
RAPORT
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 



INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ

 În școală în anul școlar 2019 - 2020 au fost instruiți 962 de
elevi și preșcolari, repartizați în 42 de formațiuni de studiu:
23 clase la ciclul primar, 17 clase de gimnaziu și două grupe
de preșcolari. Dintre aceștia 542 sunt elevi învățământ primar,
390 elevi gimnaziu și 30 preșcolari, repartizați în

 Școala Gimnazială Nr. 1  Lumina – 3 sedii
 Școala Gimnazială Nr. 2 Oituz
 Grădinița cu Program Normal Oituz
 Grădinița cu Program Normal Sibioara



1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

S-au întocmit documentele de prognoză:
• Planul de dezvoltare instituțională actualizat 2018 – 2022;
• Planurile manageriale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea

activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale
organizaţiei în cadrul analizelor anterioare;

• Planul operațional pentru perioada de suspendare a cursurilor
• Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare
Au fost elaborate următoarele documente de diagnoză:
• Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;
• Programe de parteneriat locale, naţionale;



ORGANIzAREA TIMPULUI

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru
aprobat la fiecare nivel de învăţământ şi de particularităţile clasei. 
Cursurile s-au desfăşurat în două schimburi astfel: 

8 -12 (primar),

8 -13 (preșcolar) 

8 – 15, respectiv 12 – 19 (gimnazial)



MONITORIzAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
S-au monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind:
• calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen ;
• completarea documentelor şcolare oficiale la termenul stabilit;
• structurarea schemei orare şi respectarea acesteia;
• completarea condicii de prezenţă;
• arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale;
• respectarea parcurgerii planificărilor/programelor;
• calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi ale celor materiale

ale unității;
• notarea ritmică a elevilor ;
• respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă;
• respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în

învăţare, performanţi şi de sfârşit de ciclu;
•



MONITORIzAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

• îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate;
• analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice;
• colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa unității;

activitatea extraşcolară;
• formarea continuă a cadrului didactic;
• transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi

respectarea reglementărilor în vigoare;
• întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor

de funcţii şi fişelor de încadrare – vacantare, a statelor de plată;
• îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa

postului a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.



POPULAȚIA ȘCOLARĂ –AN ȘCOLAR 2019-
2020

 Nivel preșcolar

GRUPA TOTAL
La început de an școlar

1 TOTAL 30

2 Grupe mixte

2



POPULAȚIA ȘCOLARĂ –AN ȘCOLAR 2019-
2020

 Nivel primar

CLASA TOTAL
Înscriși la
început de an

Elevi
promovați
12.06.2020

Elevi
corigenți/SN
12.06.2020

Elevi repetenți
Iulie 2020

TOTAL 543 513 24 19

1 Clasa pregătitoare 94 93 0/2 SN 2

2 Clasa I 114 113 0/1 SN 1

3 Clasa a II-a 115 99 7/4SN 11

4 Clasa a III-a 103 94 5/2SN 2

5 Clasa a IV-a 117 114 0/3SN 3



POPULAȚIA ȘCOLARĂ –AN ȘCOLAR 
2019-2020

 Nivel gimnazial

CLASA TOTAL
Înscriși la
început de an

Elevi
promovați
12.06.2020

Elevi
corigenți/SN
12.06.2020

Elevi repetenți
Iulie 2020

1 TOTAL 391 361 22 21

2 Clasa a V-a 110 105 0/3SN 3

3 Clasa a VI-a 108 94 2C/2SN 4

4 Clasa a VII-a 90 89 4C/3SN 7

5 Clasa a VIII-a 83 73 0C/8SN 7



RESURSE UMANE

 Personal didactic

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic
în unitate în anul şcolar curent:

Număr cadre
Didactice

Procente cadre
didactice

1. Număr cadre didactice cu doctorat/doctorand 3 1%

2. Număr cadre didactice cu gradul I 27 45%

3. Număr cadre didactice cu gradul II 9 14,75%

4. Număr cadre didactice cu definitivat 19 31,15%

5. Număr cadre didactice fără definitivat 6 9,84%

6. Număr personal didactic necalificat 0



RESURSE UMANE

 Personal didactic-auxiliar

Categorie de personal
Număr de persoane
încadrate

Număr de norme pentru fiecare
categorie de personal

Secretar şef 1 1

Secretar 1 0,25

Bibliotecar 1 0,25

Contabil 1 0,75

Informatician 1 0.50

Administrator de patrimoniu 1 0,50+0,50



RESURSE UMANE

 Personal nedidactic

Categorie de personal
Număr de persoane
încadrate

Număr de norme pentru fiecare
categorie de personal

Îngrijitori 7 5,75

Muncitor 1 0,50



EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 
CU ELEVII ŞI A REzULTATELOR ObȚINUTE

 În urma participării elevilor de clasa a VIII-a la Examenul de Evaluare 
Națională, s-au obținut următorii indicatori, superiori celor din anul școlar 
trecut, în special la disciplina matematică, unde media a crescut cu cca 80 de 
sutimi: 

Disciplina de studiu

Total
elevi

Note 1-
499

Note 
5-599

Note 
6-699

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-
9,99

Note

10

MEDIA
FINALĂ
pe
unitate
şcolară

Limba și literatura 
română

71 18 14 8 10 14 7 0 6,45

Matematică
71 33 4 15 11 5 3 0 5,28



ANALIzA SWOT
 PUNCTE TARI:

 52 de cadre didactice titulare din totalul de 69;

 Diversitatea proiectelor şi concursurilor în care elevii şi cadrele didactice se pot remarca;

 Starea generală bună a clădirilor ca urmare a reparaţiilor efectuate;

 Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere;

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru reparaţii;

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;

 Accesul la internet şi existenţa laboratorului de informatică;

 Asigurarea cadrului  necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-
financiare;

 Realizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea 
elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;

 Susţinerea şi promovarea lucrului în echipă, prin implicarea cadrelor didactice si a elevilor în 
rezolvarea problemelor şcolii şi responzabilizarea acestora;



ANALIzA SWOT

 Puncte tari:
 Contribuţie la promovarea imaginii şcolii;
 Încurajarea participării tuturor cadrelor didactice la activități de perfecționare;
 Preocuparea pentru realizarea unor parteneriate cu Primăria şi Consiliul Local, 

pentru conştientizarea acestora cu privire la importanţa colaborării în educaţia 
copiilor;

 Diminuarea abandonului şi reducerea absenteismului prin colaborarea cu părinţii şi 
cu instituţiile abilitate privind consilierea şi protecţia minorilor cu probleme de 
comportament;

 Preocuparea pentru ordine, disciplină şi siguranţă civică;
 Menţinerea si dezvoltarea bazei didactico-materiale;
 Reamenajarea unor spatii ale școlii;
 Valorificarea eficientă a resurselor financiare.



ANALIzA SWOT

 Puncte slabe:

 Utilizarea in mica măsura a mijloacelor moderne  (calculator, videoproiector, 
în procent de aproximativ 35% în cadrul orelor față în față);

 Lipsa motivatiei învățării tot mai des întâlnită la unii elevi;

 Interesul din ce în ce mai scazut al elevilor spre activitatea de performanță, 
în absența unor recompense externe;

 Întârzierea predării anumitor documente şcolare (situaţii, materiale, teste, 
rapoarte).

 Lipsa tehnologiei pentru orele online (cca 180 de copii fără dispozitive, cei 
mai mulți apelează la un smartphone)



ANALIzA SWOT

 Ameninţări:

 Volum foarte mare de situații, statistici, care ne îndepărtează de munca 
efectivă cu elevul;

 Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte 
școli/profesii mai bine retribuite;

 Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către 
beneficiarii procesului de educaţie (elevi, părinţi) sau de către cadrele 
didactice;

 Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru 
atingerea standardului profesional sau pentru propria formare;



ANALIzA SWOT

 Oportunităţi:

 Implicarea Primăriei și a Consiliului Local pentru susţinerea bazei materiale;

 Relaţii foarte bune cu Inspectoratul Şcolar Judetean Constanța;

 Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin programele oferite de 
C.C.D. şi alți furnizori de formare;

 Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Biserica;

 Preocuparea continuă pentru susţinerea bazei materiale;

 Dotarea spațiilor școlare cu dispozitive pentru orele on-line.
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