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RAPORT 

 

PRIVIND STAREA SI CALITATEA 

INVATATAMANTULUI IN ANUL SCOLAR  2018/2019 

 

              In anul scolar 2018/2019 activitatea instructiv-educativa s-a desfasurat avand la baza prevederile Legii Educatiei 

Nationale, Legea  Nr.1/2011 cu modificarile ulterioare,  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar aprobat prin OMEN 5115/2014, precum si Ordinele si adresele emise de MEN. 

              S-a urmarit in permanenta respectarea legislatiei in domeniul educativ, curricular, management precum si al 

resurselor umane si bazei materiale. 

 

 In functionarea scolii puncte tari s-au dovedit: 

• personal didactic calificat; 



• climat favorabil desfasurarii procesului de invatamant; 

• colaborare foarte buna cu IS3,  ISMB  si Primaria sect. 3 ; 

• programe CDS, elaborate la nivelul scolii in concordanta cu solicitarile elevilor si parintilor ; 

• sali de clasa, laboratoare si cabinete cu dotari corespunzatoare 

               

Punctele slabe au constat in : 

• implicarea redusa in programe educationale internationale ; 

• folosirea insuficienta a echipamentelor moderne ; 

• interesul relativ scazut al elevilor pentru performanta scolara. 

 

 

I. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICA A POPULATIEI SCOLARE 

 

1. Efective scolare la sfarsitul anului 2018/2019 

Nivel Total elevi Fete  Baieti  

Primar  536 253 283 

Gimnazial 407 209 198 

I-VIII 943 462 481 

 

Elevi scolarizati 100% 

 

2. Starea de sanatate – buna 

 



Nu s-au semnalat focare epidemice 

 

 

 

II. RETEAUA  DE  INVATAMANT 

 

              In anul scolar 2018/2019in Scoala gimnaziala nr. 20 a functionat un numar de 32 clase: 

CLASA Nr. clase CLASA Nr. clase 

Pregatitoare 3 V 4 

I 3 VI 2 

II 4 VII 4 

III 4 VIII 4 

IV 4   

Total  primar =18 clase Total gimnazial =14 clase 

Total =32 clase 

 

              La inceputul anului scolar au fost inscrisi 943 de elevi din care 462 fete si 481 baieti. La sfarsitul anului scolar au 

ramas inscrisi 945 elevi din care 462 fete si 483 baieti,cu 6 elevi mai putin comparativ cu anul scolar 2017/2018. 

              La nivelul primar au fost inscrisi la inceput de an scolar 536 elevi din care 253 fete si 283 baieti, iar la sfarsitul 

anului scolar au ramas inscrisi 538 de elevi din care 252 de fete si 286 de baieti. 

              La ciclul gimnazial au fost inscrisi la inceput de an scolar 407 elevi din care 209 fete si 198 baieti si au ramas 

inscrisi la sfarsitul anului 403 elevi din care 201 fete si 202 baieti. 



 

III. RESURSE UMANE 

       

 1.      Personal  didactic  

           In anul scolar trecut  si-au desfasurat activitatea un numar de 51 cadre didactice, din care 18 invatatori si  33  

profesori, 45 cadre didactice cu baza  in unitate din care 18 invatatori si 27 profesori dupa cum urmeaza: 

 

- Cadre didactice  titulare 45 din care:  18 la primar 

                                                                       27 la gimnaziu 

- Cadre didactice suplinitoare cu norma de baza in unitate  9 din care: 6 la gimnaziu 

Cadre didactice titulare : 45 din care : 

-     Cadre didactice cu doctorat : 1 

-     Cadre didactice cu grad I: 29 

-     Cadre didactice cu grad II: 7 

-     Cadre didactice cu Definitivat: 5 

-     Cadre didactice debutante : 3 

 

2.    Personal didactic auxiliar : 4 

-     Secretar sef : 1 

      -    Administrator de patrimoniu: 1 

      -    Contabil: 1 (0,5 norma) 

      -    Informatician: 1 

 



3.   Personal nedidactic : 7 

-    Ingrijitoare   : 4 

-    Paznici  : 2 

-    Muncitor de intretinere : 1 

 

       S-au consemnat  46.2  norme didactice cu degrevari. 

       S-a asigurat ocuparea tuturor posturilor/catedrelor si orelor, procedandu-se la acoperirea orelor libere in cazul unor 

absente legate de concediile medicale. 

       S-a urmarit mentinerea cadrelor didactice pe post prin acordarea continuitatilor, precum si pastrarea claselor in 

continuitate pentru profesori. 

       Tendinta generala este de stabilitate a numarului de posturi si deci si a personalului didactic, neprevazandu-se 

restrangeri de activitate pentru perioada urmatorilor 4 ani. 

 

IV. DATE PRIVIND  SPATIILE SCOLARE 

 

-  Sali de clasa:  32 

-  Sala de sport:   1  

-  Laboratoare:     4 

-  Cabinete :         1 

               

V. MANAGEMENT  SCOLAR SI FORMARE CONTINUĂ 

- 1 profesor a susținut inspecția finală pentru gradul I 

- 1 profesor a susținut inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I 



- 3 profesori au susținut inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II 

- 4 profesori  au susținut preinspecția acordării gradului didactic I 

 

VI. CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

       Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de perfecționare și în speță profesorii pentru învățământ primar. 

De asemenea, s-au realizat la clasă diferite proiecte care au vizat siguranța online, bullying-ul, spiritul civic, etc.   

       Enumerăm mai jos aceste cursuri și proiecte: 

- Strategii de valorificare a patrimoniului cultural național pentru dezvoltarea spiritului civic 

- Master educational 

- Școli fără bullying în sectorul 3 

- Atelier de jocuri interactive musicale 

- 19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri 

- Managementul comunicării în organizația școlară 

- Program National  CPECA- Să creștem sănătoși ABC-ul emoțiilor 

- Program Erasmus + Proiect Intercultural, Programul Aici-Acolo 

- Şi noi avem Drepturi! 

- Evaluator de competențe pentru titularizare 

- Program de dezvoltare personala  la ciclul primar “Să-ti vorbesc despre mine” 

- Proiect ORA DE NET (Safer Internet Plus) 

- Master „Mentoratul în educație” 

- „Metode de predare centrate pe elev” 

 

 

 



 

 

 

SITUAȚIA PERFECȚIONĂRII CADRELOR DIDACTICE  

 

Au participat la diferite cursuri de perfectionare organizate de MEN, CCD si ISMB, un numar de 18 cadre didactice 

          In ceea ce priveste planul de scolarizare pentru anul scolar 2019/2020, acesta a fost proiectat  si realizat pentru 4 clase 

pregatitoare si realizat pentru 4 clase pregatitoare. Celelalte clase si-au  pastrat numarul, avand in vedere efectivele de elevi.         

           Activitatea cadrelor didactice a fost apreciata in cadrul Consiliului de administratie pe baza fiselor de evaluare 

aprobate prin Ordinul MEN Nr.6143/2011 si nr. 4613/28.06.2012 .  

              Evaluarea a fost facuta de fiecare cadru didactic si de responsabilul comisiei metodice. Pe baza punctajelor obtinute 

s-a acordat calificativul « FB » tuturor cadrelor didactice . 

     

VI. ASPECTE SI DIMENSIUNI CALITATIVE ALE INVATAMANTULUI 

 

Curriculum   

              Activitatea a avut la baza planurile cadru emise de MEN si oferta educationala a scolii noastre. La nivelul claselor 

primare s-au desfasurat ore optionale la lb engleza. 

              Elevii claselor din ciclul gimnazial au ales discipline optionale la lb. romana  si matematica. 

               La sfarsitul anului scolar au promovat 934 elevi, 9 elevi au fost declarati repetenti, inregistrandu-se un procent de 

promovabilitate de 98.96%. 

 

 

 



 

 

 

Situatia statistica la sfarsit de an :    

 

Clasa Ramasi 

inscrisi  

Promovati Promovabilitate 

% 

Repetenti Frecventa 

% 

Primar  540 538 99,9% 2 99,9% 

V-VIII 407 396 96,77 7 98% 

Total 947 934 99 9 99,5 

 

 

                  Toti cei 104 de absolventii ai claselor a VIII-a au fost cuprinsi in invatamantul liceal si profesional dupa cum 

urmeaza: 

 

- 94 elevi repartizati computerizati in etapa I 

- 7 elevi repartizati  la profile vocationale 

- 2 elevi au fost repartizati la scolile profesionale 

 

Rezultatele la olimpiadele scolare 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Etapa Nr. 

premiul 

I 

Nr. 

premiul 

II 

Nr. 

premiul III 

Nr. 

mentiuni 



1.  Lb. romana Sector I    

2.  Lb. romana Nationala    I 

3.  Lb. engleza Sector  1 3  

4.  Lb. engleza Municipiu    - - 

5.  Chimie Sector   1   

6.  Ed. 

tehnologica 

Sector 1    

7.  Ed. 

tehnologica 

Municipiu  1    

8.  Religie Sector     

9.  Religie Municipiu  3    

10.  Ed. fizica Sector 1    

11.  Ed. fizica Regiune 1    

 

 

VII. SITUATIA BAZEI MATERIALE 

 

              Avand in vedere ca scoala a fost cuprinsa in programul de reabilitare finantat de BEI nu au fost alocate fonduri 

pentru reparatii, igienizari si dotari pentru cele 2 corpuri de cladire . 

                Primariei sectorului 3 a alocat fonduri necesare reparatiei salii de sport pentru hidroizolatie, refacerea fatadei, 

igienizare.    

 

VIII. RELATIILE CU COMUNITATEA LOCALA SI PARTENERII SOCIALI 

 



             Colaborarea cu reprezentantii Primariei sectorului 3 s-a concretizat prin implicarea pentru remedierea defectiunilor si 

avariilor 

              O colaborare deosebita am desfasurat cu Parohia „Sfintii Romani” si in mod deodebit cu d-ul Maracineanu I., preotul 

bisericii care a participat de fiecare data la deschiderea anului scolar , in timp ce scoala noastra a asigurat spatiul necesar pentru 

sarbatorirea hramului bisericii „Sfintii Romani”. 

              Periodic, reprezentantii politiei rutiere si politistul de proximitate au participat in mijlocul colectivelor de elevi cu 

ocazia prezentarii unor teme referitoare la educatia rutiera , combaterea violentei si a consumului de droguri. 
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