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INTRODUCERE 
 

 Şcoala Gimnazială Maxenu și structurile arondate reprezintă o entitate  unitară, dezvoltată  prin  
efortul  susținut al echipei manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității 
locale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean  Buzău și al altor parteneri implicați în procesul instructiv-
educativ și în buna funcționare a instituției de învățământ..  
 În anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnaziala Maxenu a urmărit  să promoveze o educaţie de 
calitate, centrată pe elev, pe nevoile şi interesele acestuia, astfel încât să îi asigure succesul la şcoală, să îi 
faciliteze formarea de competenţe, abilităţi, atitudini, în deplină concordanţă cu programa şcolară.  
 În întreaga activitate desfăşurată, conducerea instituției de învățământ şi cadrele didactice au vizat 
crearea unui climat deschis, stimulativ caracterizat prin dinamism, cooperare, muncă în echipă, respect  
reciproc, ataşament  faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare. 
 
 
CONTEXT LEGISLATIV  
            Prevederile legislative care ne-au  ghidat şi orientat activitate au fost următoarele :  
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările si modificările ulterioare ;  

.M.E nr. 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a 
instituțiilor din învățământul preuniversitar ;  

.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului ;  
O.M.E nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;  
.M.E.C.T.S. nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Scoală după 

școală ;  
.M.E.C.T.S. nr.3860/2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual ;  
O.M.E.C.T.S.  nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologia de evaluare anuala a personalului didactic 

si didactic auxiliar si OM 4613 privind modificarea Anexei 1 – calendarul realizării evaluării ;  
 O.M.E.nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

O.M.E.N.C.S. nr.  201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea 
metodologica si supravegherea stadiului implementării si dezvoltării sistemului de control managerial 
intern la entitățile publice ;  

O.M.E.C.T.S. nr.4390/2012 privind înființare Consiliului National pentru prevenirea si combaterea 
violentei in mediul scolar ;  

O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului 
din învățământul preuniversitar ;  

O.M.E.C.T.S. nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaștere si echivalare a creditelor profesionale transferabile ;  

O.M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al 
documentelor școlare gestionate de unitățile școlare gestionate de unitățile de învățământ ;  

educație aprobata cu completări si modificări prin Legea 
87/2006, cu modificările ulterioare ;  

.M.E.N. nr. 3371 din 2013 privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învățământ primar;  
O.M.E.N. nr.  3418 din 2013 privind aprobarea Programei școlare pentru ciclul primar;   
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.M.E.C. 5286/9.10.2006 privind aprobarea programelor școlare pentru aria curriculara Consiliere si 
orientare;  

O.M.E.C.T.S. nr 3470/2012 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat completat cu  O.M.E nr. 5.870 din 22 decembrie 2021;  

 
planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial  

– Anexa 2 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa a V a, a VI a si a 
VII a si a VIII a  

Instituțională si Planul managerial al I.S.J. Buzău  pentru anul școlar 2021-
2022; 

 in vigoare; Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind standarde ARACIP de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică pentru învățământul preuniversitar.  
O.M. emise in aceasta perioada; 

.M. privind organizarea si desfășurarea evaluării naționale la clasele a II a, a IV a si a VI a;  
desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII a – O.M.E. nr. 5149 /30.08.2021. 
 O.M.E. nr. 5150 /30.08.2021privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2021 - 2022 (inclusiv cele 5 anexe)  
O.M.E.  nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a 
O.M.E. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021 – 2022; 
OM 5447/31.08.2020 de aprobare a Noului Regulament cadru de organizare si funcționare a unităților 

din învățământul preuniversitar  
Ordinul nr. 3189/2027.01.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 6.143/2011  

Ordinul ME nr. 6000/30.01.2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie in Educație 
și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea 
abandonului școlar și a părăsirii timpurie a școlii  

Ordinul nr 4220 /08.05.2020 pentru stabilirea unor masuri de combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-
COV-2 in unitățile de învățământ 

Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de 
învățare în  sistemul de învățământ preuniversitar;   

   Ordinul comun M. E. și M. S. nr. 3459/280/06.03.2021privind completarea și modificarea Ordinului 
comun M. E. și M. S. nr. 3235/93/2021   pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

 Ordinul comun M. E. și M. S. nr. 5558/2389/05.11.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1064/5.XI.2021, completat cu Ordinul comun 5608 / 19.11.2021 (ME) și 2506 / 19.11.2021 
(MS)  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ 
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului 2020-2021; 
 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250165
http://www.ms.ro/2020/09/01/ordinul-comun-ms-si-mec-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilo/
http://www.ms.ro/2020/09/01/ordinul-comun-ms-si-mec-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilo/
http://www.ms.ro/2020/09/01/ordinul-comun-ms-si-mec-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilo/
http://www.ms.ro/2020/09/01/ordinul-comun-ms-si-mec-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilo/
http://www.ms.ro/2020/09/01/ordinul-comun-ms-si-mec-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilo/
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Școala Gimnaziala  Maxenu instituție de învățământ  cu personalitate juridică, include structurile: 

 ȘCOALA GIMNAZIALA POGONELE  

 ȘCOALA PRIMARA TINTESTI / GPN TINTESTI  

 GPN MAXENU  

 GPN POGONELE 

 
ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL 
PREZENTAREA VIZIUNII, MISIUNII SI A OBIECTIVELOR SCOLII  

 
VIZIUNEA  
 
Școala Gimnazială Maxenu sprijină educația orientată spre valorile democratice și 

contribuie la dezvoltarea comunității prin transformarea fiecărui elev într-o persoană activă și 
inovativă. 

 
MISIUNEA  
 

 Școala Gimnazială Maxenu asigură predarea și învățarea de calitate prin promovarea 
egalității de șanse, a interculturalității, stimularea și valorizarea creativității, promovarea inovației, 
a spiritului civic, dezvoltarea cooperării, formarea unui stil de viață sănătos, respectarea disciplinei 
și asumarea responsabilității. 

Schimbarea mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la 
elevi cât şi la cadre didactice este importantă pentru a crea o şcoală comunitară, deschisă, credibilă 
în faţa părinţilor şi a comunităţii locale, care să răspundă nevoilor de educaţie. Printr-o ofertă 
curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine 
pregătit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educaţionale specifice ne vom adapta 
unei societăți într-o continuă schimbare.  

 
 Valorile promovate sunt :  
 
Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 
Integritatea – a avea puterea de a spune adevărul, de a acţiona onest  
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, autorităţi și propria persoană.  
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru 
propriile acţiuni. 
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, şi a avea un comportament adecvat oricărei 
situaţii. 
 
 Pentru anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială Maxenu şi-a propus atingerea următoarelor 
obiective strategice :  
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 Realizarea Planului managerial al scolii  în concordanţă cu strategia M.E.N., 
respectiv a ISJ Buzău.  

 Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul 

SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în anul școlar 

2021/2022; 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 
 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. 

 Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a 
curriculum-ului la decizia şcolii. 

 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă. 
 Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 
 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. 

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, 
în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. 

 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 
învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în 
şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta. 

 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE- nr. clase : 24 

Grupe gradinită 6

C.P. 2

I 2

II 2

III 2

IV 2

V 2

VI 2

VII 2

VIII 2

TOTAL 24  

SITUAŢIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ  

Număr de elevi :  

 

 

Miscarea elevilor  

 

 

gradinita Inv. primar Inv gimn TOTAL 

Incep an sc. 106 176 139 421

sf an sc. 112 177 139 428

Veniti Plecati 

prescolar 8 2

Inv. primar 2 1

Inv. gimn. 1 1
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Elevi promovati  

 

 

Nr. elevi  cu tendinţa spre abandon şcolar.  

 

 

Rezultate pe tranşe de medii  

Invăţământ primar                                                                        

   

Ȋnvăţământ gimnazial  

     

Elevi repetenti                                                                    

                                                       

 

 

Elevi neînscrși/ orientaţi către programul A.D.Ș 

0

50

100

150

200

S.- 0

B.- 17

F.B.- 150

0

10

20

30

40

50

60

70

5-6,99 - 5

7-8,99 - 70

9-10.- 55

ciclul nr

Inv. primar 10

Inv. gimn . 9

Total 19

Inv. primar 7

Inv. gimn 14

Total 21

Inv primar 167

Inv. gimn 130

Total 297
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Ciclu Nr. elevi

Pimar 0

Gimnaziu 0  

Situatia absenteismului 

 

 

 

Note scăzute la purtare: 

 Bine :2 
 8-9: 9 
 Sub 7 : 0 

EXAMENE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

EVALUAREA NAŢIONALĂ  

 Nr elevi înscrişi Evaluare Naţională :24 
 Nr. elevi prezenți: 22  
 Nr. elevi promovaţi: 18 -  81, 81  % 

 
 Rezultatele pe tranşe de medii: 

 Medii între 1-1,99 – 0 elevi  - 0 % 
 Medii între 2-2,99 – 0  elevi  - 0  % 
 Medii între 3-3,99 – 0 elevi  - 0  % 
 Medii între 4-4,99 – 4 elevi  - 18,2 % 
 Medii între 5-5,99 – 4  elevi  - 18,2 % 
 Medii între 6-6,99 – 9  elevi  - 41,0 % 
 Medii între 7-7,99 – 4 elevi  - 18,1 % 
 Medii între 8-8,99 – 1 elevi  - 4,5 % 
 Medii între 9-9,99 – 0 elevi   
 Medii de 10 – 0.  

 

Total Nemotiv 

Inv. primar 4112 3555

Inv. gimn . 5776 4137

TOTAL 9888 7692
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La limba şi literatura română : 
 nr elevi înscrişi: 24 
 nr. elevi participanţi: 22 
 medii peste 5 -  20 : ( 90,90 %)  

 
 Rezultatele pe tranşe de medii sunt următoarele : 
 Medii între 1-1,99 – 0 elevi  - 0 % 
 Medii între 2-2,99 – 0  elevi  - 0  % 
 Medii între 3-3,99 – 1 elev  - 4,5  % 
 Medii între 4-4,99 – 1 elev  - 4,5  % 
 Medii între 5-5,99 -  5 elevi – 22,8 % 
 Medii între 6-6,99 -  3 elevi – 13,7 % 
 Medii între 7 -7,99 – 6 elevi -  27,2 % 
 Medii între 8-8,99  - 5  elevi – 22,8% 
 Medii între 9-9,99  –1  elev –  4,5  % 
 Medii de 10 – 0 %  

 
 

 
 

 
 La matematică:  
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 nr elevi înscrişi: 24 
 nr. elevi participanţi: 22 
 medii peste 5 :  16  - (72,72 %)  

 
Rezultate pe tranşe de medii:  

 Medii între 1-1,99 – 0 elevi  - 0 % 
 Medii între 2-2,99 – 0  elevi  - 0  % 
 Medii între 3-3,99 – 1 elev - 4,5  % 
 Medii între 4-4,99 – 5 elevi  - 22,8 % 
 Medii între 5-5,99 -  8  elevi - 36,4 % 
 Medii între 6-6,99 -  7  elevi - 31,8 % 
 Medii între 7 -7,99 - 0 elevi -  0 % 
 Medii între 8-8,99  - 1  elev - 4,5  %  
 Medii între 9-9,99 – 0  elevi - 0 % 
 Medii de 10 – 0 - 0 % 

6-6,99 6

7-7,99 0

8-8,99 1

9-9,99 0

10 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

 
 
Aprecieri asupra rezultatelor obţinute  
 

 rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională sunt mult mai bune decât în anul școlar trecut, 
cu un grad de promovabilitate mare ; 

 se constată o creştere  a procentului de promovabilitate faţă de anul școlar anterior cu 
aproximativ 15-20 % , dar media de promovare rămâne scăzută, sub media județului şi 
media la nivel național;  

 există mari diferenţe între mediile obţinute în clasele V-VIII și mediile obţinute la EN.  
 

 Printre cauzele care au determinat rezultatele slabe obţinute de unii elevi, s-au identificat 
următoarele : 

 tratarea cu superficialitate a importanţei Evaluării Naţionale; 
 motivaţia scăzută a elevilor pentru admiterea la liceu din punctul de vedere al notelor obţinute la 

Evaluarea Naţională; 
 absenţa pragului minim, nota 5 la Evaluarea Naţională, care să condiţioneze admiterea la liceu; 
 legătura intermitentă dintre familie şi scoală; 
 participarea sporadică la orele săptămânale de pregătire suplimentară. 
 nivelul intelectual scăzut al unor elevi; 
 existenţa unui număr de elevi cu dificultăţi de învăţare care nu fac faţă programei școlare, 

respectiv gradului de dificultate al evaluărilor naţionale.  
 perioada de întrerupere a cursurilor şi  lipsa contactului cu şcoala în perioada martie-iunie 2020, 

din cauza epidemiei SARS COV 2 .  
  

CONTROLUL CALITĂŢII PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ  
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 In anul şcolar 2021-2022 , Şcoala Gimnazială Maxenu  a fost verificată prin următoarele 
inspecții școlare: 
Semestrul I 

Septembrie 2021 – Verificarea infrastructurii școlare, a modului de pregătire a instituției pentru 
începutul de an școlar 

Octombrie 2021- Verificarea modului de întocmire a documentelor manageriale 
Decembrie 2021 - Verificarea modului de completare a documentelor școlare în vederea 

încheierii situaţiei la învăţătură în semestrul I - IȘJ Buzău 
Semestrul al II-lea  

Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS CoV 2  
Verificarea modului de întocmire a documentelor manageriale 

AUTORIZAȚII :  
• Autorizație sanitară 
• Autorizație I.S.U.- in curs 

 
MANAGEMENT  

 In acest domeniu s-au avut in vedere:  
• elaborarea  tuturor documentelor manageriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin 

consultarea tuturor partenerilor şi beneficiarilor educaţionali si  aplicarea acestora în activitatea 
desfăşurată.  

•  aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul managementului instituţional  
•  îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 al 

SGG din 12/06/2015 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22/06/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

 
                 Pe parcursul  anului școlar 2021-2022  au fost întocmite in timp util documentele manageriale 
ale scolii, respectiv:  

      Graficul ședințelor Consiliului profesoral;  
Graficul ședințelor Consiliului de administrație;  
Graficul asistentelor la clasa;  
Planurile manageriale ale comisiilor metodice  si ale comisiilor pe probleme de lucru; 
Planul de Dezvoltare Instituțională 2022-2026 aprobat de ISJ Buzău 
Strategii, rapoarte  
Graficul lucrărilor semestriale .  

              Aceste documente au fost dezbătute si aprobate in Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de 
Administraţie .  
           Desfășurarea procesului de învățământ s-a realizat in concordanta cu documentele manageriale ale 
şcolii, instrucţiunile, procedurile I.Ş.J. Buzău, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul  de Ordine Interioară al 
şcolii .  
              Pentru buna desfăşurare a procesului de ȋnvăţământ s-au elaborat şi aprobat la nivelul şcolii 
diferite proceduri, s-au  ȋncheiat şi s-au derulat   parteneriate cu instituţii locale 
 
                 Normarea,  ȋncadrarea , salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic s-a 
făcut cu respectarea planului –cadru, a Legii 63 / 2011, a O.UG. nr. 20 / 2016, a Legii nr. 250 / ian. 201, 
Legii nr. 153 / iulie 2019.  
              Statele de plata ale salariilor se ȋntocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ş.J. Buzău, ȋn 
conformitate cu Ordinul 4576 / 230 / 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 
personal ȋn  ȋnvăţământul preuniversitar.  
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                  La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea , 
autodotarea patrimoniului.  
                   In acest sens, a fost reconditionat  mobilierul scolar, s-au achizitionat diferite obiecte, piese de 
mobilier, au fost procurate diverse materiale didactice, materiale de curăţenie, cu bani din fonduri proprii.  
S-a amenajat o sală de lectură.  
                    Parteneriatul scoală –familie la nivelul scolii s-a concretizat prin : organizarea lectoratelor cu 
parintii;implicarea parintilor in diferite activităţi ale şcolii;participarea reprezentanților părinților la 
Consiliul de Administraţie al şcolii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul şcolii , al 
comunităţii, cu participarea părinţilor 
 
ACTIVITATEA PERSONALULUI  
 
Norme existente /Persoane 
Didactic auxiliar 2.5 2

Nedidactic 6.25 7

Total 40,86 42

 
 
Cadre didactice -perfectionare  
Deb. 3

Def. 5

Gr. Did.II 5

Grad did. I 20

Total 33  
 
Activităţi de perfecţionare  
 
Obiective propuse :  

 sprijinirea personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii didactice  
  informarea promptă cu privire la cursurile de formare desfăşurate la 

nivelul ISJ şi CCD Buzău,  
Acţiuni ale  membrilor comisiei : 

 elaborarea documentelor manageriale ale comisiei; 
 informarea, coordonarea cadrelor didactice;  
 organizarea activităţii de echivalare a gradelor didactice ȋn credite profesionale transferabile; 
  consilierea  cadrelor didactice cu privire la formele de perfecţionare;  
 menţinerea legăturii  cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă; 
  informarea  personalului didactic cu privire la  modificările care apar în ceea ce priveşte 

pregătirea şi formarea profesională; 
  sprijin acordat  personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi în 

susţinerea examenelor de grade didactice. 
 facilitarea  comunicării  intercolegiale la nivelul şcolii; 
 diseminarea  informaţiilor primite de la CCD şi  ISJ Buzău. 
 întocmirea, actualizarea fişelor personale de dezvoltare profesională.  

 
Echivalare grade didactice, programe de formare : 

 Lăcustă Florica  - gr. did. II - 90 CPT  
Formarea prin obţinerea gradelor didactice : 

 Militaru Alexandru  (specializarea  institutor ) - inspecție curentă  gradul II 
 Horneț Alexandra Maria două inspecții pentru definitivat 
 Mihai Laura Mihaela două inspecții pentru definitivat 
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 Epurescu Marius preinspecție gradul I 
Formarea prin cursuri de perfecţionare s-a realizat: 

a. on-line : 
b. prin CCD Buzău: 
c. conferinţe și simpozioane 
d. activităților demonstrative susținute la nivelul comisiilor metodice din școală și la 

nivelul cercurilor pedagogice zonale: 
 
EVALUAREA PERSONALULUI  
  

S-a realizat prin:  
asistenţe la clase 
inspecţiile curente 
inspecţiile speciale 
 

 La evaluarea anuală a activităţii, întreg personalul, atât didactic, cât şi didactic auxiliar şi 
nedidactic a obţinut calificativul "Foarte bine".  
             Activitatea managerială a directorului și directorului adjunct a fost evaluată de I.S.J. Buzău şi a 
fost apreciată cu calificativul "Foarte bine" ( 95 puncte, respectiv 90 puncte) .  
 
 
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL COMISIILOR METODICE  

INVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

    Comisia metodică a profesorilor din învăţământul primar  şi-a desfăşurat activitatea pe baza 
planului managerial care a avut următoarele puncte strategice: 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  
 Utilizarea de strategii activ-participative; 
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 
 Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare. 
 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-comunitate locală. 

               
 
      LIMBĂ ŞI COMUNICARE OM ŞI SOCIETATE SPORT SI ARTE  

Comisia metodică “Limbă si comunicare, om și societate, sport și arte’’ şi-a propus  și a atins in  anul  
școlar 2021 -2022  următoarele obiective: 

 Proiectarea activităţii didactice pe baza programelor școlare în vigoare, cu accent pe unitatea de 
învăţare; 

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ - participative; 
 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; 
 Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 
 Evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională la 

disciplina limba și literatura română, precum și a elevilor participanți la olimpiadele școlare; 
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 Interes pentru dezvoltarea prestigiului școlii. 
 Prin activităţile desfăşurate s-a avut în vedere : promovarea unui act didactic de calitate , creşterea 

interesului elevilor pentru studiul disciplinelor cuprinse în aceste arii curriculare, prevenire 
eşecului şcolar şi stimularea performanţei .  

 Toate cadrele didactice membre ale comisiei şi-au relizat la timp şi în deplina conformitate cu 
reglementările şi programa şcolară documentele manageriale, palnificările , au realizat evaluări 
corecte , obiective , în deplină concordanţă cu procesul de predare-învăţare , elaborând şi aplicând 
diferite instrumente de evaluare.   

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  
În  anul  şcolar 2021-2022   activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei 

coordonate: 
 Activităţi curriculare 
 Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare 
 Formare profesională continuă / perfecţionare. 

Principalele activităţi desfăşurate au fost: 
  Studierea  curriculum-ului, întocmirea  planificările calendaristice si semestriale. 
 preocuparea pentru formarea si dezvoltarea la elevi a unor abilitați de rezolvare a problemelor pe 

baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii, precum si pe înzestrarea lor cu un set de  
competente, valori si atitudini menite sa le asigure o integrare profesionala optima;  dezvoltarea 
capacitatea de a înțelege si interpreta fenomene fizice si chimice prin prisma sistemelor de legi si 
principii specifice fizicii sau chimiei ,in relație cu celelalte științe ale naturii, in scopul integrării 
sociale si profesionale. 

  analiza testelor inițiale pentru fiecare disciplina şi stabilirea unor  masuri de îmbunătățire a 
rezultatelor. 

 Activitate de perfecţionare  prin dezbateri cu privire la proiectarea didactica, la selectarea 
manualelor școlare si celorlalte instrumente auxiliare  

 participare la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline si la activitățile cercurilor pedagogice 
organizate pe discipline; 

 susținerea unor  lecții deschise si referate, conform programului de activitate semestrial. 
  pregătirea elevilor in vederea susținerii testelor inițiale, a simulării Evaluării Naționale 
 desfăşurarea unui  program de pregătire suplimentară . 

 
 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE  

La începutul anului şcolar 2021-2022, s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a 
activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative 
extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii.  
 S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale 
acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-
back-ul. 
 S-au actualizat punctele de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi. 
  Profesorii pentru învăţământul primar  și diriginții au  participat la toate activitățile educative ale 
scolii. 

Activitățile extrașcolare desfășurate la clasa au fost popularizate la nivel local  
 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI 
 

A reprezentat o preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice . Aceasta s-a realizat  prin:  
 Discuții, dezbateri in cadrul orelor de consiliere si orientare  
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 O strânsă legătură cu familia , mai ales in cazul elevilor predispuși la acţiuni de violenţă . 
 O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria Activităţi 

educative. 
 Urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul şcolii nu s-au înregistrat în acest an 
şcolar fapte grave de violenţă.  
 
 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII 
 
S- a realizat  prin: integrarea copiilor cu dificultăți de învățare in procesul instructiv-educativ, 

adaptarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevoile si interesele elevilor, recurgerea, la nevoie 
la strategii de diferențiere, valorizarea in cadrul procesului didactic si a activităților educative desfășurate 
la nivelul scolii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte si programe educative care vizează educația 
pentru drepturile omului,  drepturile copilului, combaterea xenofobiei, a discriminării etc .  

Ex :  
 activitățile educative desfășurate in cadrul programului "Săptămâna Educației Globale", pe 

tema drepturilor copiiilor, combaterii bullying-ului .  
 

SCOALA ALTFEL - APRILIE  2021  

 SĂPTĂMÂNA SCOALA ALTFEL NU S-A MAI DESFĂȘURAT DEOARECE AU FOST EFECTUATE 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE, structura anului școlar fiind modificată. 

 
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 
 
  In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfășurat următoarele activități:  
 elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor , cadrelor didactice, părinților, reprezentanților 

comunitarii locale ,  in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.  
 analiza şi interpretarea chestionarelor aplicate ; 
 prezentarea rezultatelor în cadrul şedinţei Consiliului profesoral , a Consiliului de administraţie .  
 elaborarea unor proceduri si revizuirea celor existente; 
 actualizarea conținutului mapelor de lucru utilizate ca documente de baza in procesul de 

evaluare,la nivel de: Director,CEAC,responsabili de comisii metodice si comisii de lucru,cadre 
didactice,diriginți; 

 diseminarea noilor acte normative referitoare la implementarea calitatii,a rapoartelor CEAC si a 
documentelor elaborate de CEAC întregului personal al scolii,elevilor si părinților; 

 adaptarea stilului de predare –învățare si a comportamentului elevilor la particularitățile /nevoile 
de învățare si de comunicare; 

 diversificarea si modernizarea strategiilor de predare-invatare centrate pe elev; 
 stabilirea unor masuri eficace si promovarea egalității șanselor si pentru eliminarea discriminării 

de orice forma; 
 modernizarea infrastructurii utilizate in actul de predare-invatare; 
 masuri privind procesul de evaluare al elevilor; 
 observarea procesului de predare-invatare. 

 

PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR  

S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentara a elevilor , atât pentru 
prevenirea eșecului școlar, cat si pentru stimularea performantei, pentru pregătirea in vederea participării 
la olimpiadele si concursurile școlare, pentru evaluările naționale . 
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Pregătirea suplimentara s-a  făcut  după un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.  

POLITICI DE FINANŢARE  

• Rechizite scolare - nu au fost acordate   
• Lapte –corn-măr  
• Sprijin financiar pt. copiii cu CES( cf. Hot. 904/2014, Legii nr. 272/2004, H.G. nr. 423 / 2016) - .9  

beneficiari. 
 

PROMOVAREA IMAGINII SCOLII  
• Site-ul scolii www.scoala-maxenu.ro    
• Revista scolii STROPI DE ROUĂ  
• Pagina de facebook a scolii  
• Articole in presa 

 
DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A ŞCOLII: 

 Elaborarea Planului de dezvoltare europeană a şcolii  
  Amenajarea , la nivelul şcolii, a unui colţ dedicat programelor şi proiectelor europene.  
 Aplicarea pentru proiect cu fonduri europene pentru Școala Gimnazială Maxenu legat de 

reducerea abandonului școlar 
 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 
  

 întocmirea planului anual de acţiune comunitară; 
 stabilirea profesorilor şi elevilor voluntari.  
 acţiuni de voluntariat pentru strângerea de alimente pentru familii nevoiașe in programul SNAC; 
 acţiuni de voluntariat pentru amenajarea sălii de lectură în cadrul proiectului "Citește-mi 100 de 

povești". 
 
CONSILIUL ELEVILOR  

 reorganizarea Consiliului elevilor 
 stabilirea programului de activităţi 
 şedinţe lunare ; 
 reorganizarea grupului de voluntari 
 implicarea elevilor ȋn organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolii.  

 
 
 
CONCLUZII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞCOLII  
Puncte tari : 

• profesionalismul cadrelor didactice  
• stabilitate pe posturi  
• întocmirea judicioasa a documentelor de planificare si proiectare didactica  
• promovarea unui act didactic de calitate  
• preocuparea pentru stimularea performantei si prevenirea eșecului școlar  
• preocuparea cadrelor didactice pentru perfecționare  
• participarea la olimpiade si concursuri școlare  
• obținerea unor rezultate foarte bune la olimpiade si concursuri școlare  
• activități curriculare si extracurriculare  diverse  
• utilizarea metodelor de predare interactive  

http://www.scoala-maxenu.ro/
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Puncte slabe :  

• unele întârzieri in întocmirea unor documente  
• fondurile insuficiente, pentru desfășurarea anumitor activități școlare sau extrașcolare;  
• slaba implicare a familiilor din medii dezavantajate în viața școlară  
• deficiențele legate de lipsa manualelor sau apariția târzie a acestora  
• numărul  ridicat de absente nemotivate înregistrate de elevi din familii defavorizate  
• număr insuficient de asistente efectuate la clasa pentru monitorizarea, evaluarea procesului 

instructiv educativ;  
 

Oportunități :  
• Deschiderea  cadrelor didactice spre nou, spre calitate , performanta , implicare  
• Preocuparea cadrelor didactice pentru promovarea unui act didactic de calitate  
• Baza materiala  a scolii  
• Atragerea unor finanțări extrabugetare 
• Implicarea unor părinți în desfășurarea activităților din școală 

 
Ameninţări : 

• Birocraţia excesivă  
• Suprapunerea sarcinilor şcolare  
• Timpul limitat  
• Suprasolicitarea cadrelor didactice  
• Dezinteresul unor părinţi  
• Declinul demografic/ scăderea populaţiei şcolare  
• Diminuarea interesului familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului/ de a-i monitoriza timpul 

liber . 
 

RECOMANDARI :  
• Crearea unui parteneriat solid scoală –familie-comunitate care sa funcționeze în beneficiul şi  in 

interesul elevilor ;  
• Realizarea la timp si intr-un mod corespunzător a tuturor documentelor de proiectare ;  
• Creșterea preocupării pentru prevenirea eșecului școlar , dar si pentru stimularea performantei ;  
• Creșterea interesului pentru îmbunătățirea si întreținerea bazei materiale a scolii ;  
• Derularea unor proiecte, programe pentru prevenirea si combaterea abandonului, a absenteismului, 

a violentei in mediul școlar ;  
 

 
Întocmit de : 

 Stănescu Mihai- director  
 Epurescu Marius – director adjunct 
 Mihai Alina, responsabil C.E.A.C 
 Avram Tudor, responsabil comsie metodică învăţământ primar 
 Gomoescu Mihaela, resp. comsiei metod. “Limbă şi comunicare, om şi societate, arte” 
 Stănilă Alina, responsabil comisie metodică”Matematică şi ştiinţe” 
 Vlad Vergil, responsabil comisie formare continuă şi perfecţionare 
 Ioniță Cristian, responsabil comisie prevenirea si combaterea discriminarii 


