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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

AN SCOLAR 2013 – 2014

Activitatea anului scolar 2012 – 2013 a debutat fara inconvenient de tip organizatoric si administrativ,
dar cu noutatea clasei pregatitoare pentru care s-a lucrat o buna parte din perioada legala de concediu de
odihna si desfasurarea programului “Scoala dupa scoala” la ciclul gimnazial. Cu toate acestea la sfarsitul anului
scolar scepticismul cu care multi am privit organizarea acesteia in ciclul primar a disparut cu desavarsire, din
perspective managerial. In ceea ce priveste eficienta programului “ scoala dupa scoala” putem spune ca elevii
care  au  frecventat  constant  au  avut  rezultate  bune  si  foarte  bune.  Nici  un  elev  nu  a  scazut  sub  media
semestrului I , iar reusita programului a constat si in faptul ca elevii si-au mentinut nivelul de pregatire din
ciclul primar.

NORMELE DIDACTICE:
Catedrele au fost complete la timp si cu studii corespunzatoare posturilor declarate vacante.In aceasta

directie   Comisia  de  selectie  a  dosarelor  depuse  pentru  pretransferul  prin  consimtamant  si-a  desfasurat
activitatea, cu timp prelungit de lucru, in mai multe zile.

Pe parcursul semestrului al II – lea au fost blocate 2 posturi rezultate dintr-un deces – post ingrijitor si
pensionare – bibliotecar. Aceste situatii au condus la marirea sectorului de curatenie al ingrijitoarelor si  la
disfunctionalitatea bibliotecii scolare . 

INSCRIERILE LA CLASA PREGATITOARE SI CLASA I:
In cadrul Consiliului profesoral din data de 28 .12 2012 s-a analizat situatia recensamantului populatiei

scolare din circumscriptia repartizata de catre ISJPh si publicata  pe site-ul acestuia. Totodata a fost propus si
Planul de scolarizare pentru anul scolar 2013 – 2014 , in special numarul de clase pregatitoare. Acesta a fost
1,asa cum a si ramas in urma celor 3 solicitari de suplimentare a numarului de clase pregatitoare, incepand cu
luna aprilie si finalizad cu luna iunie  2013. Aceste solicitari au fost insotite de argumente solide , clare, reale si
legale de care, insa , nu s-a tinut cont. In urma acestor demersuri scriptice care au generat si discutii telefonice
de “bune intentii”  numarul a ramas acelasi.

De aici trebuie sa ajungem la concluzia ca recensamantul trebuie efectuat cu seriozitate , pastrandu-ne
rezerva  asupra  caracterului  sau  aproximativ.  Si  mai  desprindem  din  aceasta  experienta  cateva  idei  :  ca
indecizia, inconstanta in intentii , neasumarea raspunderii tuturor celor care au decis ( Consiliul profesoral),
absenta din cadrul sedintelor in care de decid aceste demersuri, dar mai ales indiferenta fata de ceilalti conduc
la starea de nemultumire de astazi .

In perioada prevazuta de Metodologia de insriere in clasa pregatitoare si clasa I , anexa Calendar, s-a
lucrat in intervalul orar 8,00 – 20,00 zilnic ( timp de 3 saptamani, inclusiv Vacanta legala a sarbatorilor Pascale),
timp in care o parte din cadrele didactice desemnate si direct interesate de acest capitol, nu au fost prezente la
inscriere. 
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COMISIA ARIEI CURRICULARE „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”

a) 3 ACTIVITATI METODICE:
 - „ ZIUA CULTURII NAŢIONALE” , la clasa a VIII-a                                   
-„Copiii aproape de Caragiale”, desfăşurată la clasa a VI-a A, în cadrul proiectului educaţional „Aproape de Caragiale”, 
iniţiat de Casa de Cultură I.L.CARAGIALE 
- corectări în cadrul concursurilor , al olimpiadelor  şi al examenelor. 

b) 1 PARTENERIAT:
- teatrul TOMIS din Constanţa  

c) 5 ALTE ACTIVITATI:
- „Ziua primăverii”, la clasa a  VI-a A
- vizită la casa memorială NICHITA STĂNESCU din Ploieşti, clasa a VIII-a
- pregătiri suplimentare venite în sprijinul elevilor de clasa a VIII-a, care susţin examenul bilingv şi evaluarea 

naţională, dar şi pentru pregătirea elevilor participanţi la concursurile şcolare 
- a fost depusa documentatia pentru a desfasura un nou proiect multilateral COMENIUS 
- participat la cursuri de perfecţionare, seminarii.

d) 2 VIZIONARI SPECTACOLE:
- „NICHITA STĂNESCU”, de către elevii clasei a VIII-
- s-au vizionat două piese de teatru în limba engleză cu actorii trupei  INTERACT din Marea Britanie.

e)  6 CONCURSURI SI OLIMPIADE:
-concursul” 15 pentru Eminescu” (15 participanţi). 1 premiul III, 7 menţ , 1 prem.II,            
-olimp.de  limba şi literatura română, faza judeţeană. 1 premiul III;                                 
-cangurul lingvist - 38 participanţi .
- concursul elite english (la scoala internationala SPECTRUM): 1  premiul I,  1 premiu III, 5  menţiuni 
- concursul VORBIŢI, SCRIEŢI ROMÂNEŞTE! 4   menţ.; 1 premiul III;
- olimpiada de lb. engleză - faza judeţeană.  1  premiul I, 2  premiul III 

COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE  “MATEMATICA SI STIINTE”
a) 1 Activitate de voluntariat
 Participare la Targul de toamna “DE LA COPII PENTRU COPII”

b) 4 cursuri - dezvoltare personala/ perfectionare
 Curs POSDRU – ““Formarea continua a profesorilor de chimie in societatea cunoasterii” ; 
 Curs POSDRU - “E – learning pentru partenerii sociali” 
 Simpozion international – “APA – IZVOR AL VIETII SI AL CUNOASTERII EUROPENE”  - premiul al II-lea 
 Conferinta internationala – “PROVOCARI ALE SOCIETATII CONTEMPORANE: EDUCATIE, VALORI, CALITATE, 

INTERDISCIPLINARITATE” 

c) 2 Activitati metodice
 ”ENERGII ALTERNATIVE” – semestrul I – clasa a VIII-a
 ”NOUTATI IN FIZICA” – semestrul al II- lea – clasa a VI-aA

d) 2 Concursuri/ specialitati
 Coordonator al “ECHIPEI  VERZI” a scolii in concursul national “SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE”
 participarea la olimpiada de fizica, etapa judeteana  – 3 mentiuni

e) 5 Proiecte 
 Coordonarea  proiectului – program “SCOALA DUPA SCOALA” 
 Coordonarea  si realizarea proiectului “ORA DE CULTURA”, desfasurat pe parcursul anului scolar;
 Implicarea  in Campania de reciclare a dozelor de aluminiu “EVERY CAN COUNTS”
 Participarea la proiectul “GANDESTE CUTEZATOR”
 Organizarea   proiectului  “EUROPA ,  CASA NOASTRA”  ”,  desfasurat  cu  elevii  participanti  la  programul

“SCOALA  DUPA  SCOALA”



             f) 2 participari la activitatile organizate in scoala:
a) ”Prietenii lui Caragiale” 
b) activitatea dedicata Zilei Armatei  

g) 4 alte activitati:
 Participare la activitatea desfasurata pentru marcarea Zilei Europene de Lupta impotriva Traficului de Persoane
 Participare  la “Ziua portilor deschise”  - activitate desfasurata la Scoala Sfantul Apostol Andrei
 vizionarea de spectacole
 asistent si  evaluator la olimpiadele scolare de specialitate

h) 2 Excursii
 Participarea la excursia documentara desfasurata la Slanic – Prahova cu clasa a VII-a
 participarea la excursii de documentare

COMISIA METODICĂ  A ARIEI CURRICULARE –„OM – SOCIETATE”
- scop realizarea unei activităţi de calitate în predarea, însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor. Aria curriculară “Om – 
Societate” din şcoală cuprinde catedrele Educaţie Plastică, Educaţie Muzicală, Istorie - Cultură Civică,  Geografie şi  
Religie si are în componenţă un număr de 6 profesori.

ACTIVITATEA a constat in:
a) 2 Activitati de voluntariat

 voluntariat sub forma “Târgului de toamnă”
  concert caritabil – teatru  “toma caragiu” - “Noapte de Vis”

b) 6 Activitati metodice
 lecţie demonstrativă la clasa a IV-a B
 activitatea interdisciplinară cu tema : ”Re-crearea Lumii”
 cerc pedagogic – sustinere
 realizarea si coordonarea programului literar-muzical de Ziua femeii
 lectie interdisciplinara “ Unitatea si afirmarea romanilor”
 realizarea si coordonarea a mai multor activitati metodice de specialitate: Istorie

c) 5 cursuri - dezvoltare personala/ perfectionare
 Participare la Simpozionul interdisciplinar “Comenius” unde a fost obţinut un Premiu II
 Seminarul “E-learning pentru partenerii sociali”
 Simpozionul national EDU- articol : “ metamorfoza. Transformarea elevului din din obiect al educatiei in subiect

al educatiei”
 Simpoziona international “ Perfectioarea- o necessitate continua a educatiei”
 Conferinta internationala – “PROVOCARI ALE SOCIETATII CONTEMPORANE: EDUCATIE, VALORI, 

CALITATE, INTERDISCIPLINARITATE” 

d) 6 Concursuri/ specialitati
 concursul de arte “Ploieşti, oraşul meu, oraş european” - elevii au obţinut Premiul III
 expoziţia –concurs “Dor de Eminescu”
 concurs international “Lectii cu Nichita” – premiul II
 Expoziţie-concurs  / Ambasada Română în Austria
 Concursul “ Stefan cel Mare” – premiul I
 Concursul national on-line ONCE

e) 1 Proiect
 participare la Proiectul Naţional “Europa casa mea” 

f)  participari la activitatile organizate de membrii comisiei –cadrele didactice din aceasta arie curricular au participat
partial la activitatile organizate in anul scolar mentionat.

g) 1 Excursie
 Manastirea Zamfira 

    COMISIA ARIEI CURRICULARE «  EDUCATIE FIZICA SI TEHNOLOGII »



au participat şi desfăşurat următoarele activităţi :
- întâlniri de lucru 
- referatul cu tema „ Mişcarea şi alimentaţia , factori de menţinere a sănătăţii omului contemporan;
- ora deschisă cu tema „ În aşteptarea lui Moş Crăciun” .
-concursul de referate cu tema „Să ne cunoaştem campionii” , referate în care elevii au avut ocazia de a prezenta victoriile
obţinute de sportivii români la Olimpiada de la Londra. 
-  lecţia cu tema „ Creearea unei noi prezentări în PPS.
- referatul cu tema „ Influenta tehnologiei, informaţiei şi a comunicării în sport”. 
- participarea  „Crosul Primăverii” organizat de ISJ Prahova în parteneriat cu CSM Ploieşti   
- concursurilor sportive cu tema „Şi tu poţi campion!”- a fost organizat în cadrul şcolii concurs de tenis de masă 
- paricipare la „ Crosul Copilăriei” organizat la Sala Sporturilor Ploieşti de Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile 
„ Municipiul Ploieşti.

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI EDUCATORILOR

- prezentarea unui referat despre jocul didactic în orele de matematică.
- referatul „Metode de combatere a violenţei în şcoală”.
- realizat materiale didactice în scopul optimizării şi modernizării instruirii
- referatul „Tulburări de vorbire şi dezvoltare emoţională a şcolarului mic”
- susţinerea unei lecţii demonstrative la disciplina „Comunicare în limba română”
- În cadrul cercului pedagogic au fost susţinute activităţi la clasele a III a şi la clasa a IV a 
- lecţia demonstrativă de matematică „Adunarea cu 1”

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 43 
Grupele din cadrul grădiniţei au participat la „Festivalul grădiniţelor” (dans modern – „Vals” şi „Samba 
florilor” – ZILELE ORASULUI PLOIESTI), 
-serbări cu tematică diferită ( „La revedere, grădiniţă…”, serbări prilejuite de sfârşitul anului şcolar, cu ocazia 
Sfintelor Sărbători). 
-jocuri cu zăpadă în curtea  grădiniţei
- şezătoare – „Toamna şi bogăţiile ei” ( Grupa A); 
-„Olimpiada toamnei”- concurs sportiv ( Grupa B);
- vizionarea unui spectacol de teatru: „Ursitoarele”
- Confecţionare de flori de primăvară şi fluturi
- Vizionare de C.D.-uri educative;
-Ieşire în parc- jocuri distractive;
-„Ouă încondeiate şi frumos pictate” şi felicitări de Paşti;
-Întreceri sportive -  traseu cu obstacole;
- Petrecere cu face painting organizată în colaborare cu trupa de teatru de păpuşi .

COMISIA DE PERFECTIONARE SI CERCETARE METODICA 
Planul managerial pentru anul scolar 2012 – 2013, s-a axat pe orientarea demersului didactic si educational pe 
urmatoarele prioritati strategice:
Cresterea calitatii si mentinerea actualitatii in ceea ce priveste activitatea cadrelor didactice;
Imbunatatirea constanta a procesului instructiv – educativ;
Elaborarea de standarde de predare si evaluare, in vederea atragerii elevilor catre scoala noastra si spre performanta;
Eficientizarea lucrului in echipa in procesul de predare – invatare;
2 ACTIVITATI IN CADRUL COMISIEI:

o sustinerea in calitate de formator a unui curs de perfectionare cu tema „ Profesionalizarea carierei
didactice ” in cadrul proiectului „ Posdru ” Prahova-Braila.

o participarea  la   programul  de  formare nationala  si  internationala  ,,Dezvoltarea  competentelor  de
lectura pornind de la evaluarea PIRLS’’

PARTICIPARE LA 6 CURSURI CU TEMA :
-„Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curriculumului national din cadrul  proiectului „Cadru de referinta al
curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar” : un imperativ al  reformei curriculare”,
- "Utilizarea avansata a instrumentelor TIC", 
-„Forumul educational Magister” cu tema „ Cultura digitala in secolul XXI”,



- "Formarea continua a profesorilor de chimie in societatea cunoasterii"
-„Pregatirea,  organizarea  si  desfasurarea  demersului  didactic  in  cadrul  lectiilor  de  Limba  si  Literatura  Romana”,  --
„Management si comunicare”, 
-curs de formator si dezvoltator de e- lerning.

COMISIA DIRIGINTILOR
                   Printre activitatile concrete desfasurate in cadrul Comisiei dirigintilor, amintim:

- Sustinerea referatului cu tema “Prietenia si rolul ei in formarea adolescentului. Adolescenta. Diferenta dintre 
persoane-posibile surse de conflict”

- colaborare cu consilierul Claudia Dulu- cls. a VI-a A si B- privind relatiile in colectivitate
- colaborare cu reprezentantul Politiei de proximitate- invitat la toate clasele la orele de dirigentie pe tema violentei

si a diverselor tentatii in afara scolii
- colaborare cu asistenta medicala a scolii- pe tema: “Stilul de viata sanatos” – cls. a V-a 
- colaborarea permanenta cu consilierul Gabriela Marinescu- toti dirigintii- in ceea ce priveste consilierea elevilor 

cu anumite probleme de comportament
- Actiuni de orientare scolara si profesionala, prezentarea ofertelor liceelor in cadrul orelor de dirigentie si la 

sedintele cu parintii
- Participarea la Targul ofertelor educationale – Palatul Culturii- iunie 2013-clasa a VIII-a
- Prezentarea metodologiei de desfasurare a tezelor cu subiect unic si a ghidurilor privind admiterea in liceu –cls a 

VIII-a
- Toti dirigintii au fost implicati in organizarea si coordonarea activitatilor dim saptamana “Scoala altfel” 1-5 

aprilie 2013
- Organizarea de sedinte cu parintii cel putin o data pe luna sau de cate ori s-au ivit anumite ocazii legate de situatia

la invatatura sau anumite probleme de comportament la clase
- Organizarea de consultatii cu parintii in fiecare saptamana la clasa a VIII-a si de cate ori situatia a impus-o la 

celelalte clase
- Actiuni de curatenie si reparatii ale claselor , predarea inventarului la sfarsit de an scolar- aproape toti dirigintii
- Completarea cataloagelor si a registrelor matricole 
- Actiuni de predare  si primire a manualelor scolare

ACTIVITATI EDUCATIVE

Activitatea educativa la nivelul scolii “Andrei Muresanu”  a fost ca de obicei cat se poate de bogata si diversa. Aceasta s-a
concretizat pe mai multe paliere si anume:

-ora de dirigentie si activitatile desfasurate in cadrul comisiei  de consiliere si orientare
-sedinte si consultatii cu parintii conform graficelor fiecarei clase
- discutii individuale  cu parintii si elevii cu probleme realizate de fiecare invatator, diriginte si conducerea scolii
-parteneriate cu toti factorii educativi: Inspectoratul scolar, CJAP-Prahova, Politia de proximitate, Jandarmeria 

biblioteca scolii, cabinetul medical, cabinetul de psihologie scolara, biserica si alti factori
          - colaborarea stransa atat a dirigintilor cat si a invatatorilor cu familia, Politia de proximitate, Cabinetul de 
psihologie scolara in vederea reducerii fenomenului de violenta scolara si a absenteismului
           -incurajarea participarii elevilor la cat mai multe concursuri , la activitatile educative din scoala si din afara scolii
           - activitati de educatie rutiera, sanitara si de securitate personala cu invitati din randul specialistilor- Politia de 
proximitate, asistentul medical al scolii
            - a fost elaborat programul activitatilor extrascolare si extracurriculare 
          - s-au desfasurat activitati de cinstire a marilor evenimente ale istoriei si culturii nationale, europene, mondiale;       
-s-au facut cunoscute la clase in orele de consiliere si orientare a regulilor de protectia muncii, a regulilor de circulatie, de 
prevenire a incendiilor, a unui stil de viata si de invatare sanatos, a normelor de protectie a mediului
          DIN PREZENTAREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE REZULTA O  PUTERNICA IMPLICARE A 
PERSONALULUI DIDACTIC IN 20  PROIECTE SI PARTENERIATE EDUCATIONALE, LA NIVEL LOCAL SAU 
JUDETEAN, CUM AR FI:    
-Program de colaborare incheiat cu Palatul copiilor,- cercul “Educatie pentru cetatenie democratica”
- Parteneriat educational incheiat cu Muzeul judetean de Istorie si Arheologie Prahova
- Parteneriat cu Politia Municipiului Ploiesti
- Parteneriat incheiat cu Editura “Delta Cart Educational”
- Parteneriat incheiat cu Asociatia pentru Tineret “Olimp”



- incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul”Tomis” – Constanta si participarea la spectacolele organizate de acesta
- incheierea unui acord de parteneriat cu scoala “Dimitrie Cantemir “- Fetesti, jud. Ialomita , pentru derularea proiectului 
“Avem o singura planeta 
- participare la implementarea proiectului educational “Sa promovam creativitatea copiilor” organizat de Casa de cultura 
“I. L. Caragiale” Ploiesti

- Parteneriat cu Asociatia” Institutul pentru dezvoltarea evaluarii in educatie” 24  05 2013 pentru concursurile 
“Povestile cangurului” si “Cangurasul matematician”  

- Programul “Junior  Achievement” Job Shadow- vizita la “Coca – Cola”
- Parteneriat educational cu SC Nova Educational pentru concursurile “Voinicel”
- Parteneriat cu Scoala gimnaziala “Visina” jud. Olt pentru concursul “Stiu, vreau sa stiu, am invatat”
- Parteriat national “Prietenie si cunoastere” cu  Scoala Liliesti Prahova
- Proiect “Eco – Educatia”  “Ecotic’- februarie-martie- reciclarea bateriilor si acumulatorilor.

       -    Parteneriat cu scoala Nestor Ureche Busteni 12 aprilie 2013 “Aventuri in lumea lui Cezar Petrescu
       -    Parteneriat educational 28 mai 2013 – concursul “Voinicel”
       -    Parteneriat cu Scoala gimnaziala Visina –aprilie 2013”Stiu, vreau sa stiu, am invatat”
       -   Parteneriat cu Teatrul”Fantazio”  Constanta”
       -  Parteneriat cu soc. “Borsa com”- realizarea de felicitari si oferirea lor de 8 martie
       - “Florile-pasiunea mea”-parteneriat cu Scoala 97 Bucuresti

LA NIVELUL GIMNAZIULUI S-AU DERULAT 3  PROGRAME SI PARTENERIATE:
-“Impreuna pentru o sanatate mai buna”
-Parteneriat cu Teatrul “Fantazio” Constanta- vizionarea piesei “Popa Tanda”
-Parteneriat cu Politia de proximitate in proiectul “Drogurile”

Colaborare cu cabinetul medical al scolii in vederea rezolvarii unor probleme de sanatate dar si de informare in 
ceea ce priveste raspandirea unor boli in colectivitate si modalitati de prevenire a acestora.

COMISIA DE ACTIVITATI EXTRACURRICULARE – GIMNAZIU – 19 activitati
 Ziua Culturii Nationale
 Vizionarea pieselor de teatru “ Popa Tanda” si “Amintiri din copilarie”
 Proiectul “Gandeste cutezator”
 Campionat de tenis
 Violenta scolara cauze si remedii
 Activitate dedicata Zilei Unirii
 8 martie-Ziua Internationala a femeii
 Proiect ecologic de strangere de peturi
 Vizionare de film in lb. Engleza
 Vizionare de film
 Activitate CJAP
 Activitate in colaborare cu psihologul scolii
 Icoana din sufletul copilului (expozitie cu premii)
 Excursie la Salina Slanic
 Excursie scolara Bucuresti
 Anul omagial “Sf. Imparati Constantin si Elena”
 Sunt roman sunt cetatean european
 Excursie tematica
 1 iunie Bucuria de a fi copil

CICLUL PRIMAR
4 VIZIONARE SPECTACOLE:
- „Albă ca zăpada” (teatru de păpuşi)., „Amintiri din copilărie” la Casa Sindicatelor si  „Iedul cu trei capre”, 
„Cenuşăreasa”.

 -2 PARTICIPARI LA ACTIVITATILE: „Pe urmele lui Eminescu” (PPT, concurs de recitări, expoziţie cu lucrări inspirate 
din poezia eminesciană), „Unirea Principatelor Române”, organizată în colaborare cu Palatul Copiilor si o lecţie despre 
igiena alimentaţiei („Educaţie pentru sănătate”).



- 5 PROIECTE: Proiectul Naţional „ECO EDUCAŢIA”,  Proiectul „Prietenii sistemului imunitar”, în colaborare cu 
Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie”. „Lupino, prietenul copiilor”, Proiectul Naţional „Punţi culturale între 
civilizaţii şi arte” (Parteneri:I.S.J. Prahova, CCD, Palatul Copiilor”), „Dreptul de a fi copil”

-7 CONCURSURI:
„Comper”, „Canguraşul matematician”.
- premii la concursul „Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
- „Eurojunior”, „Canguraşul în lumea poveştilor”, „Voinicelul”,”Vorbiţi, scrieţi româneşte”

-11 ALTE ACTIVITATI:
 -susţinerea unui program festiv dedicat mamelor („Mamă dragă, azi e ziua ta/ Uite-o floare şi inima mea!”), 
-organizarea unei expoziţie de mărţişoare
- confecţionarea  unor felicitari dedicate Zilei femeii.
- expoziţie de produse pascale
- „Bazarul copiilor”
- voluntariat 
- Ziua copilului”
- „Zilele oraşului”
- vizionarea spectacolului Circului „Orlando”.

-EXCURSII:pe diferite trasee din judeţul nostru şi nu numai, cu vizitarea unor obiective istorice şi culturale
-SERBARI: „Serbarea Abecedarului”

COMISIA CEAC 
La nivelul CEAC s-au  elaborat urmatoarele documente:

 Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a  Comisiei  pentru  Evaluarea  si  Asigurarea
Calitatii;

 Organigrama CEAC;
 Fisa de atributii a membrilor CEAC;
  Strategia de Evaluare Interna a Calitatii.  Pentru a realiza o buna diagnoza a organizatiei

scolare, s-a  apelat la metoda (tehnica) SWOT, analizandu-se  atat mediul intern cat si mediul
extern,  pe urmatoarele  paliere:   Oferta  curriculara,   Resurse umane,  Resurse materiale  si
financiare, Relatiile cu comunitatea;

 Planificarea activitatilor pentru evaluarea si asigurarea calitatatii;
 Stabilirea subcomisiilor si a responsabilitatilor membrilor acestora in cadrul CEAC;
 Intocmirea  Planului de Actiune cu corelarea dintre indicatori si dovezi;
 Stabilirea modalitatilor de clasificarea si gestionare a dovezilor;
 Stabilirea   strategiilor in vederea monitorizarii interne lunare;
 Realizarea structurii documentelor;
 Selectarea chestionarelor;
 Pe  parcursul  lunilor  septembrie  si  noiembrie  s-au  intocmit   numeroase   proceduri

operationale.
Pe  parcursul  intregului  an  scolar  s-a  urmarit  realizarea  indicatorilor  de  performanta  conform

standardelor inclusi in planul de masuri al Comisiei CEAC.

COMISIA SSM

Pe parcursul anului scolar 2012-2013 in cadrul Comisiei de Sanatate si Securitate in Munca
 s-au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

- cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi folosirea spaţiilor
didactice de instruire în scopul evitării producerii accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale ;

- pregătirea sistematică a elevilor urmarind ca aceştia sa-şi  formeze deprinderile necesare exerci tării  corecte a
oricăror comportamente si abilitati  în deplină securitate a muncii;



- aplicarea unor măsuri specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor
profesionale cu prilejul organizării si desfasurarii unor activităţi şcolare şi extraşcolare.
S-au realizat instrucaje  introductive generale   privind:

- importanta cunoaşterii şi respectării normelor de securitate şi igienă a muncii: drepturi, obligaţii, importanţa
respectării disciplinei la locul de muncă;

- importanţa şi obligativitatea folosirii dispozitivelor de protecţie;
- folosirea şi întreţinerea sculelor de mână;
- importanţa  ordinii şi curăţeniei pe căile de acces şi la locul de muncă; 
- noţiuni generale de electrosecuritate, ventilaţie şi iluminat;
- noţiuni de igiena muncii;
- acordarea primului ajutor în caz de accidentare (accidente datorate curentului electric, şoc caloric, intoxicaţii,

răni, fracturi, traumatisme interne etc.);
- noţiuni generale privind prevenirea şi stingerea incendiilor etc.

COMISIA PSI

                    In cadrul comisiei tehnice psi,  activitatea s-a desfăşurat conform calendarului  instruirilor periodice şi al 
exerciţiilor de aplicare a normelor, a regulilor şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, a  programului
de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, a documentelor avizate  de minister  şi alte reglementări în vigoare.    
             La termenele stabilite  au avut loc instructajele de psi, fie în mod direct, fie prin afişaj, şi completarea fişelor 
individuale, precum şi a proceselor-verbale pentru: personalul didactic şi nedidactic, personalul auxiliar.

Profesor itinerant: Carol Gabriela Mirela
A desfasurat activitatea cu urmatorii elevi:

 Dincă Andreea din clasa pregătitoare, în baza Certificatului de expertiză  şi orientare şcolară 
 Doncilă Mario din clasa I B, în baza Certificatului de expertiză  şi orientare şcolară 

 Bogdan Cristian şi Bogdan Andrei, din clasa a II - A, elevi cu dificultaţi de învăţare pe fond senzorial
( hipoacuzie, protezaţi auditiv),  beneficiază de seviciu de sprijin cu profesor itinerant în baza Certificatelor de expertiză şi
orientare şcolară 

 S-a realizat revizuirea adaptărilor curriculare, proiectelor de intervenţie personalizată prin permanenta
comparare a situaţiei reale cu cea proiectată, adaptând planificarea activităţii după caz.

S-a lucrat  în  parteneriat  cu  profesorii  claselor  integratoare,  în  vederea  alegerii  celor  mai  potrivite  strategii
didactice pentru depăşirea dificutăţilor de învăţare întâmpinate de elevi în procesul instructiv – educativ şi modelarii
personalităţii acestora în vederea integrării socio–profesionale.

S-a menţinut  relaţia familie – şcoală prin implicarea familiei  în demersul  instructiv-educativ care să sprijine
dezvoltarea elevilor, oferind informaţii periodice despre preocuparea elevilor pentru dobândirea de noi cunoştinţe, stilul
de învăţare, comportamentul în timpul activităţilor şi progresele realizate.
În urma acestor activităţi de educaţie remedială, în strânsă legătură cu activitatea de parteneriat desfăşurată scoala şi
familia elevilor, aceştia au realizat progrese şcolare şi au promovat semesterul al II-lea al anului şcolar 2012-2013, cu
calificativele ,, Foarte bine’’. De asemenea, eleva Dincă Andreea a realizat un uşor progres şcolar, dar  în special un
progres social, participând la activităţi desfăşurate pe grupe de elevi şi acceptând ajutorul colegilor de grupă. 

În perioada 1 – 5 aprilie 2013, cu ocazia derulării activităţilor din cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai
bun!  a participat la următoarele activităţi:
- vizitatea fabricii Coca-Cola HBC Ploieşti cu d-na profesoară Stoica Monica  şi clasa a II-a, unde elevii Bogdan

Andrei şi Bogdan Cristian au primit Diplomă de participare;
- decorarea Oului de Paşti împreună cu elevii clasei pregătitoare – P A;
- activităţi de abilităţi practice şi pictură împreună cu clasa I B;

 Acestea s-au derulat în scopul implicarii elevilor în acţiuni diverse, cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de
ceilalţi. 

Ca urmare a pregătirii permanente a elevilor cu dificultăţi de învăţare, Doncilă Mario, Bogdan Andrei şi Bogdan
Cristian, aceştia şi-au îmbunătăţit  semnificativ autonomia de exerciţiu şi  rezultatele şcolare. Elevii, Bogdan Andrei şi
Bogdan Cristian au devenit competitivi cu elevii din învăţământul de masă prin participarea şi obţinerea următoarelor
rezultate la concursuri: 

- Diplomă de participare la Concursul Naţional Euro Junior, concurs de cultură generală;
- Premiul II la Concursul Naţional Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat!

De asemenea au participat  cu ocazia zilelor dedicate oraşului Ploieşti şi a oraşului  Buzău cu un program de 
dansuri populare. 



RAPORTUL SAPTAMANII “ SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN”

         În săptămâna 1-5 aprilie 2013 au fost desfăşurate activităţi extraşcolare şi extracurriculare de către toate cadrele 
didactice din învăţământul preşcolar , primar si gimnazial conform programului aprobat prin semnătură de către elevii, 
respectiv părinţii acestora. 

A existat o buna colaborare cu institutii si persoane din afara scolii, de exemplu: Scoala postliceala “F.E.G”, 
Cabinetul de consiliere “Nichita Stanescu”, Cabinetul medical al scolii, Muzee si Case memoriale, Asociatia “Interact” din 
Marea Britanie sau chiar persoane din comunitate care au participat ca voluntari la activitati.

Majoritatea colegilor au dat dovada de flexibilitate in adaptarea programului .

Masuri de imbunatatire:

 prezentarea ofertei de activitati elevilor facuta mai temeinic. 
 incurajarea profesorilor care nu sunt diriginti sa isi exprime mai clar parerile 
 reactualizarea programului cu o saptamana inainte de a incepe pentru a include eventualele schimbari de ultima

ora
 realizarea unui formular de raportare pentru profesori si trimiterea acestuia pe mail profesorului responsabil
 afisarea orarului pe scara la cls V-VIII intr-un format mare, la loc vizibil in scoala
 afisarea orarului de la fiecare clasa in sala de clasa – responsabil fiecare diriginte
 realizarea unui top al activitatilor desfasurate la fiecare clasa, care sa ajute ca sursa de inspiratie in oferta 

activitatilor pentru anul scolar urmator.

Fie ca a fost vorba de vizite la muzee, de concursuri pe diferite teme, auditii muzicale, intalniri cu 
consilierul scolar sau ateliere de lucru, interesul elevilor a fost evident, detasandu-i de stresul zilnic, de presiunea 
temelor sau a lucrărilor scrise. S-a putut constata totusi un interes putin mai scazut al elevilor din clasele terminale.  
Saptamana a fost plina si educativa, cu totii realizand ca a invata nu inseamna neapărat a sta in banca. Invatam cate ceva 
din orice lucru care ne inconjoara, din experienţa celor care ne sunt alaturi, din intamplarile traite de oamenii din jurul 
nostru. Activitatile, fie ca au implicat seriozitate sau joc, arta sau stiinta, practica sau teorie, au trezit interesul elevilor 
asupra cunoasterii de sine, asupra necesitatii de a cauta noul, de a colabora, de a explora, de a descoperi, de a ajuta, de 
a face ei insisi lucruri utile, frumoase. In concluzie, consider că Saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” a fost o 
experienta din care putem invata cu totii, elevi şi dascali, descoperindu-ne unii pe altii sau pe noi insine.

COLABORATORI EDUCATIONALI:
1. Clubul de dans popular :
- “ Zilele orasului Ploiesti”-Palatul Culturii
- “Zilele orasului Buzau”-televizata
- Festivitatea de inchidere a anului scolar 2012-2013
- “1 iunie” – activitate televizata

2. Clubul sportiv “Vega” – cursuri de inot 

3. Clubul sportiv Combat Group - cursuri de autoaparare

4. Clubul de sah – cursuri de initiere

RAPORTUL COMISIEI DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR SI OPLIMPIADELOR SCOLARE – NU A FOST 
PREDAT , pentru nici un ciclu.
RAPORTUL COMISIEI PENTRU IMAGINE SI PROTOCOL – NU  A FOST PREDAT
RAPORTUL COMISIEI PENTRU PERFECTIONARE METODICA SI CERCETARE-GIMNAZIU-NU A FOST PREDAT 
LA TIMP



CONCURSURI SI OLIMPIADE:

REZULTATE LA NIVEL JUDETEAN
PREMII  I = 5   + 1 OLIMP
PREMII   II = 9
PREMII III = 8 + 4 OLIMPIADE
MENTIUNI= 26 + 15 OLIMPIADE

REZULTATE LA NIVEL INTERJUDETEAN
PREMII  I = 0
PREMII   II= 1
PREMII III=1
MENTIUNI= 10

REZULTATE LA NIVEL NATIONAL
PREMII  I= 12
PREMII   II = 23
PREMII III = 6
MENTIUNI = 8

REZULTATE LA NIVEL INTERNATIONAL
PREMII  I  = 1
PREMII   II = 1
PREMII III = 1
MENTIUNI = 0

PREMII  I = 19
PREMII  II = 34
PREMII  III = 20
MENTIUNI = 59

TOTAL 132  REZULTATE DIN CARE 20 / OLIMPIADELE SCOLARE



PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV AL ACESTUI AN SCOLAR S-A DESFASURAT CU UN NR. 
ELEVI : 317 , OBTINANDU-SE URMATOARELE REZULTATE

REZULTATE / CLASE:
CLASA a V – a =8,82 / PROCENT PROM. 95 %, 1 REPETENT
CLASA a VI – aA = 9,05 / PROCENT PROM. 95 %, 2 CORIGENTI, PROMOVATI IN SEPT. 2013
CLASA a VI –a B= 7,74, / PROCENT PROM. 73 %, 1 REPETENT SI 2 CORIGENTI, PROMOVATI IN SEPT. 2013
CLASA a VII – a = 8,67 / PROCENT PROM. 88 %, 1 REPETENT SI 2 CORIGENTI, PROMOVATI IN SEPT. 2013
CLASA a VIII – a = 9,03 / PROCENT PROM. 87,5 %, 2 CORIGENTI, PROMOVATI IN AUG. 2013

MEDIE GIMNAZIU – 8,66
PROCENT PROM. GIMNAZIU – 90 %( IUNIE)

MEDIE EVALUARI NATIONALE: 8,62
MEDIE LIMBA ROMANA 8,25, PROCENT PROM. 92%
MEDIE MATEMATICA – 9,08, PROCENT PROM. 100%

MEDIA V – VIII – 9,07

SITUATIE ADMITERE: 14 ELEVI DIN 15 AU INTRAT LA URMATOAREA FORMA DE STUDIU-
LICEU, ASTFEL:
2 ELEVI /  COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI
1 ELEV / COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIESTI 
5 LEVI / COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI
1 ELEV / COLEGIULTEHNIC"ELIE RADU",
1 ELEV / COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIESTI
1 ELEV / COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI 
1 ELEV / LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU",
2 ELEVI / LICEUL MILITAR “ DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA

                      DIRECTOR,
PROF. MARIA BOBELEA - VASILESCU

http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-national-mihai-viteazul-ploiesti
http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-national-ion-luca-caragiale-ploiesti
http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-tehnic-lazar-edeleanu-ploiesti
http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-national-nichita-stanescu-ploiesti

