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”NU ZIDURILE FAC O ȘCOALĂ, CI SPIRITUL CARE DOMNEȘTE ÎNTR-ÎNSA” 

 (REGELE FERDINAND I AL ROMÂNIEI). 

 
I. CADRUL LEGISLATIV ŞI ORGANIZATORIC: 
• Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei Naționale; 
• Legislaţia generală şi specifică; 
• Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice 
 
II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale, activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale 
planurilor de activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:  

 Calitate 
 Descentralizare 
 Performanţă 
 Eficienţă 
 Standarde europene 
 Accesibilitatea la educaţie 
 Oferte educaţionale 
 Resurse umane 
 Responsabilitate 

 
1. CURRICULUM: 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri educaţionale: primar şi gimnazial; 
 Asigurarea calităţii educaţiei în şcoală; 
 Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice în şcoală; 
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 Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 
 Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii performanţei 

şcolare; 
2. RESURSELE UMANE: 

 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor 
didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală; 

 Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din şcoală; 
 Creşterea calităţii resurselor umane din şcoală; 
 Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în şcoală; 

3. RESURSE MATERIALE: 
 Fluidizarea fluxului informaţional în şcoală; 
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale din şcoală; 
 Elaborarea bugetului pentru şcoală; 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 
 Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat din cadrul şcolii; 
 Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe în cadrul şcolii; 
 Încheierea de parteneriate  cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-uri etc.; 

5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 
 Îmbunătăţirea  comunicării organizaţionale în şcoală; 
 Promovarea imaginii şcolii prin diverse activităţi de relaţii publice ; 
 Participarea la activităţi de perfecţionare în management a directorilor (cursuri, simpozioane, mese rotunde, şedinţe); 

 
III. OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

1 Aplicarea sistemului calităţii 

2 Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile  economice şi sociale 
3 Asigurarea unui management performant 
4 Parteneriat şcoală – comunitate locală 
5 Reabilitare şi investiţii 
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6 Modernizarea şcolii 
7 Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 
8 Sporirea accesului şi participării la educaţie 
9 Organizarea de Programe de educaţie remedială 
10 Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar anterior 

11 Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii   activităţi desfăşurate în şcoală 
12 Programarea activităţii şcolare 
13 Programarea şi consilierea managerială 
14 Implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi adaptarea programelor şcolare în raport cu 

valorile şi obiectivele propuse în documentele şcolii 
 
 Pentru realizarea obiectivelor de mai sus s-au întocmit:  

Planificările activităţilor Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, a comisiilor metodice, compartimentelor Contabilitate, Secretariat, 
grafice de asistenţă, de control etc;  

În asigurarea calităţii educaţiei sunt avute în vedere trei domenii fundamentale de organizare şi funcţionare. Aceste domenii   sunt : 
a) capacitatea instituțională care rezultă din organizarea internă și infrastructură disponibilă pentru a îndeplini obiectivele programelor   

educaționale ; 
b) eficacitatea educațională care constă în mobilizarea de resurse umane și financiare ,  cu scopul de a determina elevii să obțină rezultate 

cât mai bune în învățare; 
c) managementul calității care rezultă din structurile, practicile și procesele prin care se asigură în instituție îmbunătățirea continuă a 

serviciilor educaționale. 
 
III.a). Capacitatea Instituțională 
Trebuie să existe o concordanță între strategia de dezvoltare a școlii și contextul social-economic. Instituția trebuie să dispună de o 

organizare   coerentă   și  de   un     sistem adecvat de conducere și administrare, să aibă o baza materială și resurse financiare necesare funcționarii 
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stabile pe termen scurt și mediu precum și resurse umane pe care se poate baza pentru a realiza misiunea și obiectivele propuse asumate. De 
respectarea acestui   standard de calitate răspunde directorul școlii. 

 Activitatea managerială s-a desfăşurat   în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de 
dezvoltare instituţională ale Ministerul Educației, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial, 
vizând în principal: 

•  Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal); 
•  Elaborarea proiectului planului de şcolarizare; 
•  Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse; 
•  Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe; 
•  Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal, luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii; 
• S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor; s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor; 
• Toate comisiile cu caracter permanent sau temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau; 
•  Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice; 
În privința resurselor umane, s-a urmărit: 
•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 
•  Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de 

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

profesionale; 
•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 
•  Realizarea evaluării personalului; 
În ceea ce priveşte curriculumul, s-a avut în vedere: 
•  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a metodologiilor specifice; 
•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 
•  Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea 

lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte, portofolii etc.); 
•  Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 
•  Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale  şi a  olimpiadelor şcolare; 
•  Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a  elevilor; 
•  Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. 
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Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director, director-adjunct, consiliul de administraţie, 
consiliul profesoral şi comisii) au contribuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care permit 
împărtășirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.  

O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conducerii este aceea legată de îmbunătățire permanentă a relaţiei cu familia, de găsire a 
soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din şcoală, care nu poate 
fi realizată decât cu sprijinul întregului personal din unitate. 

O importanţă deosebită s-a arătat colaborării cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate, organizării 
de activităţi în colaborare cu comunitatea locală şi activităţilor extraşcolare. Au fost îmbunătăţite comunicarea organizaţională şi promovarea  
imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. De asemenea, s-a asigurat gestionarea eficientă a resurselor materiale 
şi financiare, dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. O contribuţie deosebită a  avut şi Consiliul reprezentativ al părinţilor, care a 
acordat tot sprijinul şcolii, implicându-se activ în desfăşurarea procesului instructive-educativ din unitatea noastră. 

 A fost updatat sistemul de comunicare cu grupuri Watsapp pentru coordonatorii de colective și părinți alături de folosirea site-ului ,    pagina 
de socializare Facebook și Platforma Microsoft Teams cât și de mijloacele clasice – afișarea, emailul, ședințele sau notele de serviciu. Nu au fost 
probleme legate de organizarea internă – excepție organigrama   incompletă.  (  un număr insuficient de îngrijitori și de paznici). 

Serviciile medicale sunt asigurate de   un medic şcolar şi o  asistentă medicală în cabinetul medical școlar existent și un medic stomatolog și 
o asistentă în cabinetul stomatologic. Lipsa aprobării încadrării cu personal, interzicerea solicitării de bani de la părinți, lipsa elevului de serviciu 
face ca în momentul acesta să nu avem pază suficientă, iar pe timpul nopții dispunem doar de supraveghere video.  

Efortul depus în actul instructiv-educativ de către personalul didactic şi didactic auxiliar este completat cu ajutorul acordat de consilierul şcolar 
şi profesorii itineranți, care efectuează programe de pregătire suplimentară pentru recuperare, dar şi performanţă cu elevii. 

 Doamna   consilier psihopedagog sprijină elevii și părinții, precum și învățătorii și diriginții în consiliere. În anul școlar 2021-2022, au fost 
cuprinși în unitatea noastră de învățământ 21 elevi cu CES- 11 elevi la învățământul primar și 10 elevi în învățămîntul gimnazial. Aceștia au 
beneficiat de activități de sprijin a 2 cadre didactice de la Școala Gimnazială specială nr.8. 
      Spațiul școlar a   fost   igienizat   în acest an calendaristic, este accesibil ( grup sanitar, reparații uși, geamuri, jaluzele). Sălile de clasă și 
laboratoarele sunt amenajate după standarde europene ( parchet,  mobilier mobil,jaluzele,aparate de aer condiționat). 

Baza materială este modernă și oferă posibilitatea desfășurării unei game variate de activități școlare și extracurriculare. 
Dotarea informațională este foarte bună: 

 51 de terminale( laptopuri,desktopuri și tablete) utilizate exclusiv de personalul administrativ și cadrele didactice; 

 24 videoproiectoare; 



ROMÂNIA                                                                                              
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                                      
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEO BOGZA,,                                                               
MUNICIPIUL BUCUREȘTI , SECTOR 1                                                       

 
 

 

Str. Barbu Lăutaru, Nr.4,sector 1, București,Telefon/Fax: 0212223072/0212234873             E-mail: geobogza170@gmail.com Site:http://www.scoala170.ro/ 
Pagina:https://www.facebook.com/G.Bogza/București/ 

 12 table electronice interactive; 

 755 tablete cu acces la internet, utilizate de către elevi; 

 3 imprimante; 

 6 xeroxuri; 

 1 fax; 

 5 multifuncționale( scanere); 
Totodată, școala dispune de 4 televizoare LCD și 2 mașini de plastifiat, precum și de un material didactic, documentar şi informaţional foarte 

bogat. Garantarea siguranţei elevilor în mediul şcolar este asigurată printr-un sistem video de supraveghere în incinta unităţii şi în afara ei, constând 
în 49 camere de supraveghere (42 interne, din care 24 în sălile de clasă și 18 pe coridoare; 3 externe), precum și printr-un număr de 74 de senzori 
pentru detectarea incendiilor. Accesul în școală se realizează printr-un sistem interfon. 

Relaţia cu comunitatea a constat într-o bună colaborare şi susţinere din partea Primăriei sectorului 1, a Poliţiei comunitare şi de proximitate, 
Asociaţiei juridice a părinţilor, din partea unor ONG-uri, precum și a Bisericii „Regina Maria”, aflată în vecinătatea școlii. 
      Programul ”Educație pentru viață” s-a derulat în perioada martie-iunie 2022, cu finanțarea Primăriei Sectorului 1, pentru sprijinirea elevilor 
proveniți din familii defavorizate și pentru sprijinirea elevilor care necesită activități remediale în învățare. 

 
III. b) Eficacitatea Educațională 
Acest criteriu se referă la organizarea proceselor de predare și învățare în termeni de conținut, metode și tehnici, resurse, selecție a elevilor și 

a personalului didactic, astfel încît instituția să obțină acele rezultate pe care și le-a propus prin misiunea sa. Seturile de criterii de evaluare care 
corespund eficacității educaționale vizează : 

În anul şcolar 2021-2022, procentul de promovabilitate a fost de 99,54% pentru ciclul primar, înregistrând o ușoară scădere față de anul 
precedent şi de 99,34% pentru ciclul gimnazial, înregistrând o ușoară creștere, iar la Evaluarea Naţională, 83,54%, rezultate cu care cadrele 
didactice ale şcolii noastre se pot mândri. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a au intrat la licee de prestigiu: T. Vianu,, G. Moisil, N. Iorga, Elena 

Cuza, C.A.Rosetti, Școala Centrală, Virgil Madgearu), 12,65% dintre aceștia având media de admitere în clasa a IX-a peste 9. 
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                                                                               Situaţia la învăţătură 

 
Nr. 
elevi 

Nivel  Promovati pe calificative Total 
promovati 

Corigenti Situație 
neînche
iata 

 

S BINE F. BINE  1 
obiect 

2 
obiecte 

 

437 primar 9 11 415 99,54% - -    2 
 

Nr. 
elevi 

Nivel  Promovati pe medii Total 
promovati 

Corigenti Situație 
neînche
iata 

 

5-6.99 7-8.99 9-10  1 
obiect 

2 
obiecte 

 

305 gimnaziu 22 85 192 99,34% 2 - 4 
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III. c). Managementul Calitatii 
Acesta trebuie să fie centrat pe acele strategii, structuri, tehnici și operații prin care instituția demonstrează că își evaluează performanțele de 

asigurare și îmbunătățire a calității educației și dispune de sisteme de informații care demonstrează rezultatele obținute în învățare. Importantă 
acestui domeniu constă, pe de o parte, în concentrarea asupra modului în care instituția gestionează asigurarea calității tuturor activităților sale, iar 
pe de altă, de a face publice informațiile și datele care probează un anumit nivel al calității. 

Există proceduri care asigură politica de asigurare a calității. Dezvoltăm   procesul de optimizare a activităților specifice calității educaționale 
conform standardelor. Este revizuită oferta școlară, promovând dezvoltarea profesională a angajaților, optimizăm accesul la resurse educaționale și 
am realizat o bază de date electronică și letrică pentru unitatea școlară. 

Este constituită comisia CEAC și cu sprijinul cadrelor didactice ne dorim o participare a acestora la toate activitățile specifice.  
 

1. REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 
  

Disciplina Înscrişi Prezenţi Eliminaţi Absenţi Cerinţe 
speciale 

Situaţia pe tranşe de note 
1- 

1,99 
2- 

2,99 
3- 

3,99 
4- 

4,99 
5- 

5,99 
6- 

6,99 
7- 

7,99 
8- 

8,99 
9- 

9,99 
10 

Limba şi 
literatura 
română 

79 79 0 0 1 0 0 2 7 15 5 15 22 13 0 

Matematică 79 79 0 0 1 0 1 3 9 11 16 16 12 11 0 

              
  Procentul de promovabilitate la limba și literatura română a fost de 88,6 % iar la matematică de 83,54% 
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2. REZULTATELE EVALUARE NAȚIONALA LA CLASELE A II A, A IV A ȘI A VI A 
3.  

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II a, au vizat evaluarea competențelor de citit-receptarea mesajelor citite, 
competențe de scris-producerea mesajelor scrise și competențe de matematică. Rezultatele arată că, 96,45% din elevii claselor a II a, au dobândit 
achiziții relevante pentru formarea deprinderilor de bază iar, 3,55% au dobândit achiziții parțiale necesitând măsuri remediale.  

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a IV a, au vizat evaluarea competențelor de limba română și matematică. .Rezultatele 
arată că, 92,26% din elevii claselor a IV a, au dobândit achiziții relevante pentru înțelegerea și redactarea textelor scrise, iar 7,74% au achiziții 
parțial dobândite, necesitând aprofundare,dezvoltare,măsuri remediale. 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI a, au vizat evaluarea competențelor de limbă și comunicare și matematică și 
științele naturii. Rezultatele arată că, 89,37% din elevii claselor a VI a, au dobândit achiziții relevante pentru înțelegerea și redactarea textelor scrise 
în limba română și în limba engleză, iar 10,63 % au achiziții parțial dobândite, necesitând   îmbunătățire, aprofundare, dezvoltare, remediere. 

 
4. REZULTATE CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 Concursul COMPER 
La Concursurile Comper și Gazeta matematică junior, elevii claselor a III-a au obtinut rezultate bune si foarte bune, atât la probele de limba 

română, cat si la cele de matematică:  
9 elevi au obținut 100 de puncte la limba și literatura română (Comper); 
4 elevi au obținut 100 de puncte la matematică (Comper); 
12 elevi au obținut între 90 și 100 de puncte la matematică (Gazeta matematică junior); 

Coordnator prof. înv. Primar   Curelar Mariela 
Locul II – MATEMATICĂ -   Etapa Națională elevii   Gheorghe Eduard și Ene Ciprian – din clasa a III   a   C 
Coordnator prof. înv. Primar  Olariu Alecsandra 

Pregătitoare D   - Matematică – Șerban Antonia și Delcea Radu Filip 
 - Limba română – Delcea Radu Filip și Comănoiu Antonia Gabriela 

 Concursul Național de Istorie ,,Vasile Pârvan”, organizat de Facultatea de Istorie, Universitatea din București. 
 Coordonați  de d-na prof.  Camelia Podea  

Premiul  I  Antonescu Mihnea clasa a VI-a A 
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Premiul  I  Belejea Ioana Elisa clasa a VI-a A 
Premiul  I  Duțu Sofia clasa a VI-a A 
Premiul  I  Mondoc Daria clasa a VI-a A  
Premiul  I  Vâlcu Sara clasa a VI-a A 
Premiul  I  Niculaie Teodor clasa a V-a B 
Premiul  III  Bolnavu Vătui Luca clasa a V-a B 
Premiul  III  Ciupercă Mihai Filip clasa a V-a B 
Coordonați de d-na prof. Oana Peiu  
Premiul  II Dragotă Iustin Gabriel – clasa a V-a C 
Premiul  III Cristea Maria Sophia – clasa a VI-a B  
Premiul  III Mardare Sara Ioana – clasa  a V-a C 
Premiul  III Văduva Elena Larisa – clasa a V-a C 
Mențiune  -  Dragotă Andi Mihai – clasa a V-a C  
Dilopmă de participare   - Tărăbuță Andrei Cosmin – clasa a V-a C 

 Concursului Național EURO QUIZ 2022 
Participare la etapa municipală și la etapa națională  

         Coordonați  de d-na prof.  Camelia Podea  
Belejea Ioana Elisa clasa a VI-a A 
Duțu Sofia clasa a VI-a A 
Vîlcu Sara clasa a VI-a A  
Tunea Cristian clasa a VI-a A 

 CONCURS JUDEȚEAN „DESIGN TEXTIL” 
Ediția I, CAEJ 2022, poz. 20,organizat de Liceul „Alexandru cel Bun” și Inspectoratul Școlar Botoșani 
 Coordonator - Prof. Lucica Paraschivescu 
1. Cristea Maria Sophia – Premiul I 
2. Vâlcu Sara Maria – Premiul II 
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3. Pletea Daria Diana – Mențiune I 
4. Brează Eva – Mențiune I 
5. Mondoc Daria – Diplomă de participare 
6. Blejea Ioana – Diplomă de participare 
7. Tăune Bianca Maria – Diplomă de participare 

 Concursul național de chimie ”Lazăr Edeleanu” 
Premiul al II lea- Pletea Paul Nicolae – clasa a VIII a A  - Coordonator - prof. Aurelia Abăluță 
    Olimpiada de Limba și literatura română 

 Mențiune – DUȚU DANIELA SOFIA (6A) – Coordonator – prof. Ioanid Marina 
 Mențiune – MARDARE SARA IOANA (5C)- Coordonator-prof. Aurelia Abăluță   

 
IV. PREZENTAREA ANALITICĂ A ACTIVITĂŢILOR METODICE ŞI ACTIVITĂŢILE COMISIILOR DIN UNITATE 

IV.1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

Au fost procurate documentele curriculare oficiale (planurile–cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri 
metodologice), a fost asigurată cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum. Comisia s-a  îngrijit de asigurarea bazei logistice pentru 
activităţile curriculare şi extracurriculare. 

La nivelul fiecărui an de studiu există câte o clasă cu predare intensivă a limbii engleze, selectarea elevilor realizându-se în urma unui 
examen susținut în școală conform precizărilor ME și a Procedurii operaționale elaborate de ISMB. 

La toate cadrele didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului şi a activităţilor concepute lucrându-se atât în grup cât şi individual sau 
frontal, iar rezultatele obţinute au fost popularizate în lectoratele cu părinţii. 
Evaluarea formativă cât şi cea sumativă s-au realizat prin diverse teste orale sau scrise, probe practice, concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute 
au fost înregistrate în scopul stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

Oferta educațională - definită și promovată în comunitatea locală și nu numai. Oferta curriculară este constituită pentru a veni în sprijinul 
elevilor. 

Clasa aV a Aria curriculară “Om si societate”: Creează-ți mediul! 
Clasa aVIa Aria curriculară “Limbă și comunicare”: Tipuri de compuneri 
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Clasa aVIIa  Aria curriculară “Limbă si comunicare”: Lectura și abilități de viață 
 

Clasa aVIIIa Aria curriculară “Matematică și științe”: Sinteze matematice 

 
 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Managementul -structura organizatorica este corespunzătoare 
și facilitează o bună organizare și dezv profesională  
Resurse umane -membrii comisiei sunt responsabilii comisiilor 
metodice, cadre didactice cu gradul didactic I, bine pregătite;  
Activitatea de bază -sustinerea activităților din planul anual 
de activități; -obiectivele propuse sunt în conformitate cu 
nevoile de formare ale cadrelor didactice și răspund nevoilor 
școlii și ale colectivului de elevi;  
Resursele materiale si de TIC –școala  dotată cu calculatoare 
în toate sălile de clasă. 

Managementul -motivarea morală și salarială nu ajuta cadrul didactic în 
activitate -eliminarea fondului de premiere; 
Resurse umane – implicare limitată; 
Activitatea de bază -cooperarea între comisiile metodice la nivelul școlii -
susținerea partială a activitatilor din planul anual de activități;- s-a 
realizat chestionarea și apoi raportul asupra satisfacției elevilor în 
privința disciplinei opționale studiate în anul în curs.  
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Gratuitatea programelor educative online; 
-Diversitatea programelor naţionale; 

- Unitatea supraaglomerată 
- Creşterea numărului de documente solicitate şi necesare desfăşurării 
activităţilor specifice 
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IV.1.a  Comisia metodică a profesorilor de la învățământul PRIMAR  

Obiectivele comisiei metodice: 
 

 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; 

 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

 Colaborarea şcoală-familie. 
 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Posibilitatea cadrelor didactice de a parcurge teme variate şi de 
actualitate; 
Schimbul de experienţă; 
Interrelaţionare pozitivă prin comunicare/ negociere; 
Actualizarea strategiilor de predare; 

Planificarea unor teme care nu sunt de interes pentru toţi 
membri comisiei; 
Lipsa disponibilităţii  unor cadre didactice; 
Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei; 
O   comunicare mai anevoiasă în anumite momente între 
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Prelucrarea materialelor noi; 
Transferul de cunoştinţe; 
Eficientizarea pregătirii profesionale; 
Buna colaborare cu părinţii şi implicarea acestora în sprijinirea 
activităţilor extraşcolare; 
Realizarea și respectarea planificărilor calendaristice în conformitate 
cu cerințele ME; 
Utilizarea metodelor activ-participative, care au susținut caracterul 
aplicativ al învățării și formarea competentețelor specifice, a 
activităților diferențiate, a lecțiilor din persectivă transdiciplinară și a 
folosirii mijloacelor audio-video din unitate pentru optimizarea 
procesului de învățare; 
Iimplicarea și sprijinirea în organizarea și desfășurarea activităților de 
promovare a imaginii școlii și a celor extracurriculare și extrașcolare; 
Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate 
conform cu noile programe; 
Sunt folosite mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care 
ușurează mult înțelegerea conținuturilor; 
Sunt utilizate fișe de lucru cu exerciții, atlase și planșe, facilitând asigurarea 
feed-back-ului și stimulând lucrul individual și pe grupe; 
Evaluarea activităților s-a realizat prin mijloace specifice alternative și prin 
metode tradițioanale: portofolii individuale, evaluari în grup și pe perechi, 
teste sumative; 
Varietatea tipurilor de activităţi educative organizate; 
Popularizarea pe site-ul şcolii şi pe pagina de facebook a activităţilor 
educative; 
Au fost derulate activităţi educative în colaborare cu reprezentanţi ai 
diferitelor instituţii implicate în activitatea educativă (poliţie, instituţii 
medicale etc.) 
La nivelul tuturor claselor s-au prelucrat normele şi procedurile de 

membrii acesteia sau lipsa proiectelor de activități comune, 
desfășurate de elevii tuturor claselor împreună; 
Timp insuficient; 
Posibile opozitii de scopuri si obisnuinte ale membrilor 
comisiei. 
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sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU; 
Participarea cu elevii la concursuri școlare; 
 

 
 
 

OPORTUNITĂŢI 

 
 

RISCURI/ AMENINȚĂRI 

Perfecționarea continuă a cadrelor prin învățarea permanentă; 
Ieșirea din ”tiparul curricular”; 
Toți participanții pot oferi alternative valoroase de soluționare a 
tematicii; 
Participarea necondiționată cu materiale proprii la fiecare temă; 
Promovarea propriilor idei; 
Relaţiile de parteneriat cu autorităţile şi comunitatea locală; 
Proiecte educaţionale diverse. 

Evitarea responsabilităților; 
Atitudine negativa față de școală a unor elevi și părinți; 
Neacordarea unei atenții deosebite studiului individual de 
către unii elevi, care consideră suficiente cunoștințele 
dobândite în timpul orelor de curs. 
 
 

 
 

IV.1.b Comisiei metodică a diriginţilor 

Obiectivele comisiei metodice: 
 .Adaptarea  curricumului școlar /programei la nevoile de dezvoltare personala ale elevilor si de cerintele agentilor economici;  
 Utilizarea de soft educațional adecvat curriculumului școlar; 
 Creșterea gradului de consultare al părinților în alegerea disciplinei opționale; 
 Stimularea perfecționării diriginților pentru cunoașterea noilor tehnologii ; 
 Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informționale;  
 Participarea dirigintilor la cursuri de formare /perfecționare în domeniul educației de calitate; 
 Perceperea și utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; 
 Dezvoltarea unor parteneriate educaționale ca principali factori educativi locali; 
 Realizarea unui dialog eficient cu familia , comunitatea locală, biserica, fundații,asociații și agenți economici. 
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi educative, la 
nivelul întregii instituţii, care au avut ca scop întărirea 
relaţiei şcoală-familie, şcoală-comunitate; 
Continuarea unora dintre proiectele de parteneriat 
educaţional şi iniţierea altora noi; 
Au fost elaborate planificările pentru orele de 
Consiliere şi orientare, în acord cu metodologia şi 
programele in vigoare;  
Au fost eleborate Planurile activităţilor 
extraşcolare/clase, în acord cu particularităţile de 
vârstă, nevoile şi interesele elevilor, după consultarea 
prealabilă a acestora şi a părinţilor; 
Au fost elaborate documente proiective şi planurile de 
desfăşurare pentru activitățile extraşcolare organizate; 
Elevii au fost implicaţi activ pregătirea, în organizarea 
şi desfăşurarea orelor de dirigenţie. Astfel, a fost 
valorificată experienţa de cunoaştere a elevilor şi au 
fost dezvoltate competenţele de comunicare, 
competenţele digitale  etc. 
În cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul activităţilor 
extraşcolare au fost utilizate mijloacele audio-video din 

Interes scăzut al unor cadre didactice pentru găsirea unor 
alternative educative şi pentru abordarea unor forme de educaţie 
nonformală; 
Carenţe în utilizarea TIC şi a unor softuri educaţionale noi; 
Lipsa de propuneri pentru cursuri opţionale din aria curriculară 
Consiliere şi orientare; 
Programul cursurilor în Schimbul II pentru clasele de gimnaziu; 
Lipsă de promptitudine în realizarea unor raportări şi lipsa 
proceselor verbale pentru unele dintre activităţile desfăşurate; 
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dotarea şcolii şi alte mijloace didactice; 
Au fost derulate activităţi educative în colaborare cu 
reprezentanţi ai diferitelor instituţii implicate în 
activitatea educativă (poliţie, instituţii medicale etc.) 
La nivelul tuturor claselor s-au prelucrat normele şi 
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi 
ISU; 
 Toţi diriginţii au făcut, pe parcursul semestrului, 
raportările datelor şi informaţiilor solicitate de 
direcţiunea şcolii şi CEAC. 
 

OPORTUNITĂȚI RISCURI/AMENINȚĂRI 
Editarea manualelor pentru orele de Consiliere şi 
orientare; 
Ofertă largă de activităţi educative cuprinse în agenda 
culturală la nivelul municipiului; 
Ofertă largă on-line de materiale suport pentru orele 
de dirigenţie; 
Colaborarea cu consilierul școlar. 

Efectele nedorite ale „educaţiei TV” şi ale „educaţiei reţelelor de 
socializare” asupra dezvoltării  copiilor; 

 

IV.1.c COMISIA ~LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 
Obiectivele comisiei metodice  

 Implementarea Curriculum-ului nașional; 
 Monitorizarea progresului țcolar; 
 Stimularea creativității elevilor și valorificarea inteligențelor multiple; 
 Perfecționarea activității didactice; 
 Elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor de corectare; 
 Pregătirea  suplimentară a elevilor clasei a VIII-a pentru evaluarea naţională; 
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 Interasistențe și susținerea unor activitaăți prin schimb de clase/profesori- analiză; 
  Acţiuni de popularizare a cărţii în parteneriat cu Editura Booklet şi  Editura  ,,Art” ; 
 Îndrumarea lecturii particulare, acţiuni desfăşurate în colaborare cu biblioteca şcolii. 

 

ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Realizarea materialelor și prezentarea acestora în cadrul 
întâlnirilor stabilite de responsabilul de comisie; 
Implicarea în activitatile de remediere ale procesului instructiv-
educativ; 
Organizare și desfasurare de olimpiade și concursuri școlare; 
Promovarea imaginii unității școlare prin participare și rezultate 
bune la olimpiade, concursuri și compeții; 
Utilizarea metodelor activ-participative, care au susținut 
caracterul aplicativ al învățării și formarea competentețelor 
specifice, a activităților diferențiate, a lecțiilor din persectivă 
transdiciplinară și a folosirii mijloacelor audio-video din unitate 
pentru optimizarea procesului de învățare; 
implicarea și sprijinirea în organizarea și desfășurarea 
activităților de promovare a imaginii școlii și a celor 
extracurriculare și extrașcolare; 
atât evaluarea, cât și procesul instructiv-educativ s-a bazat pe 
însușirea de noi aptitudini și atitudini, nu doar pe capacitatea de 
memorare; 
S-au organizat activităţi atractive in vederea dezvoltării 
abilităţilor de comunicare orala şi scrisă; 
S-au   vizionat ecranizări ale unor opere studiate; 
S-au desfăşurat ore şi în biblioteca şcolii în vederea familiarizării 

Lipsa unei motivații interioare a învățării; 
Lipsa spațiului adecvat în vederea desfășurării orelor de pregătire 
suplimentară; 
Membrii comisiei s-au implicat într-un număr mic de parteneriate; 
Implicarea mai slaba in parteneriatele scolare cu elevi din strainatate. 
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elevilor cu literatura română si străină; 
S-au organizat dezbateri cu elevii şi cu părinţii asupra 
programelor pentru Testarea   Naţională   şi   s-au desfăşurat ore 
de pregătire suplimentară în acest scop, în conformitate cu 
cerinţele Ministerului Educatiei, după un program precis;  
S-au organizat dezbateri privind  metodele active de învăţare  
urmărirea  obiectivelor curriculare;  
S-au  formulat propuneri pentru CDŞ: ,,Metode şi tehnici de 
investigare a textului literar”, curs opţional pentru clasa a VIII-a 
şi ,,Tipuri de compuneri”- curs opţional pentru clasa a VI-a.; 
Existența la gimnaziu a claselor cu predarea  intensive a limbii 
engleze;  
Rezultate pozitive ale programelor pentru clasele optionale; 
Motivația elevilor care dau teste pentru admiterea la licee 
bilingve sau cu predare intensiva a limbilor engleză și franceză; 

 
 
 
 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

O bună motivatie din partea unor elevi capabili de performantă si 
sustinerea parintilor acestora; 
Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit 
atat cu elevii capabili de performanta cat si cu cei care au lacune 
in cunostinte; 
Posibilitatea si disponibilitatea de a organiza concursuri si 
competitii la nivel de unitate scolara. 
 

Atitudine negativa fata de scoala a unor elevi si parinti; 
Neacordarea unei atentii deosebite studiului individual de catre unii elevi, 
care considera suficiente cunostintele dobandite in timpul orelor de curs; 
Suprasolicitarea elevilor capabili de performanta la toate materiile, unde se 
organizeaza olimpiade si concursuri scolare. 
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      IV.1.d Comisia ,,Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii,, 
Obiectivele comisiei metodice:           

 Cunoașterea și aplicarea politicii educaționale și a finalităților la nivelul de școlarizare gimnazial,în concordanță cu modificările 
legislative existente; 

 Asigurarea calității prin respectarea programelor și standardelor de calitate; 
 Valorificarea rezultatelor obținute la concursurile școlare pentru creșterea performaței școlare; 
 Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare; 
 Asigurarea caracterului practic - aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea acestora cu achizițiile anterioare ale 

elevilor;  
 Identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la 

cerințele colectivelor de elevi; 
 Sporirea interesului elevilor pentru chimie prin participarea la diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii, la 

nivel local si județean;  
 Utilizarea programului AEL și a altor softuri educaționale în activitatea didactică. 

 
 
 

ANALIZA SWOT  
         

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Cadre didactice bine pregatite,responsabile si proactive;  
Pregătirea suplimentara a elevilor clasei a VIII a pentru 
evaluarea nationala; 
Opționalul  la clasa a VIII a: SINTEZE MATEMATICE; 
Toți membrii comisiei au experiență bogată, vechime și 
gradul didactic I ; 
Toți membrii comisiei sunt interesați de pregătirea elevilor 
și obținerea   performanțelor;  
Toți membrii comisiei sunt interesați de perfecționare 

Lipsa unui laborator  modern de chimie-fizică  
Incompatibilitatea unor programe interdependente (ex. 
lipsa ajustării programei de fizică cu cea de matematică la 
nivelul fiecărui nivel de învăţământ); 
Multiple schimbări în programe, metodici, manuale, forme 
de evaluare care produc nesiguranţă şi blocaje în rândul 
profesorilor şi al elevilor; 
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continua și receptivi la noutăți în domeniu învățământului; 
Dau dovadă de seriozitate, conștiinciozitate, comunicând și 
colaborând atât la nivelul comisiei cât și al instituției; 
Participarea ca evaluatori la examene naționale, olimpiade 
și  diverse concursuri școlare; 
Coordonarea activitații de Practică Pedagogică a 
studenților la facultatea FILS, din cadrul universitații 
Politehnica, București de către prof. Popovici Mihaela- 
matematică, Prof. Aurelia Abalută – chimie, Prof. 
Lăpușneanu Neluța – ed.tehnologică. 

 
 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINTARI 
Încheierea de parteneriate și participarea la festivaluri ale 
științei; 
Derularea unor proiecte pe teme de mediu; 
Utilizarea în lecții a softurilor educaționale. 
 

 Fenomenul de “vânare de note mari”, a unor părinți și a 
copiilor lor; 
Neacordarea unei atentii deosebite studiului individual de 
catre unii elevi, care considera suficiente cunostintele 
dobandite in timpul orelor de curs; 
Suprasolicitarea elevilor capabili de performanta la toate 
materiile, unde se organizeaza olimpiade si concursuri 
scolare. 
 

 

IV.1.e COMISIA ,,OM ŞI SOCIETATE,, 

 Obiectivele comisiei metodice:           

 organizarea testelor predictive și sumative (propunerea, realizarea, susţinerea testelor şi analiza rezultatelor, stabilirea măsurilor de ameliorare); 
 optimizarea procesului de învăţământ (prin stimularea creativităţii elevilor, mutarea accentului de pe predarea de informaţii pe formarea de 

capacităţi, prin organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi în grup sau individual, realizarea de activităţi extraşcolare); 
 evaluarea activităților proiectate pe o unitate de învățare să se realizeze prin mijloace specifice alternative și prin metode tradițioanale: portofolii 

individuale, evaluari în grup și pe perechi, autoevaluare, teste summative. 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Realizarea materialelor și prezentarea acestora în cadrul întâlnirilor 
stabilite de responsabilul de comisie; 
Implicarea în activitatile de remediere ale procesului instructiv-
educativ; 
 Promovarea imaginii unității școalre prin participare și rezultate 
bune la olimpiade, concursuri și compeții; 
Utilizarea metodelor activ-participative, care au susținut caracterul 
aplicativ al învățării și formarea competentețelor specifice, a 
activităților diferențiate, a lecțiilor din persectivă transdiciplinară și 
a folosirii mijloacelor audio-video din unitate pentru optimizarea 
procesului de învățare; 
Implicarea și sprijinirea în organizarea și desfășurarea activităților 
de promovare a imaginii școlii și a celor extracurriculare și 
extrașcolare; 
Diversitatea și numărul mare de activități curriculare și 
extracurriculare realizat de membrii comisiei; 
Atât evaluarea, cât și procesul instructiv-educativ s-a bazat pe 
însușirea de noi aptitudini și atitudini, nu doar pe capacitatea de 
memorare a noilor cunoștințe; 
Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate 
 conform cu noile programe; 
Sunt folosite mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care 
ușurează mult înțelegerea conținuturilor; 
Sunt utilizate fișe de lucru cu exerciții, atlase și planșe, facilitând asigurarea 

Inexistenţa unor fonduri asigurate de primărie pentru desfăşurarea  
optimă a activităţilor; 
Implicarea unui număr mic de părinţi şi bunici în susţinerea  
efectivă a activităţilor; 
Neimplicarea tuturor elevilor în realizarea activităţilor şi sarcinilor 
 propuse de profesor; 
Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în  
general. 
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feed-back-ului și stimulând lucrul individual și pe grupe; 
Evaluarea activităților s-a realizat prin mijloace specifice alternative și prin 
metode tradițioanale: portofolii individuale, evaluari în grup și pe perechi, 
teste sumative; 
Colaborarea cu Biserica  ”Miron Cristea” pentru  sprijinirea 
persoanelor aflate în dificultate, donații de haine și jucării; 
Coordonarea realizării proiectelor întocmite de elevii clasei a V- a cu 
privire la identificarea cauzelor şi a efectelor degradării mediului 
înconjurător învățând astfel să aprecieze comportamentul oamenilor 
vizând acţiuni de protecţie a acestuia; 
Realizarea proiectului :Mos Craciun pentru o zi-Strângere de daruri 
pentru copii defavorizati. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Vizionarea unor filme și documentare moral-religioase (de ex: Viețile 
unor Sfinți), prezentări ale unor biserici și mănăstiri importante din 
țara noastră, diverse emisiuni   Trinitas TV; 
Acțiune dedicată implicării active în viața socială a comunității și de 
promovare a valorilor de voluntariat îm Săptămâna Națională a 
Voluntariatului; 
Recitaluri de colinde religioase în școală cu ocazia sărbătorii Nașterii 
Domnului. 

Atitudine negativa fata de scoala a unor elevi si parinti; 
Neacordarea unei atentii deosebite studiului individual de catre unii 
elevi, care considera suficiente cunostintele dobandite in timpul orelor 
de curs; 
Suprasolicitarea elevilor capabili de performanta la toate materiile, unde 
se organizeaza olimpiade si concursuri scolare. 
 

 
IV.1.f COMISIA ,,EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, ARTE” 

Obiectivele comisiei metodice:           

 Asigurarea caracterului practic - aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea acestora cu achizițiile anterioare ale 
elevilor;  



ROMÂNIA                                                                                              
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                                      
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEO BOGZA,,                                                               
MUNICIPIUL BUCUREȘTI , SECTOR 1                                                       

 
 

 

Str. Barbu Lăutaru, Nr.4,sector 1, București,Telefon/Fax: 0212223072/0212234873             E-mail: geobogza170@gmail.com Site:http://www.scoala170.ro/ 
Pagina:https://www.facebook.com/G.Bogza/București/ 

 Identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la 
cerințele colectivelor de elevi; 

 Sporirea interesului elevilor pentru chimie prin participarea la diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii, la 
nivel local si județean;  

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Cadre didactice intereste pentru auto- perfectionare 
continuă; 
Existența unui teren de sport modern; 
Un numar mic deelevi scutiți medical ; 
Copii legitimați la cluburi sportive care practică sportul 
de performanță; 
Atmosfera de buna dispozitie  in timpul lectiilor de 
educatie fizică; 
O bună planificare didactică; 
Colaborarea eficientă cu metodistii si cu inspectorii scolari 
de specialitate; 
Formarea continuă a cadrelor didactice; 
Utilizarea mijloacelor online.  
 

Lipsa unei săli de sport adecvata desfasurarii unor sporturi de 
echipă; 
Efectuarea orelor de catre cei 3 profesori in aceeasi sala, la aceeasi 
ora intr-un spatiu mic nereusindu-se intotdeuna indeplinirea 
obiectivelor; 
Lipsa unei Săli-atelier de educatie plastica și a unei săli de muzică. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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Demersul facut construirea unei săli de sport; 
Derularea unor activitati sportive în  parteneriate, in 
colaborare cu I.S.M.B. 
Posibilitatea de a creste motivatia elevilor pentru 
participarea la orele de  educatie fizica si sport; 
Dezvoltarea campionatelor pe scoala si inter - scoli. 

Violența verbală; 

 

 

 

IV.2. COMISIA DE EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

A fost realizat raportul pentru anul  școlar 2021-2022 şi a fost propus un Plan de înbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2022-

2023. A fost completat RAEI cu ajutorul tuturor cadrelor didactice (chestionare pe clase) si completarea rapoartelor per elev (evaluare). 

 

 
IV.3. COMISIA PENTRU CERCETARE DISCIPLINARĂ PREALABILĂ A PERSONALULUI 
Nu există activitate specifică şi sancțiuni aplicate. 
 

 

 
IV.4. COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA ADEZVOLTARII SISTEMULUI DE 
CONTROL MANAGERIAL ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
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La data autoevaluarii (31.12.2021) s-a constatat ca exista 13 standarde implementate, 3 standarde partial implementate, 0 standarde 
neimplementate. 

 
 

 

IV.5. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Servicii sunt externalizate.  
A fost realizată instrucţia periodică şi pentru protecţia muncii. 
 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Realizarea activităţilor de prevenire a situațiilor de 
urgență; 
Creşterea gradului de implicare a cadrelor 
didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare; 
 Stabilirea de relaţii de cooperare între şcoală și 
responsabili ISU. 
 

Lipsa de colaborare dintre cadrele didactice şi 
membrii comisiei (din motive obiective); 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
Realizarea de parteneriate cu ISU și Primăria 
Sectorului 1. 

Aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de 
incendiu; 
Nerespectarea regulilor de prevenire și stingere a 
incendiilor poate duce la provocarea unor incendii 
cu urmări grave. 
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IV.6.DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ  
 
Obiective generale: 

 Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor prin promovarea culturii 
calităţii la nivel de sistem şi proces. 

 Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii în scopul finalizării învăţământului 
obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială. 

 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman 
 Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei personalului didactic, 

sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic. 
 Racordarea utilizării, obţinerii şi dezvoltării resurselor materiale şi financiare la noua politică de finanţarea învăţământului 

preuniversitar, la întărirea efectelor descentralizării. 
 Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional. 
 Dezvoltarea instituţională  a educaţiei permanente. 
 Atât învăţătorii cât şi profesorii manifestă un interes deosebit pentru propria perfecţionare şi formare continuă, participând la 

numeroase cursuri organizate de Casa Corpului Didactic și diferite ONG-uri. În anul școlar 2021-2022 s-a realizat un număr de 3345 

ore de formare, fiecărui cadru didactic revenindu-i o medie de aproximativ 66 ore. Este de remarcat faptul că majoritatea 

învăţătoarelor au studii universitare de specialitate, câteva fiind absolvente de programe de masterat și de doctorat. 

Participarea la cursuri de dezvoltare  profesională  : 

 Compasiune și acțiune - program de prevenire a bullying-ului în școală” organizat de Asociația Proeuro-Cons – 29 cadre 
didactcice ( cu finanțare de la bugetul școlii);   

 Prof II – Mentorat de practica pedagogica (program de formare) – 3 cadre didactice, CRED-– Curriculum relevant,educatie 

deschisa pentru toti. Formare nivel II-Invatamant gimnazial- 4 cadre didactice; 
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  Clasa online si scoala de acasa – 4 cadre didactice; 

  Formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in domeniul financiar nebancar (FinTTT) – 1 cadru 
didactic; 

 Perfecționare: 

 Podea Camelia- gradul I; 
  Oprea Luiza – gradul I; 
 Silberman Narcisa – gradul II; 
  Mocanu Ana Maria- definitivat; 
  Săvulescu Maria- masterat în Geografie; 

 Ermalai Ioan – doctorat în religie ortodoxă. 

 

 
 
Nivel de studii procentaj Grade didactice procentaj Statut procentaj 

Doctorat 5,12% Debutant 5,14% Titular 84,61% 
Univ. cu licență 74,37% Definitivat 25,64% Suplinitor calificat 10,25% 
Univ. cu master 17,94% Gradul II 7,69% Detașat 2,56% 
Postuniversitare  2,56 % Gradul I 61,53% Completare normă didactică 2,58% 
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IV.7. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității 
 

Obiectivele comisiei vizează creșterea în rândul elevilor și a cadrelor didactice a gradului de responsabilitate cu privire la: 
 Responsabilitate şi capacitate de adaptare; 
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
 Creșterea  creativității  şi a  curiozității intelectuale; 
 Gândirea critică şi sistemică; 
 Informaţii şi abilităţi media; 
 Capacităţi de colaborare personale şi interpersonale; 
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 Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor; 
 Responsabilitate socială. 

Activitățile Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminatorii în mediul școlar și promovarea 
interculturralității se derulează având drept ținte următoarele rezultate: 

a) identificarea grupurilor țintă și a factorilor interesați; 
b) respectarea și aplicarea legii și protecției elevilor discriminați; 
c) asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor omului, a egalității de șanse și implementarea normelor europene 

în materie de nedriscriminare; 
d) conștientizarea problemelor discriminării; 
e) elaborarea de studii și rapoarte; 
f) scăderea actelor de violență, alături de integrarea tuturor elevilor reprezintă două obiective prioritare care vizează sporirea accesului 

tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la asigurarea succesului şcolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de violență conform  Majoritatea 
cazurilor 
înregistrate şi 
menţionate nu se 
dublează 

Registrului de cazuri din Cabinetul medical şcolar 2  

Registrului de sancţiuni al elevilor          2 
2 gimnaziu 
0 primar 

Registrului profesorilor de serviciu 6  
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Modalităţi de asigurare a supravegherii unităţii de învăţământ; 
Implicarea consilierului educatie și a altor cadre didactice ale școlii; 
Existenţa a unui sistem de monitorizarea video a intrării persoanelor 
străine în incinta unităţii; 
Supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 
Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;  
Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 
Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării 
persoanelor străine în incinta unităţii; 
Implicarea tuturor membrilor comisiei. 

Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 
Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul 
clasei. 
Neaplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.F.; 
 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 
Lipsa de interes a unor parinti în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 
 

Cartierul linistit;  
Proiecte de consiliere gratuite oferite de comunitate; 
Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de 
indisciplină: Poliţia locală. 
 

 
IV.8. Comisia  pentru programe de susținere educaționale (burse, rechizite) 
        Pentru buna desfășurare a activității de informare a elevilor și părinților/reprezentanților legali, au fost distribuite învățătorilor/ diriginților 
flyere pentru elevi, cu informații specifice.  

 



ROMÂNIA                                                                                              
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                                      
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEO BOGZA,,                                                               
MUNICIPIUL BUCUREȘTI , SECTOR 1                                                       

 
 

 

Str. Barbu Lăutaru, Nr.4,sector 1, București,Telefon/Fax: 0212223072/0212234873             E-mail: geobogza170@gmail.com Site:http://www.scoala170.ro/ 
Pagina:https://www.facebook.com/G.Bogza/București/ 

Situația burselor școlare 
25 -burse pentru orfani 

18- burse medicale 

19- burse pentru  venituri mici 

141- burse de merit 

 2- burse de studiu 

 
 
 
 
IV.9. Comisia pentru gestionarea/ recepționarea/ distribuirea  manualelor 
În anul școlar 2021-2022 au fost asigurate în proporție de 95% manualele necesare desfășurării actului didactic. Au fost asigurate manuale pentru 
toți elevii, pentru bibliotecă și pentru cadrele didactice. 
 
IV.10. Activitatea extraşcolară şi  extracurriculară 
 

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE: 
 
 Obiective: 
 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 
 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; 
 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 
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 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară; 
 Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi  

proiectelor educative de cooperare internaţională; 
 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de  

abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 
 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate; 
 Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental - non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi  

în susţinerea procesului instructiv-educativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programe de perteneriat educaţional: Activităţi  realizate la nivelul  şcolii 

Proiectul  ERASMUS+ KA 229 PROJECT -  2019-2022, număr de 
referință 2019-1-IT02-KA229-062173_2‘’ FOLK DANCE: A 
MIRROR OF THE NATIONAL TRADITIONS OF THE 
MINORITIES’’coordonator, prof. Podea Camelia; 
Protocol de parteneriat cu Școala Gimnazială Specială nr.8; 
Protocol de parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Constantin 
Brătescu” Constanța; 
Parteneriat educațional Uniunea Elenă din România Filiala Elenă 
Bucureşti; 

Târgul de jucării organizat de Crăciun pentru copiii cu nevoi speciale; 
„Bullying-ul în scoli”, activităţi realizate de consilierul şcolar; 
Activitate educativă în sala de clasă. Bullying -Poliția Sectorului 1 - 

Secția 4; 

Prezentarea profesiei militare și recrutarea candidaților pentru 
învățământul militar preuniversitar; 
Activitate educativă și de prevenție a agresiunilor de orice tip 

 Poliția Sectorului 1- Secția 4; 

1 Decembrie - ,,România-i tara mea!”-  
,,Educatia rutiera” – activitate de informare si constientizare, cat si 
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Acord de parteneriat :„Utilizarea mijloacelor moderne în procesul 
de predare-învățare în învățământul clasic și online”- Editura Edu; 
Acord de parteneriat - CAREGIVERS SRL; 
Proiectul Despre pubertate - Programul educațional Colgate; 
Protocol de parteneriat - Colegiul Tehnic Mecanic Grivița; 
Acord de parteneriat - Colegiul „Viaceslav Harnaj”; 
Proiect „Energie pentru meseria mea” - Asociația Hans Across 
România (HAR); 
Proiect educațional „Ora de educație financiară”; 
Proiect educațional „Te formăm pentru un viitor sigur” Asociația 
Hans Across România (HAR); 
Protocol de parteneriat - Colegiul Economic Viilor; 
Protocol de parteneriat - Colegiul Tehnic Mecanic Grivița. 
Programul Național ”Si eu traiesc sanatos” pentru elevii claselor a 
III a. 

participarea la proiectul “Ora de educatie rutiera”,finalizata cu 
realizarea unei machete;  
,,Eminescu-Poet National” ; 
24 Ianuarie - ,,Sunt mandru ca sunt român” ; 
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, dar şi cui te-a citit!”— 
Târgul de carte Bookfest; 
Ziua Lecturii; 
 
 
 
 
 

Activităţi  realizate  la  nivelul claselor 

Vizitarea unor muzee, expoziţii, târguri: 
 vizite la Târgul de carte Gaudeamus -acţiuni 

culturale la nivel de clasă; , Târgul de carte Bookfest; 
Târgul Educaţional Bucureşti;  

  Muzeul Antipa, Muzeul Satului, Palatul Parlamentului, 
Muzeul de Știință, Muzeul Ceasurilor Ploiești; 

 Vizionare de film/ teatru: 
 vizionări de film documentar;  
 vizionare spectacol teatru -  Teatrul Excelsior 
 Harap-Alb”susținut de teatrul “Stela Popescu”.  

Sărbărori şi evenimente (prezentare de proiecte, mese rotunde, ateliere 
de lucru, vizionare de clipuri documentare etc.): 

 „Noaptea Cercetătorilor” 

 Şezătoare literară dedicată lui Mihai Eminescu: ,, Să ne 
împrietenim cu Eminescu sărutându-i versul...” – la nivel 
de clasă 

 „Zilei Educației” 
 Ziua Mondială a Alimentaţiei -„ O lume sănătoasă, un 

viitor mai bun” 

 „Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor” 
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 Cinema  
Plimbări, drumeţii, excursii:  

 excursie la Haţeg-Hunedoara-Deva 
 excursie la Ocnele Mari  
 excursie la Cetatea Făgăraşului 
 Manastirea Dealu, Targoviste, Mausoleul Mateias 
 Tabără la Rânca (jud. Gorj) 
 Excursii tematice la nivelul claselor; 

Momente de trăire sufletească: 
 Vizită la Biserica „Sfânta Maria”  
 Tradiţii de Crăciun   
 Activitate în colaborare cu Biserica „Sfânta Maria” 
 proiectul caritabil Târgul de jucării organizat de 

Crăciun pentru copiii cu nevoi speciale din județul 
Vaslui  

 „Global Dignity Day” 

 Serbare de Craciun - ,,Uite, vine Mos Craciun!” 

 Recomandă o carte! 

 Prieteni ai condeiului”- acţiuni de popularizare a 

creaţiilor literare la nivel de clasă 

               -   Ornamente de Crăciun – atelier de creaţie 

Participări la concursuri, festivaluri, competiţii: 
Concursuri  sportive; 

 

Activităţi recreative: 
„Halloween Day”  
„Secret Santa” 
Vizită în Târgul de Crăciun 

 
 

 
 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Participarea şcolii în Proiectul  Erasmus KA229;  
Existenţa consilierului şcolar; 
Organizarea unor  activităţi în parteneriat cu reprezentanţi ai 
comunităţii locale; 
Implicarea activă a Consiliului elevilor în derularea unor 
activităţi extraşcolare; 
Popularizarea pe site-ul şcolii, pe pagina de facebook şi în 
presa locală a activităţilor educative; 

Interes scăzut al unor diriginţi pentru identificarea şi organizarea unor 
activităţi de educaţie nonformală, în colaborare cu parteneri 
educaţionali; 
Lipsa de propuneri pentru cursuri opţionale din aria curriculară 
Consiliere şi orientare; 
Programul cursurilor în Schimbul II pentru clasele de gimnaziu; 
Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare 
şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu; 
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Reţea coerentă de coordonare a activităţilor 
educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: 
inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe 
şi proiecte de cooperare internaţională - la nivel de 
sector şi municipiu, coordonatorul de programe şi 
proiecte şcolare - la nivelul unităţii de învăţământ, 
consilierul diriginte şi corpul profesoral - la nivelul 
clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi 
părinţilor - la nivelul unităţii şcolare; 
Personal didactic calificat, cu competenţe necesare 
evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate 
dintr-o problematică educativă diversă; 
Diversitatea programului de activităţi educative; 
Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare în comunitate, prin spectacole, 
recitaluri, concursuri, competiţii pentru copii; 
Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, 
comunitatea locală, ONG-uri şi alţi factori interesaţi în 
vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi 
îmbunătăţirea actului educaţional; 
 

Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către 
părinţi; 
Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare 
şi extraşcolare; 
Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul 
realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare; 
 
 

OPORTUNITATI AMENINŢĂRI 

Ofertă largă de activităţi educative cuprinse în agenda 
culturală la nivelul municipiului; 
Optimizarea relaţiei școală - familie; 
Diversificarea activităţii extracurriculare; 
Identificarea unor strategii de ameliorare a 
comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea 

Lipsa dorinţei de implicare în activităţi extraşcolare (în special a 
băieţilor), cauzată de „sedentarismul” generat de jocurile video;  
Efectele nedorite ale „educaţiei reţelelor de socializare” asupra 
dezvoltării copiilor; 
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diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note 
scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc. 
Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la 
nivel local, judeţean, naţional și internațional; 
Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat 
demarate și în anii trecuți. 
 
V. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
 
V.1. Situatia elevilor in anul scolar 2021-2022 
Număr de clase pe nivel 

Nivel Numar clase 

primar 17 

Gimnazial  12 
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CIFRA DE ȘCOLARIZARE - mișcarea elevilor 

 an școlar 2021-2022 

 

 
Nr. elevi la început de an școlar 

Nr. elevi la sfârșitul semestrului 
al II lea 

Nr.elevi plecați  Nr.elevi 
veniți  

PRIMAR 437 441 0 
        4 

               GIMNAZIAL  
 

305 304 2 1 

 

 

V.2. Angajati  

Personal 
didactic 
(PERSO

ANE) 

Persona
l did. 

auxiliar 
(PERS
OANE) 

Personal 
nedidactic 
(PERSOA

NE) 

TOTAL 
PERSO

ANE 
DISTIN

CTE 

Nr.total 
de clase 

Nr. 
total 
de 

elevi  

 Personal 
didactic 

Titulari 
(persoane) 

Angajati 
pe 

perioada 
determinat
a calificaţi 
(persoane) 

Personal 
didactic 
asociat 

(persoane) 

Personal 
didactic 

pensionat 
(persoane) 

ANGJATI PE 
PERIOADA 

DETERMINATA 
CU STUDII 

SUPERIOARE, 
ÎN ALT 

DOMENIU 
(persoane) 

39 5 5 49 29 742 39 33 4 0 0 2 
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VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 

 

Nu sunt probleme financiare, bugetul unității este generos   cu   sprijin consistent din partea Primăriei Sectorului 1 București.    
 

Bugetul alocat pentru anul 2021, pentru finantarea activitatii dupa cum urmeaza:  

Din creditele deschise pentru anul  2021, s-au efectuat următoarele plăți ( cumulate ): 

-Ch. Personal     -                     3. 611.724 lei  buget de stat 

-ajutoare sociale CES + burse       267 237 lei 

Din credite alocate pentru cheltuieli materiale s-au facut următoarele plăți: 

           - art. 20 01 01 furnituri de birou              -   39999 lei; 

           - art. 20 01 02 materiale curățenie            -  64500 lei;  

           - art.20 01 03 și   art .20 01 04   incalzire, iluminat apa-canal, salubritate și energie - 149762  lei; 

           - art.20 01 08   telefonie   ,  internet                   -  49560 lei; 

           -art.20 01 09 materiale funcționale               -    63332 lei; 

           - art.20 01 30   prestări servicii                   -     591410  lei; 

           - art.20 05 30 obiecte inventar                    -      64320  lei; 

           -art.20 06 01 deplasari interne                    -        800  lei 

           - art. 20. 13    pregătire profesională            -    37285  lei.; 

           - investiții calculatoare Desktop și aparate multifuncționale – 90 000 lei 
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VII. BIBLIOTECA ŞCOLARA 

Activitatea este in crestere. Cărţile sunt aranjate şi inventariate pentru a putea fi folosite în actul educaţional. Numărul de volume la bibliotecă este 

de 21243. Au fost împrumutate 500 de volume. Utilizatori : 500. Numărul vizitatorilor bibliotecii :700. 

VIII.  SERVICIUL DE SECRETARIAT 

Au fost realizate lucrări de secretariat de calitate, prin utilizarea eficientă și rațională a aparaturii din dotare si a tehnologiei informatice în 

întocmirea documentelor, adreselor, diverselor situatii solicitate de conducerea institutiei sau alte instituții. Au fost actualizat  baza de date a şcolii 

cu privire la documentele şcolare.  

 

 

 

IX. RAPORT  PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE DESFASURATA IN CABINETUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA   
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101 46 52 436 14 47 9 78 18 2 2 2 10 10 3 78 
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X. CONCLUZII 

CONCLUZII GENERALE: 
Având în vedere cele prezentate, se poate constata că activitatea colectivului didactic al Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza” în  anul școlar 

2021-2022 poate fi caracterizată prin: 
 activitate managerială flexibilă, adaptabilă şi creativă; 
 activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. 
 implicarea majorității cadrelor didactice în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 
 preocuparea permanentă, atât a cadrelor didactice, cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou; 
 derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional; 
 obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii; 
 obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare; 
 colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali 

 

Există o vizibilă îmbunătăţire a organizării unităţii şcolare şi a ofertei şcolare. Pentru a fi performanţi, la nivel naţional şi european, trebuie 

parcurşi încă mulţi paşi. Întărirea etosului şcolii reprezintă un obiectiv important pentru că, noi ,credem în EDUCAȚIE: 

                                                                                                                                Director,   

 prof. Camelia Podea 

 

Director adjunct, 

prof.Aurelia Abăluță 


