lucru, iar unde este cazul trece la fiecare masă și
arată elevilor produsul de reacție și rezultatul experimentului.La lecțiile în care fiecare elev contribuie la
realizarea propriului experiment, trce la fiecare masă de lucru și dă indicații sau ajută la realizarea
experimentului.
La clasele a IV-a, la lecțiile de „Științe ale naturii”, pregătește materialele, realizarea
experimentelor se face în clasă.
Verifică permanent starea de funcționare a aparaturii din laboratoare: balanțe, surse de tensiune,
ampermetre, voltmetre, pirometre, electroscoape, circuite electrice etc.
Confecționează material didactic pentru lectiile care necesită acest lucru, recondiționează planșe
(pus ațe, pioneze și rigle) la fizică, chimie și biologie.
Asigură buna funcționare a aparaturii pe parcursul desfășurarii orelor, supraveghează și ajută
profesorii la buna desfășurare a lecțiilor. Cu o zi înainte de desfășurarea lecției, pregătește materialul
didactic și realizează experimentul verificând totodată corectitudinea și funcționarea în bune condiții a
aparaturii.
Asigură depozitarea corectă a materialelor, a substanțelor chimice prin etichetarea corectă a
acestora și asezarea lor în dulapuri închise, în spații în care elevii nu au acces. Depozitează substanțele
chimice separat, în funcție de clasificarea lor(acizi, baze, oxizi, săruri) pentru a avea accesușor la acestea
și pentru a exista o ordine strictă în folosirea și depozitarea lor. Asigură ventilația mecanică a încăperii
unde sunt depozitate substanțele toxice. Depozitarea substanțelor se face în dulapuri separate pentru
fiecare categorie de substanțe, având inscripționate gradele de periculozitate pentru fiecare categorie.
Realizează inventarierea strictă a substanțelor chimice și verificarea cantitativă a acestora în
vederea întocmirii unor fișe de inventar exacte.
Completează condica de prezență cu orarul la clasele pregătotoare-VIII.

Privind programul de perfecționare participă la cercurile pedagogice: semestrul I cu tema
„Respectarea de catre laboranți a procedurilor S.S.M., P.S.I., ISU pentru activitățile desfășurate în
laboratoarele de fizică, chimie și biologie”;
semestrul II cu tema „Proiectarea şi promovarea de către laboranţi a activităţilor extracurriculare,
transdicplinare precum şu participarea la acţiuni de voluntariat”
PUNCTE TARI:
Strânsa colaborare cu toate compartimentele ce deservesc instituția;
Lucru în echipă cu personalul didactic din școală;
Participarea la toate evenimentele ce se desfășoară în școală;
Autoperfecționarea în lucru cu elevii și cadrele didactice.
PUNCTE SLABE:
Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare;
Procurarea de noi truse pentru lucru la fiecare masă.
În funcție de nevoile specifice ale unității îndeplinește și alte sarcini, contribuind la buna
desfășurare a activității instructiv-educative din școală.
BIBLIOTECAR
PROIECTAREA ACTIVITATII
Publicaţiile existente au fost inregistrate in registru de mişcare a fondurilor şi in registru de
inventar, prelucrate si popularizate în rândul cititorilor conform normelor biblioteconomice in vigoare
recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare.
Au fost respectate procedurile existente la nivelul unităţii cu privire la:
- efectuarea operaţiilor in documentele de evidenţă ( registru de mişcare, registru de inventar,
fişele de evidenţa şi fişe de cititor) ;
- transmiterea informaţiilor în interiorul si exteriorul unităţii. Am realizat planificarea
calendaristică a activităţii bibliotecii în concordanţă cu structura anului şcolar şi adaptată la
particularităţile unităţii şcolare.
REALIZAREA ACTIVITATII
Resursele bibliotecii au fost organizate in vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor in cadrul
activităţilor avându - se in vedere:
- realizarea completă, corectă, legală a operaţiilor biblioteconomice( catalogare,
clasificare,indexare, depozitare, evidenţa, imprumut, inventariere, casare) prin colaborare cu
alte compartimente;
- gestionarea prin securitate şi buna păstrare a colecţiilor bibliotecii;
- organizare de expoziţii, vizite şi intâlniri tematice, ateliere de creaţie privind promovarea ofertei
bibliotecii in comunitate şi atragerea cititorilor.
COMUNICARE SI RELATIONARE
Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel intern(cu elevii, cadrele didactice, didacticauxliar).
Comunicarea eficienta cu utilizatorii externi(parinti, comunitate) şi parteneri.
Atragerea elevilor către activităţile bibliotecii şi stimularea lecturii:
- “ Sărbătorile anotimpurilor’, activitate desfăşurată cu cls. V a
- “Cartea, preferata mea”, activităţile desfăşurată în biblioteca şcolii( descrierea unei carţi,
observarea aşezării unei carţii intr-o bibliotecă, familiarizarea cu diferite tipuri de carţi)
activitate cu elevii claselor a-II-a, a-III-a, a-IV-a si a-V-a;
- “Porţi deschise “, activitate desfaşurată cu clasele a-VI-a, (descoperirea principalelor obiective
turistice din judetul Neamt);

-

“ 22 Octombrie, ziua intrnaţională a bibliotecilor şcolare ‘’ activitate desfăşurată în parteneriat
cu CCD Neamţ.
“Incursiune în tainele ABC – cls.I a.
“ Povestea vorbei” improvizaţie narativă, cls. IV – A şi VII – C.
“Am citit şi vă recomandăm ” .activitate în colaborare cu CCD Neamt
“Magia sarbatorilor de iarna”, activitate cu elevii cu elevii clasei a-III-a step by step.
“Mihai Eminescu , mai aproape de noi”, activitate cu elevii din ciclul primar si gimnazial;
‘’Sărbătoriţii lunii, Caragiale, Slavici , Eminescu, activitate în colaborare cu CCD Neamţ.
“Fraţilor , vrem unire”, activitate cu elevii care formează CERCUL de istorie,concurs cu
echipaje mixte;
“Tudor Arghezi şi copii“clasa a- V C şi VI C .
“Flori pentru mama” clasa pregătitoare B, realizarea de desene, colaje si expunerea lor pe
holul bibliotecii;
“Un mărţişor pentru literatura română, Ion Creangă, cls. IA, II E, III D, VIII C.
“8 mai, ziua mondiala a Crucii Rosii”activitate cu elevii cercului de la Crucea Rosie.
“Unirea Basarabiei cu România ”,activitate cu clasele a-VIII B , VIII C, VIII D.
“Copilaria, un zambet, o floare”, activitate cu ciclul primar si gimnazial .

MANAGEMENTUL CARIEREI SI DEZVOLTARE PERSONALA
Participarea permanenta la cercuri si activitati metodice:
- consfătuirea bibliotecarilor din judeţ;
- activitatea de cerc pedagogic( Liceul de chimie P.Neamţ şi Liceul Petru Rareş P.Neamţ)
- participarea la programe de formare in vederea dezvoltării profesionale.
CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI PROMOVAREA
IMAGINII SCOLII
- realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului;
- respectarea Regulamentului de organizare si funcţionare a biblioteci şcolii si a regulamentului
intern al bibliotecii şcolare, respectarea normelor de conservare si securitate a colecţiilor, a normelor P.S.I
şi de protecţia muncii .
- promovarea valorilor culturale româneşti prin realizarea de parteneriate educative.
ALTE ACTIVITATI SI RESPONSABILITATI
- comanda de manuale şcolare pentru anul şcolar 2018-2019;
- aprovizionarea cu manuale, distribuirea si recuperarea acestora;
- implicarea in organizarea activităţilor extraşcolare(colectare de carţi, serbări,vizite)
TEHNICIAN
Laboratorul de informatică necesită o supraveghere mai atentă şi de aceea, trebuie verificată
permanent starea de funcţionare a aparaturii din dotare si utilizarea în bune conditii a acesteia,
monitorizând zi de zi la sfârşitul orelor de curs şi săptămânal programele de updatare, de întreţinere şi
curăţare a calculatoarelor.
Pentru începerea anului şcolar în bune condiţi, am verificat echipamentele de tehnic de calcul
utilizate la desfăşurarea orelor în laboratoarele de informatică a şcolii, sistemele de operare Windows
Vista, Widows XP, precum şi softurile utilizate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, atât în
laboratorul de informatică cât şi la clasele unde există computere la solicitarea cadrelor didactice.
Pentru păstrarea în bună stare a calculatoarelor şi a celorlalte echipamente, la fiecare început de
semestru şi ori de câte ori este nevoie, elevii sunt instruiţi privind protecţia muncii şi lucrul cu calculatorul,
respectării normelor NTSM şi PSI precum şi prevenirea accidentelor în laboratoare:

-

am întocmit procesele verbale de instruire a elevilor cu privire la respectarea normelor
NTSM şi PSI;
pentru prevenirea accidentelor am afişat normele de protecţie a muncii, am verificat
prizele, switch-urile şi cablurile atât cele de energie cât şi cele UTP;
La fiecare început de an şcolar, se instalează şi configurează programul de date ASM şi AEL în
laboratorul de informatică pentru desfăşurarea lecţiilor virtuale în AEL:
înregistrarea tuturor cadrelor didactice din şcoală în baza de date AEL;
am creat clasele virtuale, conturile de lucru pentru elevi şi profesori.
am importat lecţiile pe discipline de învăţământ .
Un lucru foarte important este instalarea şi actualizarea BAZEI DE DATE NAŢIONALĂ A
EDUCAŢIEI - SIIIR, în anul şcolar 2017-2018 şi anume: înregistrarea tuturor elevilor din şcoală în
SIIIR, precum şi a preşcolarilor din grădiniţă, realizând toate cerinţele prevăzute în aplicaţia sistemului situaţia din anul şcolar precendent a elevilor, alcătuirea formaţiunilor de studiu, introducerea elevilor în
formaţiunile de studiu, adrese elevi, date părinţi, etc.
În urma solicitărilor venite din partea învăţătorilor de la clase am instalat/dezinstalat diferite
programe fapt apreciat de personalul de predare de la catedră.
În laboratorarele de informatică, împreună cu cadrele didactice, am sprijinit elevii în organizarea şi
desfăşurarea de activităţi şi proiecte în cadrul orelor de curs, am efectuat diverse activităţi prin prezentarea
în programul Power Point, Paint, a unor CD-uri cu diverse teme atractive, unde elevii cei mici pătrund în
tainele utilizării calculatorului:
am participat la activităţi curriculare şi extracurriculare la solicitarea profesorilor (istorie,
geografie, matematică, biologie, engleză) precum şi a diriginţilor şi învăţătorilor pentru
orele de dirigenţie în parteneriat cu agenţii de la poliţia locală, prin instalarea de programe
si softuri, videoproiector (vizionarea de filme educative în laboratorul de informatică);
am tehnoredactat revisa şcolară ,,CRAI NOU" (la ETAPA NAȚIONALĂ „CONCURS DE
JURNALISM ȘI REVISTE ȘCOLARE 2018”, a obținut ,,Titlul de laureat”);
am pus la dispoziţie logistica din laboratorul de informatică a şcolii pentru organizarea
cercurilor pedagogice desfăşurate în unitatea noastră, a inspecţiiilor de grad susţinute de
cadrele didactice;
am participat la cercul pedagogic - informaticienil/tehnicieni/ingineri de sistem;
atunci cand a fost cazul am suplinit prezenţa la catedră a personalului de predare.
am completat în Baza de Date - Clasa pregătitoare – rezultatele evaluării an școlar 20172018;
am urmat Curs de Specializare - DPO (protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date);
am făcut parte din Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii
clasei a VIII-a, an școlar 2017-2018 (responsabil cu derularea şi monitorizarea procesului
de supraveghere audio-video).
Vin zilnic în sprijinul elevului şi al profesorului cu cerinţele pe care le au, pentru a determina elevul
să studieze, să cerceteze şi să se obişnuiască să lucreze şi singur.
Îmi place să am relaţii de colegialitate şi prietenie cu toţi partenerii de colaborare, astfel încât să
ofer consolidarea unor relaţii puternice între tehnician-elev, tehnician-cadru didactic, pentru ca educaţia şi
autoeducaţia în laboratorul de informatică să se facă în spiritul ataşamentului de a lucra la calculator, dar
fără a exagera cu timpul.
PUNCTE TARI
Strânsa colaborare cu toate compartimentele care deservesc instituția;
Lucrul în echipă cu personalul didactic din școală;
Participarea la toate evenimentele organizate în cadrul școlii;
Autoperfecționarea în lucrul cu elevii și cadrele didactice
PUNCTE SLABE
Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare;
Achiziționarea de licențe pentru calculatoarele din școală.

-

În timpul orelor, am asigurat asistenţa tehnică profesorilor, intervenind atunci când acest
lucru se impunea.
La solicitările unităţii de învăţământ, am răspuns afirmativ ori de câte ori a
fost nevoie de sarcinile repartizate.

ADMINISTRATOR FINANCIAR- CONTABIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMȚ instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată
din bugetul local și bugetul de stat.
Potrivit prevederilor Legii Învățământului nr. 1/2011, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 are calitatea
asimilată celei de ordonator terțiar de credite în ceea ce priveşte actele de gestiune.
1.Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale ale Compartimentului Financiar-Contabil de la
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMȚ, condus de d.na Iacoboaea Iuliana.
Statul de funcţii pentru anul școlar 2017-2018 a fost aprobat de catre Inspectoratul Școlar
Județean Neamț,
În vederea realizării obiectivelor de interes public au fost aprobate de către PRIMĂRIA
MUN.PIATRA NEAMȚ.
2.Sistemul contabil şi înţelegerea sistemului informatic.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMȚ, are organizat sistemul de contabilitate propriu
în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare.
Este organizată şi condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct,
respectiv Compartimentul Financiar-Contabil - contabilitate care funcţionează cu un număr de 1 post din
care 1 post ocupat de Doamna Iacoboaea Iuliana. Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică
a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul trimestrial si anual de
execuţie a bugetului.
Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea
succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în
conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada
corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru institutiile publice.
Sunt întocmite registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea Mare.
Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate
aritmetic, corect totalizate şi centralizate.
Conducerea evidenței tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor
contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe fişe
în baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate în
sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.
Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, furnizat de CENTRUL DE CALCUL
P.NEAMȚ, în baza contractului de asistenţă tehnică de specialitate in colaborare cu PRIMĂRIA PIATRA
NEAMȚ. Acesta este un soft integrat care cuprinde următoarele meniuri şi îndeplineşte următoarele funcţii:
- modulul contabilitate care include:

evidenţa mijloacelor fixe cu selectarea grupei şi subgrupei;

evidenţa angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată;

evidenţa documentelor primare şi a stocurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace
fixe);








evidenţa operaţiunilor de plată şi încasare derulate prin caseria unităţii sau prin trezorerie;
urmărire furnizori şi clienţi;
evidenţa mişcării fondurilor financiare şi materiale în contabilitate;
întocmirea dării de seamă trimestriale;
întocmirea raportărilor lunare: DDS Lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal;
Registrul jurnal;
Registrul numerelor de inventar.

În anul școlar 2017-2018 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line
in baza cererii pt utilizarea unui certificat digital calificat fata de organul fiscal ANAF si accesarea
aplicatiilor sistemului FOREXEBUG in baza certificatului digital calificat,s-a aflat în responsabilitatea
Doamnei Iacoboaea Iuliana, Administrator Financiar la Școala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamț.
În anul școlar 2017-2018 persoana cu drept de completare a datelor financiare in programul SIIIR
este desemnată Doamna Iacoboaea Iuliana, Administrator Financiar la Școala Gimnazială Nr.5 Piatra
Neamț.
În perioada de 2017-2018 este desemnata doamna Maria Cobrea, ca persoana cu dreptul de
utilizare a organizarii procedurilor de atribuire in SICAP, pe baza contului de utilizator si parolei
certificatului digital SICAP in baza angajamentului de confidentialitate a informatiilor si de protectie a
informatiilor fata de operatorul SICAP.
Sistem informatizat privind salarizarea EDUSAL , furnizat de Ministerul Educatiei Nationale in baza
OMECTS nr. 4576/230/2445/01.11.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de
personal in invatamantul preuniversitar de stat. Asistenta tehnica se realizeaza gratuit pe forumul
educational informatizat al MEN - http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=184
Sistem informatizat privind salariatii REVISAL , este gestionat de d.na Maria Cobrea.
3.FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
Situaţiile financiare anuale se compun din:
• Bilanţ,
• Contul de rezultat patrimonial,
• Situaţia fluxurilor de trezorerie,
• Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
• Conturile de execuţie bugetară Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note
explicative .
Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în
administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli la finele anului şi constituie un tot unitar.
Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor
publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor
financiare, avand în vedere şi structura indicatorilor aprobaţi în legea bugetului de stat precum şi alte
reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei Nationale şi sunt
auditate potrivit legii.
Se semnează de către ordonatorul terţiar de credite şi de conducătorul compartimentului financiarcontabil.
Situaţiile financiare sunt însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi
asumă răspunderea pentru întocmirea și corectitudinea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a)
politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b)
situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a
celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c)
activitatea se desfăşoară în condiţii de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese
în acest sens.

Situaţiile financiare se depun de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5,PIATRA NEAMȚ la
PRIMĂRIA MUN.PIATRA NEAMȚ la termenele stabilite și au înscris numele în clar persoanei care le-a
întocmit şi calitatea acesteia. Situaţiile financiare se depun de către conducătorii compartimentelor
financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să
poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situaţiile financiare
prezentate.
Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi
capital propriu la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.
Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la data de 31 a
fiecărui trimestru, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea
cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, intocmite potrivit legii.
Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul
exerciţiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă
performanţa financiară a instituţiei. Dinamica activelor şi capitalurilor se raportează în "Situaţia modificarilor
în structura activelor nete /capitaluri" ( formular din situaţiile financiare anuale- anexa 34, 35 a si 35 b)
datele prezentate trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la natura modificărilor, natura şi scopul
constituirii rezervelor, orice informaţii semnificative.
Întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului local, de stat şi a bugetelor din
fondurilor extrabugetare se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale.
În „Contul de execuţie a bugetului instituţiei - Venituri” se raporteaza numai veniturile încasate în
anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).
Contul de execuţie al instituţiei publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile
efectuate din bugetul local, de stat, bugetele fondurilor extrabugetare, intrările de credite externe, fonduri
externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol şi alineat de
cheltuieli.
În vederea asigurării informaţiilor necesare, se vor evidenţia datoriile în formularul 30b "Plăţi
restante" care vor fi corelate cu formularul 40 a.
Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile
financiare anuale trebuie sa existe informaţii aferente în notele explicative.
Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1917/2005 şi cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
-Procedurile privind evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor financiar-contabile specifice activității
unității.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 4075/18.12.2015 Norme metodologice privind încheierea exercițiului bugetar 2017.
- Ordin 2634/2015 Documente financiar contabile
- SGG 400/2015 Privind aprobarea Codului Controlului Intern
- OMFP 1139/2015 Norme metodologice CFP
- Alte reglementări legale specifice activităţii desfășurate.
Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice și analitice.
Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfăsurarea în condiţii normale a
activităţii instituţiei.
În perioada de raportare răspunderea pentru buna desfășurare a activității din cadrul
Compartimentul Financiar-Contabil, a revenit directorului unității școlare în persoana d.nei Carmen
Munteanu, iar răspunderea evidenței contabile și a întocmirii situației financiare a revenit d-nei Iacoboaea
Iuliana Administrator Financiar.

