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RAPORT GENERAL PRIVIND
STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ŞCOLIIGIMNAZIALE „FOGARASY MIHÁLY”
PE ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza:
o
o
o
o
o

I.

Planurile manageriale ale unităţii pe anul şcolar 2016-2017
Rapoartelor semestriale a cadrelor didactice privind activitatea lor
Datele statistice furnizate de compartimentul secretariat
Aprecieri şi constatări făcute de către inspectori de specialitate cu ocazia inspecţiilor
de specialitate, precum şi observaţiile şi indicaţiile date cu ocazia inspecţiilor tematice
Monitorizarea activităţii făcută de direcţiunea şcolii.

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Realizarea documentelor de proiectare managerială

Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost întocmite pe baza
următoarelor documente:
Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi
grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2016/2017;
b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2015/2016;
c. Documente de raportare financiar-contabilă;
d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.
Documente de proiectare:
e. Proiectul de dezvoltare instituţională 2015-2019;
f. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anii 2016, 2017;
g. Planul de școlarizare
Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
Anul şcolar 2016-2017 a reprezentat o perioadă de îmbunătăţiri în
direcţia întreţinerii şi modernizării şcolii: s-au igienizat şi s-au efectuat reparaţii în sălile
de clasă din ambele corpuri. Din păcate din motive obiective nu s-a putut finaliza lucrările
de modernizare la Grădinița „Csodavilág”, astfel am fost nevoiți să ne mutăm într-o altă
clădire, pusă la sispoziția noastră de către Primăria orașului.
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La începutul anului şcolar 2016-2017, prin decizii interne s-au numit: secretarii
consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, responsabilii de comisii metodice şi de
lucru. Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din
şcoală s-au repartizat prin delegare membrilor consiliului de administraţie, responsabililor de
comisii. Orarul școlii a fost gata la 12.09.2016 . Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a
realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor.
Având ca instrumente de lucru Legea educatiei nr.1/2011, Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr.
5079/2016, Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/ 2016 am elaborat noului
Regulament de organizare şi funcţionare a scolii , aprobat de Consiliul de administratie si
prezentat elevilor/părinților în cadrul orelor de dirigenție/ şedinţelor cu părinţii.
Ambii directori au promovat cu success Examenul pentru ocuparea postului de
director/director adjunct.
Activitatea de autoformare managerială se realizează atât prin activitatea zilnică, în
confruntarea cu problemele care se rezolvă zi de zi, cât şi prin preocuparea permanentă
de a fi la zi cu soluţiile manageriale cele mai potrivite.
Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:
Pentru activitatea didactică:
a. Asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct şi şefii de catedre;
b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de
respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea naţională şi concursuri
şcolare;
f. Aplicarea consecvente a prevederilor ROI;
Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
g. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie
şi financiar contabil;
h. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiarcontabil;
i. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor
didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional.
Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:
- Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului
Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de
învăţământ;
- Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice
desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului
Local, Primarului Municipiului Gheorgheni şi a părinţilor.
- Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi a
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
Am fost implicat la nivel local/judeţean în următoarele activităţi:
- Concursuri şi olimpiade şcolare de nivel local, judeţean (comisii de
organizare ), precum şi examene specifice, conform legislaţiei în vigoare;
- Iniţierea şi susţinerea de proiecte de cooperare cu unităţi de învăţământ,
instituţii de cultură şi artă, alte instituţii.
- Organizarea activității Întâlnirea corurilor de copii din zona Gheorgheni
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Curriculum
Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea
şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare
şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe
discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare
şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări,
pentru pregătirea evaluărilor/examenelor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din
rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele
obţinute de elevi la clasă şi la evaluările/examenele naţionale rezultă că proiectarea şi
realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fără probleme majore. S-a
constatat un anumit nivel de formalism în elaborarea documentelor de proiectare, fără ca
acesta să se reflecte însă efectiv în activitatea cu elevii. Se consideră că este necesară o
revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine
nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă.
Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne
elaborate în acest scop. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) şi activităţile extracurriculare au
fost stabilite onform procedurii. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces de
consultare-negociere cu implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei
pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor şi
specificului unităţii de învăţământ .Oferta educaţională a inclus şi activităţile desfăşurate în
cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Toate activităţile planificate în cadrul
acestui program s-au desfăşurat fără probleme.
Procesul educativ sa desfăşurat la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode
didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.
Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor
şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru.
În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale
(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, portofolii). Există
unele probleme în ritmicitatea notării mai ales în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână.
Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:
Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi
olimpiade şcolare). Activitatea a fost organizată ca activităţi extracurriculare,
precum şi sesiuni speciale de pregătire intensivă înaintea fazelor judeţene şi
naţionale ale olimpiadelor pe discipline – evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost
monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a condus la rezultate bune şi
foarte bune la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Pregătire pentru Evaluarea naţională la clasa a VIII-a care s-a realizat după un
orar de pregătire aprobat de director.
Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi
sub îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
şi a consilierului educativ. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost:
Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare
(dirigenţie) şi în programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, inclusiv cu
invitaţi, vizite, tabără educativă etc.
Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de
consiliere şi orientare (dirigenţie), prezentări de oferte de şcolarizare realizate
de invitaţi de la diferite instituţii de învăţământ liceal din oraș, activităţi de
testare şi consiliere realizate de psihologul şcolar, participarea elevilor la
„Pályabörze”, a cărei gazdă a fost chiar școala noastră.
Activitate publicistică. A fost editată şi tipărită revista școlii „Nagyszünet” , care
s-a bucurat de succes la nivelul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. În
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categoria activităţilor publicistice trebuie menţionată revizuirea permanentă şi
actualizarea site-ului școlii.
Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii în
zilele de weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi
participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare organizarea activităţilor
de acest tip.
Resurse umane
Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a şefilor de
catedre. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ
aprobată în anul şcolar anterior. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu personal
calificat.
Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat
conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial
anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie
atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele
de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii
activităţilor planificate.
Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat
participarea în număr mare a cadrelor didactice la activităţile metodice şi cursurile de formare
continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această
privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare
profesională s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor
didactice asupra ofertei de formare existente. Sub coordonarea direcţiunii, Comisia a realizat
pe bază de chestionare o evaluare amplă şi detaliată a situaţiei privind participarea la
formare continuă şi perfecţionare, din perspectiva noilor prevederi legale.
Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime.
Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor se situează la nivelul performanţelor
medii spre foarte bune. Considerând notele obţinute de elevi ca un prim indicator al
rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi importante a elevilor cu medii
generale mari şi foarte mari.
Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna un
obiectiv important în activitatea școlii. Rezultatele activităţilor specifice de identificare,
pregătire diferenţiată şi promovare a elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în
participarea şi succesul obţinut de elevii școlii la diferite concursuri şcolare pe discipline – la
nivel judeţean, interjudeţean şi naţional. Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de
performanţe şcolare deosebite se realizează atât la clasă cât şi prin activităţi extracurriculare.
Elevii școlii au participat în număr mare la pregătirea sportivă asigurată prin activităţi
extracurriculare. Rezultatele meritorii obţinute, atât în cadrul Olimpiadei Sportului Şcolar cât
şi în cadrul altor competiţii sportive demonstrează interesul elevilor şi cadrelor didactice de
specialitate pentru promovarea sportului.
Resurse financiare şi materiale
Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli
s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în
proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal,
respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare sau depăşiri ale prevederilor
bugetare.
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Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul
direcţiunii, a Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Gheorgheni.
Relaţiicu comunitatea
Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin
structurile reprezentative ale părinţilor. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă
şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri,
admiteri). Reprezentanții părinţilor în Consiliul de Administraţie au fost prezent la majoritatea
întâlnirilor şi s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.
Școala Gimnazială „Fogarasy Mihály” are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi
eficiente cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Gheorgheni.

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII MANAGERIALĂ
1.CURRICULUM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Şcoala dispune de documente curriculare
oficiale: planuri-cadru, programe şcolare,
metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi
standarde de evaluare.
Toate documentele de proiectare sunt
elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare
Existenţa unor scheme orare conform
legislaţiei în vigoare;
Respectarea planului cadru;
Ofertă educaţională extraşcolară realizată prin
parteneriat intern/extern, local/regional/naţional
şi care este concepută pe niveluri de şcolarizare
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru
evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri
şcolare;

Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure
auxiliare şcolare;
Lipsa manualelor/ suporturilor
educaţionale conforme cu programele noi la
clasele primare
Starea fizică precară a manualelor la
unele obiecte de bază (limba română,
matematică).
Inexistenţa curriculum-ului adaptat pentru
toți elevii cu CES
Uzura fizică şi morală a unei părţi din
materialul didactic existent în şcoală;
Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor
elevilor, opţiunile se fac în funcţie de
decizia majorităţii elevilor clasei

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Oferta mare de auxiliare didactice
Alternativa „step by step” atrage
populaţie şcolarã şi fructifică lucrul în echipă
Existenţa bibliotecii şcolii
Oferta de formare continuă şi perfecţionare

Instabilitatea legislativă şi a curriculumului
în sistemul de învăţământ
Existenţa unor necorelaţii între
programele şcolare de la învăţământul
primar cu cele de la învăţământul
gimnazial;
Unele manuale nu corespund exigenţelor
programei (sunt depăşite)
Curriculum prea aglomerat raportat la
numărul de ore alocat fiecărei discipline;
Insuficienţa diversificare şi adecvare a
CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilor
poate scădea motivaţia pentru învatare
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2.RESURSE UMANE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Pondere mare a cadrelor didactice titulare
cu grad didactic I și II;
Număr
mare
de
cadre
didactice
perfecţionate prin diferite stagii de formare
continuă precum şi multe cadre didactice care
au absolvit sau sunt în curs de absolvire a
unei forme de învăţământ superior;
Preocuparea cadrelor didactice pentru
pregătire continuă prin grade didactice şi
cursuri de perfecţionare în specialitate şi
pedagogie;
Există în şcoală consilier educativ, logoped
şi învăţător de sprijin;
Relaţiile interpersonale sunt bazate pe
colaborare,
comunicare,
deschidere,
devotament şi loialitate faţă de şcoală;
Activităţi comune ale cadrelor didactice în
afara orelor de curs;
Disponibilitatea profesorilor de a pregăti
suplimentar elevii;
Rezultate foarte bune la olimpiade;
participări la etapa judeţeană şi etapa
naţională
Personal didactic auxiliar calificat;
Inserţia tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a în
reţeaua liceală şi profesională;

Slaba motivare a cadrelor didactice având
în vedere salariile mici;
Abandonul şcolar manifestat cu precadere
la ciclul gimnazial;
Reduceri de nr. posturi consecutive;
Nerespectarea atribuţiilor profesorului de
serviciu de unii colegi;
Nepunctualitatea unori colegi;
Numărul foarte mare de elevi ce constituie
efectivele claselor;
Rezultate nesatisfăcătoare la Evaluare
națională la Lb română și Matematică;
Valorificarea insuficientă a datelor
obţinute în urma monitorizării şi controlului
activităţii didactice;
Inconsistenţa evaluării sistemice

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Existenţa ofertei de formare continuă a
personalului didactic prin multiple forme
(cursuri de formare şi perfecţionare organizate
de C.C.D., O.N.G.-uri, universitati etc.);
Implicarea în proiecte şcolare județene,
interjudețene și naţionale dă posibilitatea de a
completa formarea elevilor prin activităţi pe
placul şi în interesul acestora;

Creşterea numărului de elevi proveniţi din
familii monoparentale sau din familii
emigrate în ţările UE;
Creşterea numărului de copii cu dificultăți
de învăţare;
Lipsa de timp a părinţilor conduce la o
slabă implicare a familiei în viaţa şcolii.
Statutul social marginalizat al cadrelor
didactice;
Legislaţia schimbătoare din domeniul
educaţiei duce la confuzia elevilor
şi părinţilor
Lipsa autonomiei şcolii în alegerea
cadrelor didactice.

3.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Asigurarea resurselor financiare necesare bunei
funcţionări a şcolii;
Existenta
unor
spaţii
de
învăţământ
corespunzătoare desfăşurării în condiţii optime a

Insuficienta dotarea a cabinetului de
informatică cu calculatoare, monitoare
performante;
Dimensiunea prea mică a curţii;
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activității instructiv-educative ;
Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu
mobilier nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi
adecvat unor activităţi interactive;
Cadrele didactice au acces la
xerox, la
calculator conectat la internet, echipat cu
imprimantă;
Existenţa sălii festive, a sălii de sport;
Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în
normele de igienă corespunzatoare
Implicarea cadrelor didactice în proiecte de
finanțare;
Împrăjmuirea curții
Existența unui avizier nou
Echiparea fiecărei săli de clasă cu echipamente
de calcul și multimedia , internet pentru
informatizarea procesului de predare-învățare
Echiparea nivelului preșcolar și a
Grădiniței„Csodavilág”
cu materiale didactice moderne și performante
Echiparea nivelului preșcolar cu o
multifuncțională performantă
Existenţa unei săli de sport şi a terenului de
sport

Insuficiența spaților verzi în curtea școlii;
Inexistenţa cabinetului de biologie,fizică,
chimie;
Gradul scăzut de implicare a
elevilor în păstrarea resurselor şcolii;
Nefinalizarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare la Grădinița„Csodavilág“;
Insuficienta valorificare în cadrul lecţiilor a
softului educaţional din laboratorul AEL din
cauza numărului mic de calculatoare;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Posibilitatea îmbunătaţirii bazei materiale prin
proiecte cu finanţare externă;
Descentralizarea finanţării şi autonomia
instituţională permit o gestionare mai eficientă a
fondurilor;
Existenta laboratorului de informatica conectat
la Internet;

Condiţia socială, materială, economică
modestă a majoritaţii familiilor elevilor;
Slaba motivaţie financiară a personalului din
învăţământ;
Instabilitate la nivel social şi economic;
Condiţiile socio-economice actuale şi
veniturile mici ale cadrelor didactice;
Folosirea copiilor în activităţi aducătoare de
venituri pentru familie şi retragerea acestora de
la şcoală;
Sistemul legislativ complicat, adesea confuz,
restrictiv şi în continuă transformare;

4.RELAŢII CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;
Parteneriate educaţionale care asigură relaţii cu
comunitatea locală, organizaţii şi instituţii publice
şi de învăţământ;
Colaborări cu instituţii publice de învăţământ, ale
administraţiei locale, cu instituţii private, ONG-uri,
fundaţii etc
Scoala are o relatie buna cu institutiile de pe
raza municipiului;
Derularea unor proiecte şi programe cu caracter
educaţional :„Gyémántcsiszoló ”
Programul de prim ajutor;
Colaborarea bună cu reprezentanţii comunitătii
locale, cu ISJHR;
Activităţi de promovarea a imaginii şcolii (zilele
şcolii, activităţi cu participarea părinţilor,

Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor si
cadrelor didactice implicate in proiecte
Comunicarea deficitară cu părinții elevilor
„problemă”;
Iniţierea unui număr restrâns de proiecte de
parteneriat;
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activitatea de prezentare a ofertei şcolii , activităţi
cu viitorii elevi de clasa pregătitoare) ;
Aplicarea programul educaţional
„Gyémántcsiszoló“ ;
Editarea revistei şcolii “Nagyszünet”;
Activităţi de întărire a spiritului de echipă al
personalului şcolii cu diferite ocazii ( Crăciun,
Prerevelion) ;
Numeroase
activităţi
extraşcolare
şi
extracurriculare organizate în şcoală şi în afara ei;
Buna colaborare în cadrul echipei manageriale
cât şi cu colectivul de cadre didactice;
Ofertǎ complexǎ a activitǎţilor extraşcolare
Existenţa site-ului şcolii

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Disponibilitatea unor instituţii, ONG-uri de a veni
în sprijinul şcolii;
Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
educaţională;
Paletă largă de oferte pentru proiectele de
parteneriat;
Deshiderea spre colaborare a instituţiilor şi
organizaţiilor din comunitatea localã;

Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă
implicare a acestora în viaţa şcolii;
Timpul limitat, multitudinea sarcinilor de
serviciu şi slaba motivaţie a cadrelor didactice
pentru elaborarea şi implementarea unor
proiecte;
Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară
a copiilor lor;

II.

RESURSE UMANE

1. EFECTIVE DE ELEVI
UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NIVELUL

ŞC GIMN „
FOGARASY MIHALY”
GR PP
„CSODAVILÁG”

Nr de elevi
la începutul
anului
şcolar

Nr de elev la
sfârşitul
semestrului I

PRESCOLAR
PRIMAR
GIMNAZIAL
PRESCOLAR

68
397
321
122

68
397
321
122

Nr de
elevi la
sfârșitul
anului
şcolar
68
396
318
122

TOTAL

908

908

904

2. ÎNCADRARE CU PERSONAL
a) Situatia posturilor
TOTAL POSTURI

DIDACTIC

DIDACTIC AUXILIAR

NEDIDACTIC

85,89

63,35

6,00

17,55

8

17,55
6

DIDACTIC

63,35

DIDACTIC AUXILIAR
NEDIDACTIC

b) Personal didactic pe mod de incadrare
TOTAL
PERSONAL
DIDACTIC

TITULARI

DETAŞAŢI
ÎN UNITATE

SUPLINITORI
CALIFICAŢI

PENSIONARI

SUPLINITORI
NECALIFICAŢI

63

56

0

7

0

0

7

TITULARI
SUPLINITORI CALIFICATI

56

c) Distributia pe grade a personalului didactic

TOTAL
PERS.
63

GRAD I

GRAD II

DEFINITIVAT

DEBUTANŢI

31

14

15

3

FĂRĂ
GRAD
0

3
15

31

GRAD I
GRAD II
DEFINITIVAT

14

DEBUTANTI

d)Distributia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:
Vechime
Deb.
2-6
6-10
10 14 18-22 22-25 25-30
în ani
14
18
În
3
6
1
5
7
15
3
11
învătămâ
nt

9

30-35

Pest
e 35

4

8

DISTRIBUȚIA PE GRUPE DE VECHIME
15,00
10,00
5,00
0,00

III. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
Toate comisiile metodice, comisiile de lucru şi-au întocmit proiectele de activitate la începutul
anului şcolar iar transpunerea lor în practică s-a urmărit de către conducerea şcolii (director,
director adjunct ).

1. COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR
Gradinita „Csodavilág”
Obiective prioritare în anul şcolar 2016-2017:
Imbunatatirea actului educational prin dezvoltarea personala a copilului care trebuie
sa fie subiectul principal al activitatii;
Instruirea si pregatirea profesionala a personalului didactic;
Imbunatatirea relatiei gradinita-familie, gradinitei-comunitatea locala;
Atragerea de fonduri extrabugetare;
Atitudinea pozitiva a copiilor fata de gradinita;
Organizarea de activitati extracurriculare atractive;
Implementarea cu succes a noului curriculum national pentru invatamantul prescolar.

1.RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Personal didactic 100% calificat
16 educatoare
1 profesor logoped.
Personal didactic auxiliar:1

Insuficienta popularizare a rezultatelor
pozitive ale grădiniţei
Lipsa profesor consilier,
Numarul scazut de ingrijitoare: 3
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Schimbarea cadrului legislativ

Frecvenţa în scădere la grupe,.
Reducerea personalului incadrat

2.CURRICULUM:
Această componentă educaţională a fost realizată prin programe derulate la nivel naţional şi
judeţean, adaptate specificului grădiniţei noastre:
Asigurarea educaţiei de bază
Extinderea învăţării integrate
Asigurarea calităţii educaţiei
Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală (CDS)
Asigurarea echităţii în educaţie
Programele educative

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Documentele manageriale ale cadrelor
didactice au fost întocmite în conformitate cu
cerinţele curriculare şi au fost prezentate la timp
conducerii grădiniţei pentru avizare
De la început au fost stabilite cu
responsabilitate comportamentele pe care copiii
trebuie să şi le însuşească şi prin activitatea
desfăşurată s-au obţinut rezultate bune
Realizarea de acţiuni educative, expoziţii de
pictură, serbări au permis evidenţierea
aptitudinilor copiilor
Toate cadrele didactice au desfăşurat
activităţile opţionale după programe pentru
disciplinele opţionale care au fost avizate de
MEN
Există o monitorizare a copiilor plecaţi la
şcoală.

Planificările nu sunt personalizate.
Planificările anuale şi cele pe unitatea de
învăţare este normal să prezinte, la rubrica
de observaţii, însemnările şi adnotările
fiecărui cadru didactic în parte

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Existenţa programelor de formare şi
perfecţionare organizate de CCD şi ISJ
Experienţe pozitive de colaborare între
grădiniţele din oraş.
Implementarea Proiectului pentru reforma
Educaţiei Timpurii din Romania

Prea multe cerinţe extracurriculare pentru
cadrele didactice
Reducerea personalului incadrat

Realizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii trebuie să constituie o atracţie pentru
părinţi, şi să promoveze creativitatea si multiculturalitatea; se simte tot mai mult nevoia
implicării plenare a grădiniţei în educaţia nu doar a copiilor, ci şi a părinţilor. Timpul petrecut
de copii acasă cu familia este tot mai scurt şi părinţii nu au întotdeauna răbdarea şi
cunoştinţele necesare pentru a aborda aşa cum ar trebui latura educaţională. În consecinţă,
oferta grădiniţei se diversifică în concordanţă cu aceste noi cerinţe ale realităţii imediate.
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Activităţile educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare se constituie în fericite
ocazii de formare a personalităţii, de comunicare şi relaţionare socială. Idealul este ca fiecare
copil sa înveţe în mod conştient, să participe la propria instruire în timpul activităţii.
3. ACTIVITATEA ŞCOLARĂ
In anul şcolar 2016-2017 au fost inscrişi în unitatea noastră 196 de copii la program prelungit
in 9 grupe:3 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 3 grupe mari

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Folosirea unui material didactic stimulativ în
demersul didactic
Creşterea numărului de comportamente
pozitive ale copiilor in relaţia cu educatoarea,
ceilalti copii sau părinţii,.
Expunerea lucrărilor realizate de copii, a
portofoliilor acestora, pentru a evidenţia
rezultatele obţinute în activitatea la grupe
Antrenarea copiilor în acţiuni extraşcolare şi
extracurriculare cu rezultate bune.
Logopedul, educatoarele şi părinţii se implică
în derularea proiectelor educative.

Atitudinea greşită faţă de importanţa
rezultatelor obţinute de copii în detrimentul
progresului acestuia pe ruta individuală
Există cazuri de comportamente
indezirabile ale copiilor.
Frecventa instabilă şi în scădere a
copiilor.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Colaborarea cu factorii educaţionali: familie,
comunitate, ONG-uri, alte instituţii abilitate.
Colaborarea buna cu ISJ, CCD şi Primăria
Gheorgheni.
Mediatizarea activităţilor din grădiniţă pe
facebook

Scăderea interesului familiei faţă de
grădiniţă.
Familii dezorganizate (climat familial
neadecvat).
Rezistenţa la schimbare.

Se impune o colaborare mai strânsă cu familiile copiilor, o mai atentă preocupare a cadrelor
didactice, faţă de copii, implicarea lor mai mult în activităţile grupei şi ale grădiniţei cât şi în
activităţi extra-curriculare:, la activităţi sportive şi turistice, la parteneriate educaţionale etc

4. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA:
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice este desfăşurată în primul rând
prin cercurile pedagogice şi metodice. În anul şcolar 2016/ 2017 aceste cercuri erau
organizate împreună cu educatoarele din grădinițele din Lazarea si Remetea
Participarea la cursuri de formare: au participat la cursurile
Responsabilul comisiei metodice, Ferencz Julia, a completat portofoliile colectivului
pe care îl coordonează
Cadrele didactice acordă atenţie completării portofoliilor personale.
Bartha Eva Judit a avut inspectie curenta pentru obtinerea gradului didactic I, urmand
ca in anul scolar 2017-2018 să sustină inspectia specială si sustinerea lucrării
stiinţifico- metodice.
Fulop Erzsebet si Gyorgy Csilla au absolvit Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca,
Extensia Universitara Gheorgheni, Facultatea de Geografie
Unitatea noastră a organizat in parteneriat cu Gradinita „Ficanka”din OdorheiuSecuiesc programul de formare continuă cu titlul „Zenei keszsegfejlesztes”
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Educatoarele din gradiniţa naostră participă permanent la programele de formare
continuă, organizate de către ISJ Harghita şi de către CCD.
Membri în consiliul consultativ al ISJHR (Ferencz Julia)
Implicarea responsabila a comisiei de perfectionare din scoala in identificarea
nevoilor de formare si in prezentarea ofertelor de cursuri de formare si perfectionare.
Imbrea Erika a realizat o bază de date privind formarea profesională a cadrelor
didactice

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare şi perfecţionare.

Slaba sprijinire a activităţilor sportive.
Lipsa unui cabinet metodic şi a unui
centru de resurse propriu
Lipsa publicarii de articole în presa locală
şi în reviste de specialitate
AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI
Ofertă diversificată de cursuri de formare
organizate de CCD şi ISJ

Lipsa de fonduri pt perfectionare

5. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
În cadrul comisiei metodice a fost stabilită o strategie prin care în semestrul I accentul a
căzut mai mult pe pregătirea teoretică prin intâlniri cu specialişti, formări, mese rotunde,
ateliere, iar în semestrul al II-lea pe activităţi practice cu copiii. S-au derulat proiecte
educative si s-au incheiat parteneriate educationale cu scoli si gradinite din municipiu, judet,
tara, Jandarmeria, Pompierii, Politia, Biblioteca Judeţeană, Primaria Gheorgheni, si altele.
6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

Am organizat serbarile religioase si traditionale ca Mos Nicolae, Craciunul, Ziua
mamei, Ziua Copiilor si Sfarsit de an scolar
Grupa mare si grupa mijlocie au organizat un mic festiv pentru parinti cu ocazia
Craciunului
Fiecare grupa a organizat o activitate impreuna cu parintii in care am creat diferite
decoratiuni de Craciun.
Fiecare grupa a participat la diferite concursuri cu copii in tara si din strainatate, de
exemplu Concursul „Mestesugasul” din Iasi, Concurs de desen Organizat de Teatrul
„Figura Studio Színház”, concursul de recitat, organizat cu ocazia zilei copiilor
Fiecare copil are abonament la spectacolele teatrale al Teatrului „Figura Studio”, iar
primim si in gradinita diferite spectacole
Fiecare grupă cu ocazia zilelor „Şcoala altfel” au vizitat diferite instituţii, ca Biblioteca,
Muzeul, tipografia, apicultura etc.si au organizat activitati, actiuni interesante copiilor
Grupa mica cu educatoarele Bajtalan Beata si Imbrea Erika langa activitatile
obisnuite, au organizat „Erdei ovoda”
Grupa mica, cu educatoarele Kolumban Tunde si Bartis Csilla au organizat o
activitate „Nemezeles, fakanalbab keszites”
Grupa mica cu conducerea educatoarelor Almasi Erzsebet si Ferencz Julia au
organizat o activitate impreuna cu parintii, unde au creat diferite ornamente pentru
grupa
Grupa mijlocie, cu educatoarele Polgar Szep Eniko si Fulop Erzsebet au organizat o
excursie „Erdei ovoda”unde copii au preparat paine si niste produse de panificatie
Grupa mijlocie cu educatorele Koncsag Olga Maria si Blenesi Katalin au organizat o
plimbare in oras, unde au mancat inghetata la sfarsit de an
Grupa mijlocie, cu educatoarele Gyorgy Csilla si Portik Gyurka Edit au vizitat o ferma
de animale
Grupa mare, cu educatoarele Torok Zsuzsanna si Balazs Delinke au infrumusetit
curtea cu ajutorul parintilor si au organizat o activitate de reciclare
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Grupa mare, cu educatoarele Kovacs Hajnal si Bartha Eva Judit au organizat lectii de
patinaj pentru incepatori, au participat la concursul Timtim-timy etapa a II-a si au
organizat o excursie cu parintii la Heveder
Grupa mare cu educatoarele Fulop Varga Eva Katalin si Daniel Margit au organizat o
excursie la „Sugo barlang”

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Activități extracurriculare variate si de larg
interes

Neimplicarea părinţilor în activităţile
extracurriculare.
Neimplicarea tuturor educatoarelor in
activităţile de educaţie non formală

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Deplasarea în afara localului grădiniţei
Modernizarea bazei materiale a sălilor

Interpretarea greşită a demersului
educativ al acestor deplasări de către terţi.

Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul
educativ contribuie la informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în
instituţiile de învăţământ. Cadrele didactice din unitatea noastră dovedesc disponibilităţi de
colaborare în cele mai diverse domenii:educativ, sanitar, gospodăresc, informativ. Activităţile
proiectelor derulate contribuie la creşterea imaginii publice a instituţiei. Activitatea constantă
de pregătire profesională se realizează atât în mod individual, cât şi prin activităţile susţinute
de CCD .
Proiectele Gradinitei “Csodavilag” sunt coordonate cu responsabilitate şi competenţă de
cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unitate, iar implicarea copiilor este
benefică atât pentru grădiniţă, cât şi pentru familii şi comunitatea locală.
7. RELATII COMUNITARE:

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Colaborarea cu parteneri educaţionali pe
bază de protocoale si proiecte in cadrul
parteneriatelor.
S-a colaborat destul de bine cu ISJHR, cu
Primăria Gheorgheni în realizarea programelor
de dotări materiale, de dezvoltare profesională,
etc.
Bună colaborarea cu Consiliul reprezentativ al
părinţilor
Cultivarea parteneriatului din străinătate:
Grădiniţa „Szivárvány” din loc. Szeged,
Ungaria- organizări lucrări, activităţi comune;
Cultivarea parteneriatului cu Gradinita
„Manócska” din Targu-Secuiesc, si cu Gradinita
„Gulliver” din Sfantu-Gheorghe
Implicarea părinţilor în organizarea şi
realizarea unor activităţi extraşcolare
Amenajarea mediului înconjurător a copiilor
OPORTUNITĂŢI

Slaba iniţiativă din partea comunităţii
înspre gradinita, majoritatea actiunilor se
indreapta inspre scoli

Implicarea comunitatii locale in actiunile,
problemele gradinite

Slaba motivaţie a cadrelor didactice
pentru elaborarea şi implementarea unor
proiecte;
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AMENINŢĂRI

Se impune continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali, dar şi găsirea unor noi parteneri
si sponsori pentru activitatile organizate.
8. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ:

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Activitatea educatoarelor s-a desfăşurat ca o
activitate sistemică, de respectare a principiilor
educaţiei formale şi non-formale
Colaborarea cu familia fiecărui copil pentru
asigurarea reuşitei şcolare.
Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor
educative cu instituţii care au contribuit la
ameliorarea activităţii educative: ISJHR,
Primăria Gheorgheni, CCD, Poliţie, Poliţia de
Proximitate, Bisericile de diferite culte creştine,
ONG-uri, Pompierii, şi altele.
Creşterea numărului şi calităţii proiectelor
educaţionale derulate sau aflate în derulare

Este greu de relizat activităţi cu un număr
mare de copii, si într-un spaţiu neadecvat
Slaba organizare a bibliotecii gradinitei

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare continua

Efortul material şi de timp mare necesar
organizării acestor acţiuni..
Calitatea mai slaba a activitatii la grupa
datorită conservatorismului şi rutinei
.

Apreciem activitatea desfăşurată în anul şcolar 2016-2017 ca fiind complexă, eficientă şi de
calitate.

2. COMISIA METODICA A INVATATORILOR
Comisia metodică a învăţătorilor din cadrul Şcolii Gimnaziale „Fogarasy Mihály“ este
formată din 20 cadre didactice titulari.
În urma stabilirii planului managerial s-a fixat planul de activităţi la catedră, susţinut
periodic prin participarea cadrelor didactice cu material teoretico-practice, chestionare,
modele de probe de evaluare, fişe de lucru, activităţi demonstrative.
Comisia învăţătorilor a avut ca obiectiv principal desfăşurarea unui învăţământ de
calitate. În vederea atingerii acestui obiectiv, pe parcursul semestrului I, s-au desfăşurat
diverse activităţi didactice şcolare şi extraşcolare, activităţi de perfecţionare continuă, sub
diverse forme şi s-au întocmit documentele necesare.
S-au întocmit planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare. Datorită lipsei
manualelor din clasa a III-a şi a IV-a învăţătoarele au întâmpinat unele dificultăţi în realizarea
planificărilor. Cadrele didactice au elaborat foarte multe fişe de lucru care să completeze
activitatea de la clasă sau, în cazul celor de la clasele a III-a şi a IV-a să permită
desfăşurarea activităţilor didactice în lipsa manualelor. De asemenea, au fost folosite o serie
de materiale auxiliare care să vină în sprijinul elevilor, al părinţilor şi al învăţătorului. Părinţii
au fost implicaţi şi în activităţile extracurriculare desfăşurate la nivelul fiecărei clase.
Învăţătoarele claselor pregătitoare au participat la cursul de formare pentru cei care
predau în clasa pregătitoare.
Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice s-au propus şi
s-au respectat următoarele obiective:
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extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul
educaţiei;
stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă;
eficientizarea demersului didactic;
dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, scriere, calcul, informatizare,
gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi;
elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
utilizarea metodelor şi a strategiilor moderne în procesul de învăţare, evaluare;
asigurarea calităţii în educaţie;
valorificarea experienţei pozitive;
parteneriatul şcoala- familie;
afirmarea “ dimensiunii europene” în formarea continuă.
Activităţi educative pe semestrul I.
- serbări şcolare – (Moş Nicolae, Crăciun);
- întălniri cu colective de elevi din şcoală şi din afara şcolii în vederea schimbului de
experienţă (activităţi sportive – patinaj; Angyalok játéka – activitate caritativă organizată de
Crucea Roşie; Együtt egymásért. Szentmiklósiakért – activitate caritativă organizată de
Primăria Oraşului);
- şedinţe comune cu părinţii şi elevii (şedinţe pentru părinţi, activităţi deschise pentru
părinţi, pregătire cu părinţii pentru diferite serbări – clasele primare);
- comemorări (activităţi în Ziua basmului popular – clasa a II-a A, B, III. A, B)
- vizite la bibliotecă, la muzeu (activităţi pedagigice în cadrul muzeului – clasele
primare - expoziţia Jégkorszak – Era glaciară);
- participare la diferite expoziţii pe diferite teme (expoziţii pe Crăciun organizată de
clasele a VI-a);
- vizite: Ziua porţilor deschise la Detaşamentul de Pompieri Gheorgheni (clasa a II-a
sbs);
- participarea elevilor la diferite concursuri (concursul de matematică – Bolyai,
concursul „Mesék szárnyán“, concursul de ortografie „Fürkész“; concurs de muzică populară,
concurs de desen „Mesék világa“ – clasele primare, concurs judeţean de desen:
Környezetünk szépségei – Legendák és mondák világa Székelyföldön);
- proiecte didactice pe diferite teme;
- colaborări cu reviste pentru copiii (Szivárvány, Napsugár)
- colaborări cu Casa de Cultură şi Teatrul „ Figura” – participare la diferite spectacole
– clasele primare ( Hamupipőke, Brémai muzsikusok, Betlehemi csillag, A vízikígyó lánya)

Activităţi educative pe semestrul II.
- serbări şcolare – (aniversări, Ziua Mamelor, Serbarea abecedarului, Serbări la sfârșit de an
școlar);
- şedinţe comune cu părinţii şi elevii (şedinţe pentru părinţi, activităţi deschise pentru
părinţi, pregătire cu părinţii pentru diferite serbări – clasele primare);
- comemorări (activităţi în Liceul Teoretic Salamon Ernő – ziua tradiţiilor)
- vizite la bibliotecă, la muzeu (activităţi pedagogice în cadrul muzeului pe tema
expoziţiilor – clasele primare);
- organizarea de expoziţii pe diferite teme (aniversare de 60 de ani de la înfințare al
revistei Napsugar – clasele primare);
- participarea elevilor la diferite concursuri (concursul de matematică – Zrínyi Ilona,
concursul de limba maghiară KAV, concursul „Mesék szárnyán“, concurs de muzică
populară, concurs de recitare – faza județeană și naţională Vîrşolţ, concurs Kányádi – faza
regională – clasele I. B şi a II-a B, concurs de desen Szent László a lovagkirály - Oradea –
clasele primare);
- organizarea diferitelor activităţi extracurriculare – concurs Kányádi S.
- proiecte educaţionale – pe diferite teme alese de către elevi;
- colaborări cu reviste pentru copiii (Szivárvány, Napsugár)
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Rezultate obţinute:
-concursul „Zrínyi Ilona” – mențiune pe judeţ Szőcs Gáspár clasa a- III- a B, și
Magyari-Sáska Zsombor clasa a-IV-a A – individual;
- pe grupe - locul V - Magyari-Sáska Zsombor, Domokos Balázs și Balázs-Fülöp
Roland – clasa a IV-a A;
-concursul de matematică „Brenyó Mihály” – faza județeană locul II. Magyari-Sáska
Zsombor – clasa a IV-a A;
-concursul de matematică „Most légy okos!” – faza județeană locul I. Blénessi Nimród
clasa a II-a A, Fórika Milán clasa a III-a SBS; locul II. Fehér-Dálya Noémi clasa a II-a A,
locul III. Bedő Zsuzsanna clasa a II-a B;
-concursul de ortografie „Fürkész” – faza județeană locul II. Blénessi Nimród clasa a
II-a A;
- concursul „Mesék szárnyán” – faza judeţeană mențiune: Ádám Bálint, Becze
Nikolett, Vargyas Balázs și Baricz Anita clasa a IV-a SBS; locul II. Fülöp-Varga Balázs,
Székely Sebestyén-Hunor, Vajda Anita și Kozma Kristóf clasa a IV-a SBS.
-concurs de cultură generală „Kurutty” – faza județeană: Gáll Karola-Anna clasa I.
SBS, Dezső László-Zsolt clasa a II-a Sbs, Barabás Nóra clasa a III-a A și Fülöp-Varga
Balázs clasa a IV-a Sbs – locul II.; Fülöp Zsigmond clasa I. Sbs, Huszár Boglárka clasa a II-a
Sbs, Sövér Juliánna clasa a III-a A și Székely Sebestyén-Hunor clasa a IV-a Sbs – locul III.
- Concurs de limba maghiară „KAV” Benedek Dorka, Deák András și Gáll Árpád –
clasa a IV-a A - premiu Napsugár – faza Naţională;
- Concurs regional de recitare „Fától fáig, verstől versig” Pantazi Maitra-Magdaléna
clasa I. B locul II.;
- concurs de recitare „Kányádi Sándor” – faza județeană Benedek Ajna clasa a II-a B
-locul II.; Pantazi Maitra-Magdaléna clasa I. B - locul I.
-concursul de recitare „Vidám versek versmondó verseny” – faza județeană - Szász
Katalin I. B - locul I.; Pongrácz Hanna IV. A – locul II.
- la concursul „Regemondó” Leopold-Szász Hanga clasa a III-a A locul I. la faza
judeţeană, locul III. Bartis Anna clasa a III-a B.
- concursul de povestire „Benedek Elek” – faza județeană locul III. Barabás Nóra
clasa a III-a A.
- concursul „Barangolás az EU-ban”: faza județeană locul I., II. și III. elevii din clasa a
IV-a A: Guță Fábián, Kolumbán Kriszta-Andrea, Kolumbán Tünde, András Csenge, FerenczCsiki Kriszta, Páll Edina, György Dalma, Lukács Bence, Páll Dávid, Bende Júlia, Bereczky
Ágota, Văduva-Kémenes Eszter, Borsos Gergő, Barabás Nóra și Sövér Juliánna;
-faza națională premiu Napsugár: Leopold-Szász Hanga, Babos Boróka și Páll
Ferenc;
- concursul „Őszirózsa” – Timişoara – faza Naţională Antal Csenge clasa a IV-a A –
premiul II.;
- concursul „Csak tiszta forrásból” – faza judeţeană ansamblul folcloric „Pántlika” –
Mezei Botond, Galló Rebeka, Antal Csenge, Hobaj Ella, Puskás Bernadett, Blénessy
Andrea, György Kata, Deák András, Gáll Árpád, Domokos Balázs, Nagy Tímea-Emőke și
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Pongrácz Hanna – clasa a IV-a A – locul I.; György Kata clasa a IV-a A – locul II., Antal
Csenge clasa a IV-a A locul I.
- concursul „Csak tiszta forrásból” – finala Ținutului Secuiesc – Antal Csenge clasa a
IV-a A locul I.
-concursul județean de desen „Legendák és mondák világa” locul III. Domokos Balázs
clasa a IV-a A;
-concursul de desen „Mesék világa” – faza națională – locul I. Tótpál Balázs clasa a
III-a B; mențiune Leopold-Szász Hanga clasa a III-a A.
-concurs de desen „Szent László Lovagkirály” - faza Națională: premiat György Kristóf
clasa Preg. A; locul II. Hegyi Balázs clasa I. Sbs, mențiune Káli Barbara-Beáta clasa I. A.
Categoria claselor III – IV: locul II. Hozó Petra, Văduva-Kémenes Eszter clasa a III-a A; locul
III. György Dalma; mențiune György Barnabás și Szász Csongor clasa a III-a A.

3. CATEDRA DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Activitatea comisiei metodice s-a desfășurat conform planificării anuale și semestriale
întocmite și aprobate la începutul anului școlar.
Activitățile propuse pentru semestrul I. au fost realizate, vizând atingerea obiectivelor
stabilite în planul managerial al școlii și în planificarea activitățlilor CEAC.
Obiectivele stabilite pentru acest semestru au fost:
- reorganizarea activității comisiei
- discutarea programei și a bibliografiei
- discutarea metodelor alternative și cooperative
- discutarea posibilităților de armonizarea programelor în limba maternă și română
- discutarea manualelor și materialelor didactice
- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor la EN și concursuri
- realizarea evaluărilor inițiale
- realizarea unor activități de diferențiare și recuperare
- realizarea activităților extrașcolare legate de activitatea catedrei (functionarea
bibliotecii, redactarea revistei școlii, reazlizarea spectacolelor și pieselor de teatru)
- organizarea concursurilor și olimpiadelor
- participare la proiecte și parteneriate
- studierea programelor noi, valabile de la 01.09.2017. pt. clasa V.
- participare la cursuri de formare continuă
- pregătire și participare la diferite consursuri și olimpiade
- desfășurarea și evaluarea testelor de evaluare naționale în clasele VI.
- evaluarea rezultatelor la EN
Activitățile desfășurate în cadrul comisiei Limbă și comunicare
Activitatea catedrei de limba română
Catedra de limba și literatura română a vizat în activitatea sa pregătirea elevilor din
clasele VIII. la EN, pregătirea elevilor cu competențe dezvoltate la olimpiada de limba și
literatura română și realizarea activităților de recuperare pentru elevii cu dificultăți în
învățare.
A fost organizată testarea elevilor la nivel școlar pentru olimpiada de limba și
literatura română, în urma căreia 12 elevi au participat la faza zonală a concursului,
dintre careo elevă s-a calificat la faza județeană a olimpiadei: Rokaly Kriszta, VIII.A.
Gál Ildikó a pregătit câte doi elevi din clasele a V-a (György Kriszta, Székely
Anna),a VI-a (Benedek Eszter, Pongrácz Ádám) și a VIII-a (Páll Antónia, Rokaly Kriszta)
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pentru concursul de limba și literatura română, Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,
desfășurat la Miercurea-Ciuc, organizat la „Liceul Márton Áron’’, unde elevii au obținut
rezultate mulțumitoare.
În perioada de 6–12 iunie s-a realizat testarea și evaluarea competențelor lingvistice
ale elevilor de clasa a VI-a.
S-au stabilit și s-au ținut săptămânal orele de pregătire suplimentară pentru EN cu
elevii claselor VIII.
Activitatea catedrei de limba maghiară maternă
În cadrul activității catedrei s-a realizat testarea inițială în clasele V., în urma căreia
elevii au fost repartizați în 4 grupe. În acest an școlar grupa Recuperare are 8 membri,
grupa Ortografie 13 membri, grupa Cititori 25 membri, iar grupa Competiții 33 membri.
Activitățile diferențiate se desfășoară în fiecare zi de marți la ora 9.
În octombrie a avut loc concursul de relatat povești „Benedek Elek: Mesék útján,
csodák földjén” la Ditrău, unde școala noastră a fost reprezentată de eleva Szász Dorka
Regina din clasa VI.A și Ferenczi Zselyke din clasa VIII.A, care a câștigat premiul I.. Tot
Ferenczi Zselyke a reprezentat școala și la concursul național de povești și balade „Kriza
János” la Sfântu Gheorghe.
Am organizat etapa școlară a 3 concursuri: concursul de ortografie „Fürkész”,
concursul de ortografie „Simonyi Zsigmond” și olimpiada de limba și literatura maghiară
„Mikes Kelemen”.
Am participat la faza zonală a concursului de ortografie „Fürkész” la Lăzarea cu 20
elevi și 3 profesori supraveghetori și evaluatori. Am realizat activități de pregătire
suplimentară cu cei 7 elevi care s-au calificat la faza județeană a concursului: Biró Kata
V.A, Ferencz Ferdinánd V.B, Pongrácz Ádám VI.C, Szász Dorka-Regina VI.A, Antal
Csongor VII.A, Magyari-Sáska Attila VIII.A și Rokaly Kriszta VIII.A.
La faza județeană a concursului de ortografie s-au calificat 3 elevi cu care s-au
realizat pregătiri suplimentare: Biró Kata V.A, Sipos Amanda VI.A și Simonffy Réka
VIII.B
După etapa școlară a olimpiadei „Mikes Kelemen” au participat la pregătiri
supimentare elevii care s-au calificat la faza zonală: Székely Anna V.A, Barabás Tímea
V.B, Bende Áron V.B, Kari Eszter V.C, Tölgyesi-András Ilka V.C, Sipos Amanda VI.A,
Szász Dorka-Regina VI.A, Pongrácz Ádám VI.C, Sándor Krisztina VII.B, Tamás-Szóra
Tamara VII.B, Domokos Orsolya VII.A, Fazakas Dorottya VII.A, Deák Beáta Klára VIII.A,
Balázs Bernadett VIII.B, Simonffy Réka VIII.B.
În ianuarie eleva Szász Dorka Regina a participat la concursul internațional de
recitat versuri „Az ötágú síp üzenete” la Eger, Ungaria, fiind pregătită de profesoara
Király Magdolna.
3 elevi au participat la proiecte de creativitate literară cu opere proprii: Rokaly
Eszter VIII.A, Rokaly Kriszta VIII.A și Baricz Dorka V.C.
La data de 20 martie s-a desfășurat faza județeană a olimpiadei de limba și literatura
maghiară „Mikes Kelemen”, la care au participat Kari Eszter și Tölgyesi-András Ilka din
clasa V.C, Pongrácz Ádám și Szász-Dorka Regina din clasele VI.C și VI.A, iar din clasele
VII. Domokos Orsolya (VII.A) și Tamás-Szóra Tamara (VII.B). Dintre aceste participanți
au primit mențiune elevii Kari Eszter (V.C) și Pongrácz Ádám (VI.C).
La data de 15 martie a fost organizat spectacolul de comemorarea revoluției din
1848-1849 de către Király Magdolna și Vaszi Lenke.
Cercul metodic din semestrul II. s-a desfășurat în școala noastră, având ca temă
Conținuturile lingvistice ale noului program, apărut în luna martie 2017 și valabil din anul
școlar 2017-2018.
În cadrul săptămânii Școala altfel - să știi mai mult, să fii mai bun a avut loc
concursul școlar de recitat versuri și concursul de relatat povești la nivelul școlii.
Câștigătorii acestor concursuri vor participa la concursuri județene și naționale. Szenner
Emőke (V.A) va participa la concursul internațional de recitat versuri „Az ötágú síp
üzenete” la Eger, Ungaria, fiind pregătită de profesoara Király Magdolna. Iar elevii
Szász-Dorka Regina (VI.A) și Csata Hunor-Erich (VI.B) vor paticipa la concursul de
relatat povești „Benedek Elek: Mesék útján, csodák földjén” la Ditrău.
În perioada de 6–12 iunie s-a realizat testarea și evaluarea competențelor lingvistice
ale elevilor de clasa a VI-a.
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În fiecare clasă VIII. s-a stabilit și s-a ținut ora de pregătire suplimentară pentru EN.
Activitatea catedrei de limba engleză
În cadrul orelor de engleză s-au desfășurat multe activități de proiect, au fost folosite
metode cooperative și alternative, iar la ore s-au folosit materiale didactice pregătite de
cadrele didactice de specialitate engleză. S-a realizat testarea inițială în clasele III-VIII.
cu scopul de a identifica elevii care necesită activități de recuperare și cei cu competențe
lingvistice dezvoltate cu scopul de a-i pregăti la concursurile din semestrul II.
În semestrul doi au avut loc concursurile de limba engleză, cum ar fi olimpiada de
limba engleză și concursul național Cangurul, care a fost organizatő la nivel școlar de
către colegii de specialitate engleză, și în cadrul căruia eleva Văduva-Kémenes Eszter
(III.A) a reușit să primească calificarea de EXCELLENT.
Colegii de specialitatea engleză au cooperat la pregătirea elevilor din clasele I-IV. la
concursul zonal și județeaninterdisciplinar Kurutty,prin realizarea și punerea în scenă a
două piese de teatru în limbe engleză.
În perioada de 6–12 iunie s-a realizat testarea și evaluarea competențelor lingvistice
ale elevilor de clasa a VI-a.
Alte activități ale cadrelor didactice
Biblioteca școlii a fost administrată de Király Magdolna, care a organizat depozitul
de cărți și a servit elevii în pauzele de împrumut.
Cercul de țiteră, condusă de Vaszi Lenke, a avut repetiții regulate și un spectacol de
Crăciun.
Redacția revistei școlii „Nagyszünet” a avut întâlniri săptămânale și a scos 6 numere
în acest an (octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie-februarie, martie, aprilie-iunie) și
a pregătit numărul de ianuarie-februarie.
Elevii din trupa „Hétszínűek” au avut spectacol în cadrul festivalului de teatru
„MűSzíT”. Trupa a participat la acest festival cu piesa „A kerítés mögül”.
Au pus pe scenă o piesă de teatru cu titlul „Segítség, álomutazás!”, spectacol cu
care a participat la întâlnire trupelor de teatru școlar la Remetea la data de 19 mai 2017,
și a ținut o zi de spectacole în școală pentru elevi și părinți.
Király Eszter a participat la 2 cursuri de formare continuă: 1. Internetul, software,
site-urile de comunicații și aplicații online în procesul de predare-învățare a limbilor
moderne; 2. Profesorul modern- noi roluri și competențe. Metodele schimbării. Profesorii
Gáll Ildikó și Bartalis Boróka au participat la cursul de formare continuă Informatică
aplicată pentru profesori. În vacanța de primăvară (19-21. aprilie) Bartalis Boróka
participat la cursul de formare continuă cu titlul Perspective noi în predarea limbii
maghiare, ținut de Pethőné Nagy Csilla.
Școala noastră a participat la proiectul Bibliotecii Județene Kájoni János, maratonul
de citire Szabó Magda la data de 21. februarie, în parteneriat cu Biblioteca
Orășenească.
Mai mulți elevi au cumpărat abonament la spectacolele de teatru și au fost însoțite la
aceste spectacole de către profesorii școlii. Această oportunitate este rezultatul
parteneriatului cu Teatrul Figura,responsabila din școală fiind profesoara Pál Judit.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Condiții ergonomice satisfăcătoare
Atmosferă plăcută
Sprijinul echipei manageriale pentru inițiativele
catedrelor
Cadre didactice de specialitate, cu bună
pregătire
Cooperarea și comunicație bună a cadrelor
didactice de aceeași specialitate
Atitudinea și motivația cadrelor didactice:

Clase cu număr mare de elevi
Numărul de ore al elevilor
Cantitatea și calitatea manualelor și a
mijloacelor didactice
Dificultăți în utilizarea mijloacelor TIC
Oportunități limitate în organizarea
activităților de diferențiere
Discrepanță între obiectivele planificărilor
în limba română și limba maternă
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sprijin reciproc
Acces la mijloace TIC în timpul orelor
Eficacitatea strategiilor didactice, metode
variate

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Acces la mijloace TIC și internet
Oportunități de organizarea consfătuirilor
lunare
Sprijin și încurajare în activitate extrașcolară și
în actvități de cercuri de către echipa
managerială
Număr mare de elevi motivați și activi
Participare la cursuri de formare continuă
Relații bune și parteneriate cu alte instituții,
precum școli, Biblioteca Orășenească, Muzeul
„Tarisznyás
Márton”,
Centrul
Cultural
Gheorgheni etc.

Cantitatea prea mare materiei cauzează
criză de timp
Cerințele examenelor de limba și literatura
română sunt potrivite numai elevilor de
limba maternă română
Lipsa motivației și criza de timp pot afecta
eficacitatea pregătirii elevilor
Lipsa lecturii poate afecta ritmul și
eficacitatea
dezvoltării
competențelor
lingvistice
.

4.CATEDRA DE MATEMATICĂ, STIINŢELE NATURII ŞI
EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ
1. Profesorii de matematică Lázár Nóra, Baricz Levente şi György András au organizat
concursul internaţional “ Erdélyi Magyar Matematika Verseny”, faza zonală, unde au fost şi
profesori corectori. În urma concursului s-au calificat la faza judeţeană următorii elevi:
Profesorul care l-a pregătit şi va însoţi
Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
la faza judeţeană
1.
Mezei Nándor
VI. A
Baricz Levente
2.
György Tamás
VI. A
Baricz Levente
3.
Berczky Ákos
VI. A
Baricz Levente
4.
Rokaly Kriszta
VIII. A
Baricz Levente
5.
Rokaly Barna
VIII. A
Baricz Levente
6.
Magyari Sáska-Attila
VIII. A
Baricz Levente
7.
Pongrácz Kristóf
VII. A
Lázár Nóra
8.
Domokos Orsolya
VII. A
Lázár Nóra
9.
Orosz Soma
VI. B
György András
10.
Melles Márk-Előd
V. A
György András
11.
Szenner Emőke
V. A
György András
12.
Portik Barna-Kund
VIII. C
György András
13.
Vad Zolt
VII. C
György András
La faza județeană elevul Orosz Soma a obtinut locul I., iar Pongrácz Kristóf a obtinut
mention. Cei doi elevi au participat la etapa nationala a concursului.
La faza judeţeană profesorii Baricz Levente, György András si Lázár Nóra au avut sarcina de
profesor corector.
Profesorii de matematică au participat la concursul de matematică “ Bolyai Csapatverseny”,
cu 5 echipe.
Situația statistică privind participarea elevilor de la școla noastră la etapa pe școală a
Olimpiadei de matematică în anul școlar 2016 – 2017:
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Nr. elevi
Participanți la etapa pe școală
Calificați la etapa a II-a

V-a
16
5

VI-a
21
7

VII-a
12
4

Tabelul nominal cu elevii calificați la etapa a II-a
Nr. Numele și prenumele
Clasa
Profesorul care
crt.
pregătit
1. Bíró Kata
V-a A
György András
2. Melles Márk-Előd
V-a A
György András
3. Szenner Emőke
V-a A
György András
4. Szász István
V-a B
Baricz Levente
5. Szabó Milán
V-a C
Lázár Nóra
6. György Tamás
VI-a A
Baricz Levente
7. Mezei Nándor
VI-a A
Baricz Levente
8. Szász Gergő
VI-a A
Baricz Levente
9. Bereczki Ákos
VI-a A
Baricz Levente
10. Elekes
Darabont VI-a B
György András
Róbert
11. Orosz Soma
VI-a B
György András
12. Pongrácz Ádám
VI-a C
György András
13. Pongrácz Kristóf
VII-a A Lázár Nóra
14. Antal Csongor
VII-a A Lázár Nóra
15. Portik Lukács-Krisztián VII-a A Lázár Nóra
16. Vad Zsolt
VII-a C György András
17. Rokaly Barna
VIII-a A Baricz Levente
18. Magyari Sáska Attila
VIII-a A Baricz Levente
19. Rokaly Kriszta
VIII-a A Baricz Levente
20. Fodor Máté
VIII-a A Baricz Levente
21. Portik Barna-Kund
VIII-a C György András

VIII-a
15
5

Total
64
21

l-a

La olimpiada de matematică faza județeană au participat elevii Melles Márk-Előd, Szenner
Emoke, Orosz Soma, Vad Zsolt și Rokaly Kriszta.
Elevii Melles Márk-Előd și Rokaly Kriszta au obținut mențiune.
La faza județeană a concursului internațional de matematică „Zrinyi Ilona” următorii elevi au
obținut mențiune: Szász István clasa a V-a B, Mezei Nándor clasa a V-a A, Rokaly Kriszta,
Rokaly Barna, Magyari Sáska Attila clasa a VIII-a A, Pongrácz Kristóf clasa a VII A.
Profesorii de matematică au ţinut pe tot parcursul anului școlar consultaţii pentru elevii
claselor a VIII-a, în vederea obţinerii de rezultate mai bune la evaluarea naţională.
2. Elevii din clasa a VIII-a, sub îndrumarea doamnei profesoare Magyari Etelka, au participat
la concursul de fizică „Alfa şi Omega”. Concursul are două etape: etapa I - concurs prin
corepondență și etapa II – faza interjudețeană.
Tabel nominal cu elevii participanți la etapa I-a
Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului Clasa
1.
Fodor Máté
VIII-a A
2.
Magyari Sáska Attila
VIII-a A
3.
Portik Szabolcs
VIII-a A
4.
Rokaly Barna
VIII-a A
5.
Rokaly Kriszta
VIII-a A
La faza interjudețeană s-au calificat trei elevi, Rokaly Barna, Magyari Sáska Attila și Rokaly
Kriszta.
Magyari Sáska Attila a obținut locul III, iar Rokaly Kriszta menține.
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Sub îndrumarea doamnei profesoare Magyari Etelka, o echipă din clasa a VIII-a” a partcipat
la concursul național ”Noi și chimia”, faza județeană, obținând mențiune. Membrii echipei au
fost: Magyari Sáska Attila, Rokaly Barna, Rokaly Kriszta.
La Olimpiada de chimie faza județeană s-au calificat elevii din clasa a VIII-a A, Magyari
Sáska Attila, Rokaly Kriszta.
3. Doamna profesoară de biologie Fórika Kinga-Emese a organizat următoarele activităţi:
“Ökomaraton” – concurs cu mai multe etape. Concursul cuprinde șase evenimente și
activități pe paarcursul anului școlar, cuprinzând activități legate de lumea plantelor,
de zoologie, igiena și sănătatea umană.
La prima etapă au participat 4 echipe din clasa a VI-a, obținând locurile II și III. La a
doua etapă au participat 5 echipe unde s-au obținut locurile I și III.
La Olimpiada de biologie, faza zonală, au participat elevii Barabás Gergő, clasa a VIIa B, Vad Zsolt, clasa a VII-aC, Fórika Botond, clasa a VII-a B. Barabas Gergő a
obținut locul II, calificându-se la etapa județeană.
La faza județeană Barabas Gergő a obținut locul 7.
Pe parcursul anului școlar doamna profesoară Fórika Kinga-Emese a organizat activități,
dezbateri legate de primul ajutor, alimentație sănătoasă, igiena personală și a participat cu un
grup de elevi la concursul ”Sanitarii pricepuți”.
Pe parcursul anului școlar doamna profesoară Fórika Kinga-Emese a participat la un curs de
formare continuă acreditată cu durată de 40 de ore, cu denumirea „Profesorul modern – noi
roluri și competențe. Metodele schimbării”.
4. Doamna profesoară de educaţie tehnologică Biró Ilona a organizat următoarele activităţi
cu elevii:
Confecţionare de ilustrate pentu sărbătorirea Zilei Persoanelor în vârstă.
Organizarea Tărgului de Crăciun cu elevii din clasele a VI-a
Organizarea Târgului de Paște
La olimpiada județeană de tehnologie, faza județeană au participat trei eleve: Székely Anna
din clasa a V-a, Gábor Ágnes clasa a VI-a și Egyed Kriszta din clasa a VII-a. Toate levele au
obținut locul II.
Menţionez că toţi profesorii de la catedra reală au participat cu regularitate la cercurile
metodice şi în caz de nevoie au răspuns solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean
Harghita.
5.CATEDRA

DE OM SI SOCIETATE

Comisia cuprinde ariile curriculare:Istorie, geografie, religie, arte si sport
1. Obiectivele catedrei:
- Proiectarea si organizarea activităţii metodice la nivel de catedră
- Informarea continuă asupra problemelor de specialitate cu caracter metodic,
psihologic
- Preocupare pentru perfecţionarea cadrelor didactice
- Cunoasterea prevederilor programei
- Intocmirea documentelor de proiectare didactică
- Realizarea de interasistenţe pentru propagarea experienţei pozitive şi corectarea
carenţelor metodico-ştiinţifice
- Integrarea în colectiv.
- Realizarea de activităţi prin implicarea elevilor
- Proiectarea şi planificarea activităţilor de pregătire a elevilor pentru diferite concursuri
- întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conform cu precizările MECS
- pregătirea elevilor pentru diverse concursuri, olimpiade şi campionate
- comemorarea evenimentelor istorice
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-

organizarea la nivel de şcoală a anumitori sărbători religioase
antrenarea elevilor în diverse activităţi cultural- artistice şi sportive
dezvoltarea gândirii logice, creativității, orientării a elevilor
antrenarea elevilor în diferite activitîți de voluntariat

2. Proiectarea activității
Planul activităţilor pentru anul scolar 2015-2016 s-a intocmit pe baza propunerii
membrilor Comisiei. Mai mulți colgi au un program CDȘ (Geologia pentru toți, Baschet,
Fotbal, Istoria secuimii, Blockflote etc.)
În afara orelor, profesorii au avut o activitate bogată extracurriculară.
3. Evaluarea rezultatelor învățării
Profesorii au folosit diferite modalități de evaluare a progreselor copiilor:
- evaluarea inițială, evaluarea continuă, evaluarea sumativă, evaluarea
finală
- lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, autoevaluare,
interevaluare, teste,
Rezultatele elevilor au fost consemnate în catalog și carnet, am observat o notare
ritmică
4. Acţiuni desfăşurate

-

Program religios-cultural pentru elevii şcolii cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, cu
participarea Corului şcolii, ansablul de blockflöte.
Pregătirea elevilor și participare la concursul de religie Ki Mit Tud? de la Ciumani
Pregătirea eleviilor din clasele I –IV pentru concursul de folclor ”Csak tiszta forrásból”
Actualizarea panoului de artă plastică cu lucrăriile eleviilor.

-

Organizarea expoziției de desene animat

-

Pregătirea elevilor care vor să meargă în licee de artă

-

Participarea la serbările de iarenă prin sculpturi de gheță și zăpadă

-

Pregătirea elevului Rokaly Barna pentru concursurile de geografie și istorie

-

Participare la Olimpiada de istorie cu elevul Rokaly Barna, faza județeană, locul II.

-

Participare la Olimpiada de ist. minorității maghiare, faza județeană, locul III

-

Participare la Olimpiada de ist. minorității maghiare, faza națională, locul VII.

-

Participare la Olimpiada de geografie cu elevul Rokaly Barna, faza județeană, locul

-

II.
-

Participare la Olimpiada de geografie cu elevul Rokaly Barna, faza națională, locul I.

-

Organizarea concursului Terra, faza zonală

-

Comemorarea Revoluției maghiare din 1956

-

Vizitarea Expoziției ”Jegkorszak” din Muzeul Tarisznyas Marton cu clasele a V-a
A,B,C și clasa a VIII-a B.

-

Organizarea campionatelor de fotbal între clasele școlii – VII-VIII, 14 octombrie 2016.

-

Organizarea campionatelor de fotbal între clasele școlii – V-VI, 4 noiembrie 2016.

-

Organizarea campionatelor de fotbal între clasele școlii – III-IV, 17 noiembrie 2016.

-

Organizarea campionatelor de fotbal între clasele școlii – I-II, 12 decembrie 2016.

-

Organizarea și participarea la meciul de fotbal între echipa Școlii Gimnaziale
Vaskertes și echipa Școlii Gimnaziale ”Fogarasy Mihaly” 18 și 27 octombrie 2016.

-

Participare și arbitrare la Campionatul de handbal între liceele din Gheorgheni
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-

Participare la Cupa ” Bástya” din Lăzarea, 26 noiembrie 2016 pentru clasele V-VI,
locul 1.

-

Organizarea unei meci de fotbal caritative între clasa a VII-a C și elevii de la Fundația
”Napsugar az Esoben”, 16 noiembrie 2016.

-

Organizarea Cupei Tymbark, faza zonală la Remetea, 16 decembrie 2016.

-

Organizarea campionatului de baschet pentru băieți și fete între școliile din
Gheorgheni.

-

Participare la Campionatul de baschet feminin între școliile din Gheorgheni, locul I.

-

Participare la Campionatul de baschet masculin între școliile din Gheorgheni, locul I.

-

Fotbal – Cupa Tymbark, U12 fete, zona Gheorgheni, locul I.

-

Olimpiada între școli, campionat de fotbal, faza zonală, locul I.

-

Olimpiada între școli, campionat de baschet, fete, faza zonală, locul I.

-

Olimpiada între școli, campionat de baschet, băieți, faza zonală, locul I.

-

Olimpiada între școli, campionat de fotbal, faza județeană, locul III.

-

Olimpiada între școli, campionat de fotbal pt. cls. III-IV, faza zonală, locul I.

-

Olimpiada între școli, campionat de baschet, fete, faza județeană, locul III.

-

Fotbal – Cupa Tymbark, U12 fete, faza județeană, locul III.

-

Olimpiada între școli, campionat de baschet, băieți, faza județeană, locul III.

-

Campionatul de pentatlon ”Napsugar”, faza școlară.

-

Campionatul de fotbal al Transilvaniei pt copii, cls. IV-V, faza locală, locul I.

-

Campionatul de fotbal al Transilvaniei pt copii, cls. VI-VIII, faza locală, locul I.

-

Campionatul de fotbal al Transilvaniei pt copii, cls. VI-VIII, faza zonală, locul II.

-

Campionatul de fotbal al Transilvaniei pt copii, cls. IV-V, faza zonală, locul I.

-

Campionatul de fotbal al Transilvaniei pt copii, cls. IV-V, faza națională, locul I.

-

Campionatul de pentatlon ”Napsugar”, faza zonală, locul II.

-

”Școala Altfel” concursuri și jocuri sportive

-

Campionate de baschet și fotbal între clase.

-

Meci de fotbal între elevi și profesori.

5. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
activităţi extracurriculare mai variate
formarea profesională de foarte bună
calitate a cadrelor didactice
foarte bună colaborare cu conducerea
şcolii
programarea şi proiectarea activităţii
didactice
dezvoltarea comportamentului social al
elevilor prin implicarea lor în diverse
concursuri, sărbători
implicarea elevilor în activităţi de interes
comunitar

PUNCTE SLABE
indulgentă crescută faţă de elevi care nu
răspund cerinţelor programei şi care nu
respectă regulamentul şcolar
implicarea în prea multe activităţi a
aceloraşi elevi
efectuarea de interasistente şi dezbateri în
urma acestora
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OPORTUNITĂŢI
implicarea multor elevi în activităţi
extraşcolare, sărbători
implicarea părinţilor elevilor în unele
activităţi extraşcolare

AMENINŢĂRI
metode nesatisfăcătoare în combaterea
violenţei şi a limbajului vulgar utilizat de elevi
distrugerea bunurilor școlii de către elevi
nerespectarea ROI

6. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat
într-un ritm bun, atât la nivelul clasei, de către diriginte în calitate de mentor şi organizator al
acesteia, cât şi la nivelul şcolii, complementar, prin prestaţia direcţiunii, a profesorului
consilier, a psihopedagogului, a comisiei diriginţilor, a comisiei pentru proiecte şi parteneriate
educaţionale.
În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă
diagnoză şi prognoză a fenomenului, pot fi făcute următoarele observaţii:
La planificarea orelor de diriginţie s-a ţinut cont de obictivele de referinţă:
-dezvoltare capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii faţă de sine
- dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare
- dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
- dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
desfăşurarea orelor de diriginţie conform
planificărilor întocmite, cu abordarea unor
teme de actualitate şi de maxim interes
pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante,
toleranţă, delincvenţă juvenilă, factorii
succesului şcolar, educaţie europeană etc.;
dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor;
marcarea, prin diverse tipuri şi scenarii de
activitate, a evenimentelor importante din
viaţa şcolii şi a comunităţii

PUNCTE SLABE
inerţia şi formalismul dovedite de unii
diriginţi în realizarea planificărilor pentru
orele de diriginţie;
feed-back-ul slab cu alte unităţi şcolare
care găzduiesc/derulează/ofertează
programe educative;

OPORTUNITĂŢI
deschiderea mai amplă spre comunitatea
locală, organisme care gestionează şi
derulează
programe
educaţionale,
identificarea acestora ca posibili parteneri în
educaţie;
captarea interesului Asociaţiei părinţilor
pentru acest tip de activitate, complementar
manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând
performanţa şcolară (concursuri, olimpiade,
burse de studiu, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, tipărituri);

AMENINŢĂRI
uzitarea unor teme (drogurile, traficul de
fiinţe) care riscă, prin repetare, să-şi piardă
relevanţa în ochii elevilor;
managementul nejudicios al timpului, cu
riscul ca unii elevi implicaţi în diverse
proiecte să-şi pericliteze timpul alocat
studiului sau odihnei.
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IV. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR SI NEDIDACTIC
Serviciul secretariat a desfăşurat activitatea incluzând acţiuni specifice, răspunzând cu
promtitudine tuturorsolicitărilor conducerii şcolii, permiţând astfel rezolvarea eficientă a
problemelor şcolii.
Serviciul Contabilitate îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului în mod eficient
colaborând cu echipamanagerială, cu ISJ Harghita, cu Primăria municipiului Gheorgheni,
întocmind corect şi la timp documentele aferente.
În ceea ce priveşte personalul de întreţinere şi îngrijire se poate menţiona că spaţiul
destinat procesuluiinstructiv – educativ a fost bine întreţinut, dar mai sunt probleme în
privinţa respectării fisei postului.

V. ACTIVITATEA DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe următoarele priorităţi
strategice:
creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice
îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ
eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare
În vederea atingerii acestor obiective şi ţinând cont şi de faptul că perfecţionarea reprezintă
un proces continuu, cadrele didactice din unitatea noastră au fost implicate în variate
activităţi :
-grade didactice
- cursuri universitare
-cursuri de perfecţionare şi formare continuă
-activităţi metodice la nivelul comisiilor, cercurilor metodice
La începutul anului şcolar 2016-2017 Sára Botond a depus cerere pentru efectuarea
inspecţiei curente pentru a se înscrie la susţinerea examenului de grad II în sesiunea 20172019.
S- au înscris pentru susţinerea examenului de definitivare Kolumbán Tünde, Balázs Delinke,
iar în sesiunea aprilie 2017, au luat examenul cu succes.
În sesiunea iulie 2017 Vaszi Lenke a susţinut cu succes examenul de grad II.
În acest an şcolar au susţinut examenul de grad I cadrele didactice András Gabriella,
Székely Teréz Csilla, Blénesi Mária.
În septembrie 2016 învăţătoarele Antal Kinga, Bíró Annamária, Szilágyi Zsuzsánna, Sára
Gyöngyi au luat parte la cursurile de formare pentru clasele pregătitoare, care au avut loc în
Gheorgheni.(16 ore)
În perioada 21 octombrie 2016-21 ianuarie 2017 Sándor Piroska şi Szenner Judit au
participat la cursul de formare: „Ekete-pekete”-Îndeletniciri tradiţionale organizate de
Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România, organizat la Sfântu- Gheorghe (60
ore).
În perioada 25-27 noiembrie 2016 Ambrus Katalin, Antal Kinga, Sára Gyöngyi, au
participat la cursul „Programe şcolare şi materiale didactice în predarea modernă a
comunicării în limba maghiară în ciclul primar, organizat de Casa Corpului Didactic”Apáczai
Csere János” în Gheorgheni.(20 ore)
În perioada noiembrie 2016, martie 2017 Sándor Eszter a luat parte la cursul „Internetul,
software- şi site-urile de comunicaţii în activitatea de predare- învăţare a limbilor moderne”
organizat de Casa Corpului Didactic”Apáczai Csere János”. (10 ore)
În perioada ianuarie-februarie 2017 Kolumbán Tünde, Balázs Delinke au luat parte la
programul de sprijin pentru cadre didactice debutante organizat de Casa Corpului
Didactic”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc ( 16 ore)
În perioada februarie 2017 la cursul de perfecţionare „Informatica interactivă” organizat de
Casa Corpului Didactic”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc au participat Gáll Ildikó, Kósa
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Annamária, Bartalis Boróka, András Gabriella, Lázár Nóra, Fórika Kinga-Emese.(20 ore)
În perioada aprilie-mai 2017 Fórika Kinga-Emese şi Sándor Eszter a luat parte la cursul de
perfecţionare „Profesorul modern- noi roluri şi competenţe.Metodele schimbării” organizat la
Casa Corpului Didactic”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc. (11 credite)
În perioada 28-30 iunie 2017 toate învăţătoarele de la clasele primare şi profesorii de limba
română Székely Teréz Csilla, Ferencz-Csiki Gabriella, au participat la cursul de formare
Abordări funcţionale în predarea limbii române organizat de Casa Corpului Didactic”Apáczai
Csere János” la Şcoala Gimnazială „Fogarasy Mihály” din Gheorgheni.(20 ore)
În perioada 9-15 iulie la cursul Academiei de Vară-Bolyai- „Săptămâna jocului” organizat la
Casa Corpului Didactic”Apáczai Csere János” au participat învăţătoarele Sándor Piroska,
Szenner Judit, Sára Gyöngyi. (10 credite) Tot în perioada 9-15 iulie în cadrul Academiei de
Vară- Bolyai, Páll Ildikó a participat la cursul „ Hogy játék legyen a tanulás” organizat la
Oradea. (10 credite)
La data de 12 iulie 2017 Lázár Nóra a paricipat la un curs organizat la Casa Jakab Antal din
Miercurea Ciuc cu tema „ Az alkalmazottak motiválása”. ( 8 ore)
În sesiunea iulie 2017 educatoarele Fülöp Erzsébet, György Csilla şi învăţătoarea Bíró AnnaMária, au dat examenul de licenţă la Universitatea „ Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea
de Geografie, iar învăţătoarele Eigel Katalin şi Blénesi Mária la Universitatea „ Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

VI. PROIECTE EDUCATIVE /ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE
Punctele tari ale activităţii educative şi valorificarea oportunităţilor sunt reflectate de
varietatea activităţilor, proiectelor şi concursurilor educative derulate în semestrul I şi
cuprinse în următorul tabel:

1. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE
Nr
crt.
1.

Activitatea

Clasa

Luna

Responsabil
Parteneri

Locul
desfăşurării
Observaţii

Activitate muzeologică

V.A, V.B,
V.C. VIII.A

octombrie

Muzeul
„Tarisznyás
Márton”

Muzeul
„Tarisznyás
Márton”

noiembrie

Muzeul
„Tarisznyás
Márton”

Muzeul
„Tarisznyás
Márton”

Cerc
lunar

Kósa Boróka
Erdős Nándor

Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”

2.

Vizitarea expoziției
Epoca ghețarilor

3.

Redactarea revistei
școlare Nagyszünet

V.A, V.B,
V.C, VI.C,
VII.B,
VIII.A,
VIII.B,
VIII.C
Elevii din
clasele
școlii
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2. ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A TINERILOR
Nr
crt
1.
2.

3.

Activitatea

Luna

Responsabil
Parteneri

Vizită la Agrocaritas:

VIII.A,
VIII.B, VIII.C

octombrie
- ianuarie

diriginții
claselor a VIII-a

toate clasele

decembrie

András
Gabriella

Clasele
VIII.A, B, C

ianuarie

diriginții
claselor a VIII-a

sala festivă

liceele din
oraș

Colindarea
persoanelor
vârstnice
Participare la
prezentarea liceelor
militare

Vizitarea liceelor
din oraș

Clasele
VIII.A, B, C

aprilie

diriginții
claselor a VIIIa

5.

Consiliul elevilor

Responsabilii
fiecărei clase

Cerc cu
întâlniri
lunare

András
Gabriella

6.

Vizită la Liceul
„Fogarasy Mihály”

VIII A,B și C

ianuarie

diriginții
claselor a VIII-a

VII.A

mai

VI A,B și C

ianuarie

4.

7.
8.

Locul
desfăşurării
Observaţii

Clasa

Frumusețea Lacului
Roșu
(adunarea gunoiului)
Crucea Roșie
(simpozion)

Magyari Etelka
Gyilkosto
Adventures
diriginții
claselor a VI-a

Biblioteca
Orășenească
Căminul de
bătrâni Sf.
Elisabeta

Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”
Liceul
„Fogarasy
Mihály”
Lacu Roșu
Sala festivă

3. ACTIVITĂŢI CULTURALE ȘI ARTISTICE

Activitatea

Clasa

Luna

Locul
Responsabil
desfăşurării
Parteneri
Observaţii

1.

Vizionarea
spectacolelor de teatru

toate
clasele

lunar

Pál Judit
Teatrul Figura
Stúdió

Teatrul
Figura Stúdió

2.

Confecționarea
decorațiunilor de
crăciun

VI.A,
VI.B, VI.C

Decembrie

Biró Ilona

școala

3.

Spectacol de crăciun

V.A, V.B,
V.C, VI.C,
VII.A,
VII.B,
VII.C,
VIII.B

decembrie

Páll Ildikó

Sala festivă

4.

Concursul de recitare
și de basme populare

Elevii din
clasele
școlii

noiembrie

Cadrele
didactice de
lb. și lit.
maghiară

Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”

Csiki Tibor

Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”

Vaszi Lenke

Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”

Nr
crt

5.

6.

Corul elevilor

Elevii din
clasele
școlii

Cercul de țiteră

VI.A,
VII.A

cerc
săptămânal spectacol de
crăciun și de
15. martie
cerc
săptămânal spectacol de
crăciun și de
15. Martie
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4. ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
Activitatea

Clasa

Luna

Responsabil
Parteneri

Locul
desfăşurării
Observaţii

„Comorile toamnei”,
drumeție și jocuri în aer liber
„Să ne cunoaștem bobocii”
(excursie de acomodare a
clasei a V-a A)

V.A, V.B,
V.C, VI.A

septembrie

diriginții

Grădina
Csiky

V.A

Sept

Kósa
Annamária

3.

Lupta numerelor

VI.A, VI.B

septembrie

Kósa Annamária
Bartalis Boróka

4.

Excursie de 2 zile

VI.A

septembrie

Kósa Annamária

5.

Patinaj

6.

La săniuș

toate
clasele
VIII. A,B,C

decembrie,i
anuarie
ianuarie

Diriginții claselor,
Balázs Zsolt
diriginții

Nr
crt
1.

2.

Borzont
Grădina
Csiky
Zona JoseniBorzont
Patinoarul
orășenesc

5. DOMENIUL DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR SOCIALE ȘI A
SPIRITULUI DE ECHIPĂ
Nr
crt

Activitatea

Clasa

Luna

Responsabil
Parteneri

1.

Sărbătorirea zilelor
de naștere

toate clasle

septembrie

diriginții

2.

Dupămasa jocurilor

octombrie

diriginții

noiembrie

Clasa VIII.A,
Baricz levente

V.A,V.B,
V.C
Clasele
V.A, V.B,
V.C și
clasele
școlii

3.

Balul bobocilor

5.

Balul Școlar de ziua
orașului

Clasele
școlii

decembrie

6.

Carnaval

Clasele
școlii

februarie

Clasa VIII.C,
György András

8.

Sărbătorirea zilelor
de naștere

V,C ,VI.A

aprilie

Kósa Boróka

9.

Excursii prin țară

fiecare
clasă

mai-iunie

diriginții
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Clasa VIII.B,

Locul
desfăşurării
Observaţii
Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”
Sala de sport
a școlii
Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”
Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”
Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”
Șc. Gimn.
„Fogarasy
Mihály”

VII. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENȚĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ, CABINETULUI DE LOGOPEDIE ŞI
ACTIVITATEA ÎNVĂTĂTORULUI DE SPRIJIN
I. Activităţi permanente, de lungă durată:
1. Activităţi individuale pentru elevi:
Examinarea psihopedagogică a elevilor în vederea integrării şcolare( 5 elevi câte 2-3 ore)
Examinarea psihopedagogică a preşcolarilor (2 preşcolari – 2 ore)
Realizarea unor activităţi de dezvoltare a capacităţilor primare ( corecţie
individuală – 8 elevi – 1 oră pe săptămână)
Consiliere individuală ( 17 elevi- 1 oră pe săptămână)
2. Activităţi în grup pentru elevi (1 oră pe săptămână):
Dezvoltarea tehnicilor de învăţare: V. ABC, VI. ABC
Consiliere cu tematici diferite: VII. ABC
Consiliere de orientare şcolară şi profesională: VIII. A, VIII. B, VIII. C
Activităţi de prevenire a fumatului: VII.A (5 ore)
Educaţie sexuală: VI. A (3 ore)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consiliere individuală pentru cadre didactice – analize de caz
Consiliere individuală pentru părinţi (25 părinţi – 40 ore)
Şedinţe pentru părinţi
Consfătuiri profesionale pentru psihopedagogii din zona Gheorgheni
Coordonarea Consiliului Şcolar a Elevilor
Program educativ „Şlefuirea de diamante”

II. Activităţi specifice:
Bursa profesiilor (5-6 aprilie 2017.)
Interviu cu tema: Protecţia copiilor in mediul online
Interviu la radio cu tema: Bursa profesiilor
Curs de perfecţionare: Primul ajutor la şcoală
Kineziologie (32 ore)
Informatică interactivă (20 ore)

ACTIVITATEA CABINETULUI DE LOGOPEDIE
Luati in corectie
Scol
Prescol Tot
ari
ari
al
57
31
26

Scol
ari
17

Corectati
Prescol
ari
8

Tot
al
25

Scol
ari
1

Retrasi
Prescol
ari
-

Tot
al
1

Scol
ari
13

Ameliorati
Prescol Tot
ari
al
31
18

ACTIVITATEA ÎNVĂTĂTORULUI DE SPRIJIN
Lista elevilor cu cerinţe educaţionale speciale

Nr.crt
1.
2.
3.

Numele și prenenumele
elevului/ei
Mailát Béla
Gábor Róbert
Sándor Anikó

Clasa
I.A.
I.A.
I.B.
31

Observații

Nr.crt

Numele și prenenumele
elevului/ei

Clasa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Gál Kata
Láng Attila
Páll Árpád Bence
Tófalvi Ervin
Kató Júlia
Tankó Ferenc
Blénessy Zoltán
Jakab Sándor
Jakab Tibor
Ilyés Beáta
Simon Elek
Demeter Ibolya
Ferencz István
Szakács Henrietta
Gábor Hajnal

I.S.
I.S.
II.A.
II.A.
II.A.
II.B.
III.A.
III.A.
III.A.
III.S.
III.S.
IV.B.
IV.B.
IV.B.
IV.S.

19.

Sára Laura

IV.S.

Observații

cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu dosar CES aprobat de CJRAE HR
cu absenţe nemotivate peste 50%

În anul şcolar 2016-2017 s-a lucrat cu cei 19 copii enumeraţi în tabelul de mai sus. Aceşti
copii sunt cu cerinţe educaţionale speciale din diferite motive.
În urma evaluării fiecărui elev în parte s-au elaborat planurile de servicii personalizate, a
programelor de intervenţie şi a adaptării lor curriculare plecând de la nivelul real de
cunoştinţe al elevilor.
Au fost identificate nevoile individuale pentru fiecare elev în parte după care a fost elaborat
PIP-ul pentru elevii cu dosar CES aprobat de CJRAE Harghita.
Aplicarea programelor de intervenţie personalizată, pornind de la nivelul real de cunoştinţe al
elevilor s-a materializat prin conceperea şi utilizarea unor materiale didactice particularizate
pe cazul de intervenţie.
La finalul anului şcolar a avut loc evaluarea nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, prin
utilizarea probelor de evaluare.

VIII. EVALUAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
1. EVALUAREA EXTERNĂ
Pe parcursul semestrului I. am avut vizite de asistenţă şi consultanţă din partea ISJHR
28.09.2016 – inspecţie tematică - Finalizarea documentelor şcolare pt anul şcolar
2015-2016( insp. Galaci Hajnalka)
17.01.2017 – inspecţie tematică - Activitatea comisiilor din unităţile de învăţământROFUIP,CEAC ( insp. Kari Attila)
14.03.2017 - inspecţie tematică - Monitorizarea desfăşurării simulărilor examenelor
naţionale- ( insp. Májai Csaba)
19.06.2017– inspecţie tematică - Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării
Naţionale- ( insp. Kari Attila)
Din procesele verbale reiese că activitatea desfăşutată în şcoală este apreciată pozitiv.
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Au avut loc şi inspectii pt acordarea gradurilor didactice la:
- Kolumbán Tünde - inspectie de specialitate la clasă pt obţinerea definitivatului, efectuată
de doamna Fuccaro Enikő la data de 15.11.2016 şi la data de 14.03.2017.
- Balázs Delinke - inspectie de specialitate la clasă ,efectuată de doamna Gáll Ibolya
Erzsébet la data de 29.11.2016 şi la data de 23.02.2017
-Blénesi Mária-inspecţie specială pt acordarea gradului didactic I la data de 22.02.2017
-Király Eszter –inspecţie specială pt obţinerea gradului didactic II, efectuată de Farkas Edit,
la data de 27.02.2017
-Vaszi Lenke- inspecţie specială pt obţinerea gradului didactic II, efectuată de doamna Ţepeş
Iuliana, la data de 21.03.2017
-Bartha Şva-Judit- inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic I, efectuată de doamna
Fuccaro Enikő la data de 04.04.2017
-Simon Botond-lecţie demonstrativă pt acordarea pretransferului, la data de 06.04.2017
Ferencz-Csiki Gabriella -lecţie demonstrativă pt acordarea pretransferului, la data de
07.04.2017
-Török Zsuzsanna- inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic I, efectuată de doamna
Szőcs Teréz la data de 11.04.2017
-Bartalis Boróka- inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic I, efectuată de doamna
Kastal Ottilia la data de 08.05.2017
-Portik-Gyurka Edith- - inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic I, efectuată de
doamna Csatlós Ana la data de 09.05.2017
-Székely Teréz-Csilla- inspecţie specială pt acordarea gradului didactic I, la data de
12.05.2017
-Simon Izabella- inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic II, efectuată de doamna
Ferencz Edit la data de 16.05.2017
-Sára Botond- inspecţie curentă pt obţinerea gradului didactic II, efectuată de doamna
Mondics Mirela Alinla data de 23.05.2017
-András Gabriella- inspecţie specială pt acordarea gradului didactic I, la data de 26.05.2017

2. EVALUAREA INTERNĂ
Evaluarea internă, îndrumarea şi controlul asupra activităţii întregului personal salariat din
unitate este o funcţie a managementului prin care se verifică dacă obiectivele stabilite prin
planuri şi programe sunt atinse şi în ce măsură.
În cursul semestrului I activitatea de control s-a desfăşurat prin:
-

-

asistenţe la ore
participare la activităţi extracuriculare
urmărirea felului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele,
matricolele, condicile de prezenţă şi a modului în care sunt raportate rezultatele şi
situaţiile elevilor pe clase;
urmărirea relaţiei dintre cadrele didactice şi părinţi
urmărirea disciplinei în muncă
controlul activităţii profesorilor/învăţătorilor de serviciu
urmărirea evaluării ritmice a elevilor
verificarea frecvenţei elevilor
verificarea dosarelor catedrelor metodice.
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IX. STAREA DISCIPLINARǍ
1. NOTE SCĂZUTE LA PURTARE
În ceea ce priveşte notele la purtare, situaţia se prezintă în modul următor:
La clasele I-IV nu au fost note scăzute la purtare.

CLASA

V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C

EFECTIV
ELEVI

Nr elevilor cu
nota 10 la
purtare

27
27
28
31
24
27
31
26
23
25
20
28

Nr elevilor cu
nota scăzută la purtare
8
sub 7
7
1
-

9
1
1
6
-

27
27
28
31
24
27
30
26
23
23
14
28

2. SITUATIA ABSENTELOR
NIVELUL PRESCOLAR
La prescolari au fost inregistrate un nr mare de absente. Una dintre cauzele acestor absente
este că nivelul preşcolar nu este obligaturiu.
NIVELUL PRIMAR
CLASA
TOTAL
ABSENŢE
ABSENŢE
MOTIVAT
E

P.A

P.B

P.S

IA

I.B

I.S

IIA

II.B

II.S

III.A

III.B

III.C

IV.A

IV.B

IV.C

1089

837

941

569

475

552

229

397

603

424

226

194

571

565

415

864

837

941

132

302

552

229

397

603

424

226

194

571

565
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VIII.
A

VIII.
B

VIII.
C

NIVELUL GIMNAZIAL
V.A V.B
CLASA

TOTAL
ABSENŢE
ABSENŢE
MOTIVATE

V.C

VI.
A

VI.B

VI.C

VII.A

VII.B

VII.C

730

724

137
7

123
0

543

321

1359

731

1319

689

622

1201

730

545

498

122
8

543

314

1358

694

668

543

588

770
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X. SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ
CLASELE PRIMARE
Înscrişi
la
începutul
anului
şcolar

Existenţi
la
sfârşitul
anului
şcolar

Pr.A

30

30

30

Pr.B

31

31

Pr.step

31

I.A
I.B

Clasa

I.Step
II.A

Promovaţi
Total

% de
prom.

Situaţii
neîncheiat
e

Corigenţi

1 ob.

2 ob.

3 ob.

>3
ob.

0

0

0

0

0

31

100 %
100 %

0

0

0

0

0

31

31

100 %

0

0

0

0

27

27

26

0

0

0

0

26

25

25

96,29
%
100 %

0

0

0

0

0
1 Szasz
Olga
0

27

100 %

0

0

0

0

0

26

100 %

0

0

0

0

0

27
26

27
26

II.B

25

25

25

100 %

0

0

0

2

0

II.Step

26

26

26

100 %

0

0

0

0

0

III.A

28

28

28

100 %

0

0

0

0

0

III.B

30

30

30

100 %

0

0

0

0

0

III.step

20

20

20

100 %

0

0

0

0

IV.A

27

27

26

0

0

0

0

IV.B

23

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 Sipos
Kevin
0
1 Gabor
Hajni

0

0

0

0

IV.C

20

20

19

Total

397

397

394

96,29
%
100 %
100 %
99,24
%

3

CLASELE GIMNAZIALE

Clasa

V.A

Înscrişi
la
începutul
anului
şcolar
27

Existenţi
la
sfârşitul
anului
şcolar
27

Promovaţi

0

0

V.B

28

27

26

V.C

29

28

28

100%

VI.A

31

31

31

100%

0

VI.B

25

24

24

100%

0

0

0

VI.C

27

27

27

100%

0

0

0

100%

0

0

0

100%
91,66
%
100%

0

0

0
0

0

0

0

100%
96,42
%%

0

0

0

0

1 Lukács
Miklós

VII.B

31
26

31
26

31
26

VII.C

24

24

22

VIII.A

25

25

25

VIII.B

20

20

20

VIII.C

28

28

27

100%
96,29
%

Abandon

0
1 Gabor
H
1 Mihaly
B
0

VII.A

27

Situaţii
neîncheiate

Repetenti
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1
0

2

0

0

0
0
0

XI. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI
SITUAŢIA STATISTICĂ LA EVALUAREA NATIONALA

Nr. absolvenţi de clasa a VIII-a:82
REZULTATE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
NOTE
<5
5-5,99
6-6,99
7-7,99
2016
2017

35
13
15
7
24
15
14
8
procent de promovabilitate pe judet
procent de promovabilitate pe tara

8-8,99

9-10

2
4

1
4

Procent de
promovabilitate
52,05%
65,21%
60,46%
85,90%

REZULTATE LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
NOTE

<5

2016
2017

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

7
7
5
12
25
2
11
16
16
12
procent de promovabilitate pe judet

9-10
17
12

Procent de
promovabilitate
90,41%
97,10%
90,90%

REZULTATE LA MATEMATICĂ
NOTE

<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

2016
2017

19
15
11
15
10
27
13
8
10
5
procent de promovabilitate pe judet
procent de promovabilitate pe tara

9-10
3
6

Procent de
promovabilitate
73,97%
60,87%
58,27%
65,90%

30
25
20

16

16

15

ROMANA
12

11

12

MATEMATICA

10
5

MAGHIARA

2

0
<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99
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8-8,99

9,0-10

XII. ADMITEREA ÎN LICEE A ELEVILOR CLASELOR A VIII-A
Nr
elevi
cl. a
VIII-a

72

Nr elevi înscrişi în clasa a IX-a
Şcoală
speciala

Şcoala
profesio
-nală

filiera tehnologică
profil
profil
profil
tehnic
servicii
resurse
naturale

filiera teoretică
profil
profil
uman
real

profil
sportiv

filiera vocaţională
profil
profil
profil
pedagogic
de
teologic
arte

profil
militar

1

11

6

9

0

0

0

21

0

Director
Gáll Árpád

19

Director adjunct
Lázár Nóra

37

1

4

38

