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I. INFORMAȚII GENERALE:
I.1. INFORMAȚII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI:

În anul școlar 2021-2022 au început cursurile 397 preșcolari și elevi, grupați astfel: 12
preșcolari, 191 elevi la învățământul primar și 194 elevi la învățământul gimnazial.
Comparativ cu anul școlar 2020-2021 se observă o ușoară scădere (de la 417 elevi la 397
elevi), cauzată de scăderea populației școlare a municipiului Toplița.

Preșcolarii și elevii au fost grupați în o grupă mixtă de preșcolari, 11 clase de
învățământ primar și 8 clase de învățământ gimnazial. La nivelul unității școlare există 2
clase simultane, grupate în clasa pregătitoare și clasa I, respectiv clasele a II-a, a III-a și a
IV-a. Media elevilor în clase este de 20,26 elevi/clasă.

Toate clasele respectă încadrarea în efectivele stabilite prin legislația în vigoare,
neexistând clase sub efectiv.

La sfârșitul anului școlar 2021-2022 au încheiat cursurile 14 preșcolari și 395 elevi .

I.2. INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE:
I.2.1. Personalul didactic de conducere:

Director: prof. TUN Daniel-Liviu, grad didactic I, vechime în învățământ: 20 ani.
I.2.2. Personal didactic:

Personalul didactic a fost în număr de 32 de cadre didactice, din care: 1 educatoare;
11 învățătoare/profesori învățământ primar, 19 profesori, 1 profesor de sprijin.

Cadrele didactice titulare ale școlii au reprezentat 81,25%.
Din totalul cadrelor didactice 75 % au gradul didactic I.

I.2.3. Personalul didactic auxiliar:
Total personal didactic auxiliar – 4 persoane, acelaşi număr de posturi ca şi în anul

şcolar precedent. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr persoane Calificare (DA sau NU)

SECRETAR 1 Da



CONTABIL 1 Da

BIBLIOTECAR 1 Da

INFORMATICIAN 1 Da

I.2.4. Personalul nedidactic:
Totalul personalului nedidactic: 8 persoane, distribuite în 3 corpuri de clădire.

Funcţia Număr persoane Calificare (DA sau NU)

MUNCITOR ÎNTREȚINERE/FOCHIST 3 Da

ÎNGRIJITOARE 4 Da

ȘOFER 1 Da

I.3. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE AUXILIARE ŞI
ADMINISTRATIVE

Corp – Centru:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă 10

2 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

3 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi documentare 1

4 Cancelarie 1

5 Spațiu medical 1

6 Coridoare 2

7 Magazie 1

8 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 3

9 Secretariat/Contabilitate 1



10 Spaţiu destinat echipei manageriale 1

11 Spațiu administrativ 1

12 Arhivă 1

Structura Cornișa:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă 7

2 Cabinete 1

3 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

4 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi

documentare/Depozit

1

5 Spaţii depozitare materiale didactice 1

6 Cancelarie 1

7 Spațiu medical 0

8 Coridoare 4

9 Magazie 1

10 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 4

Structura Zencani:

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

1 Săli de clasă/grupă 3

4 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1

5 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi 1



documentare

6 Spaţii depozitare materiale didactice 1

7 Cancelarie 1

8 Spațiu medical 0

9 Coridoare 2

10 Magazie 1

11 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 2

II. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

MANAGEMENT
*Colaborare eficientă pe
verticală și orizontală

*Regulamente și
proceduri proprii
adaptate condițiilor
specifice de funcționare

*Funcționarea eficientă a
canalelor de comunicare
pentru rezolvarea
problemelor școlare

*Suport financiar din
bugetul local pentru
participarea la cursuri de
perfecționare

*Securizarea căilor de
acces, colaborarea cu
Poliția și contractarea

*Funcționarea
nesatisfăcătoare a
Consiliului Școlar
al Elevilor nefiind
suficient auzită
„vocea elevului”

*Funcționarea unor
comisii

*Realizarea la
termen a unor
documente

*Instituirea unui
cadru de
monitorizare a
performanţelor
şcolare în unitate

*Continuitatea
politicilor
manageriale

*Lipsa
fondurilor
necesare
realizării unor
proiecte

*Suprasolicitar
ea în anumite
perioade



unei firme de intervenție

*Management
transparent

CURRICULUM *Planuri de Intervenție
personalizate

*Ofertă educațională ține
cont de propunerile
părinților și elevilor

*Utilizare platformei
educaționale digitale G
Suite

*Pregătire suplimentară
și remedială gratuită
pentru elevii claselor a
VIII-a;Școala de vară

*Promovabilitate la EN
de 100 % și rezultate
foarte bune la concursuri,
olimpiade și competiții
sportive

*Implementarea
programului mondial
Eco Școală

*Activități organizate de
Biblioteca școlii

*La învățământul
gimnazial oferta
CDȘ nu poate
satisface solicitări
ale beneficiarilor
educației pentru
opționale axate pe
tehnologia IT în
lipsa unui cabinet
de informatică

*Clase paralele
inegale numeric și
diferite ca nivel de
pregătire

*Număr tot mai
mare de elevi care
prezintă dificultăți
de învățare

*Lipsa unui
program de
activitate pentru
timpul liber al
elevilor (cercuri,
cluburi)

*Oferta mare de
cursuri de
perfecționare
adresate cadrelor
didactice pentru
lucrul cu elevii
cu CES,
organizate de
CCD Harghita și
alte asociații

*Disponibilitatea
utilizării
manualelor
digitale, a
auxiliarelor
școlare și
aplicații
educaționale
online

*Discrepanţe
între
programele
şcolare de la
învăţământul
primar şi
gimnazial

*Limitarea
activităților
extrașcolare
din cauza
pandemiei

*Modificările
frecvente din
învățământ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

RESURSE

UMANE

*Îndeplinirea cu
responsabilitate a
sarcinilor din fișa

*Fluctuația anuală a
cadrelor didactice la
anumite discipline

*Stimularea
personalului prin
gradaţia de merit

*Lipsa
cadrelor
didactice
calificate pe



postului

*Cadre didactice
calificate 100%

*părinți au apreciat în
chestionarul de feed-back
profesionalismul cadrelor
didactice

*90 % din cadrele
didactice au participat la
cursuri de perfecționare

*Profesor de sprijin și
profesor psihopedagog
care facilitează integrarea
elevilor cu CES și a
elevilor proveniți din
medii defavorizate

*Adaptarea
deficitară a unor
cadre didactice noi
la necesitățile și
specificul Școlii

*10% din cadrele
didactice nu
participă la cursuri
de perfecționare

*Funcționarea în
cele 3 locații
limitează
colaborarea dintre
cadrele didactice

*Rezistența la nou
a unor cadre, în
privința metodelor
moderne și a
digitalizării

*25% din cadrele
didactice au
pregătire de
specialitate în
lucrul cu elevii cu
CES

*Atitudinea
deschisă a
elevilor de a-și
exprima liber
propunerile cu
privire la viața
școlară

*Revenirea unor
familii care au
muncit în
străinătate

*Migrarea
elevilor din
zonele rurale spre
școlile din mediul
urban

*Posibilitatea
cadrelor didactice
de a aplica pentru
participarea la
proiecte cu
finanțare externă

disciplinele
scoase spre
ocupare

*Ieșirea în
pensie a unor
cadre didactice
cu renume de
la
învățământul
primar

*Scăderea
natalității

*Programul
scurt de la
învățământul
primar
comparativ cu
cel step by
step sau
primirea unei
mese calde
atrag elevii
spre alte școli
din oraș

RESURSE

MATERIALE

ŞI

FINANCIARE

*Îmbunătățirea continuă
a bazei materiale:
mobilier școlar nou,
sistem de supraveghere
audio-video

*Acces la fondul de carte
al Bibliotecii școlare

*Funcționarea ciclului
primar în structuri
separate: climat de
siguranță pentru elevi

*Lipsa unei săli de
sport și a unei săli
de
festivități/activități

*Lipsa cabinetelor
și a laboratoarelor

*Lipsa cabinetului
medical

*Imposibilitatea
satisfacerii tuturor
solicitărilor pentru
transport școlar

*Digitalizarea
învățământului

*Demararea
proiectului de
realizare a sălii
de sport

*Alocarea în
bugetul școlii a
sumelor de bani
necesare
achiziționării de
bunuri

*Accesarea unor

*Gradul de
uzură mediu
spre mare al
dotării digitale

*Gradul foarte
ridicat de
uzură al
microbuzului
școlar



*Asigurarea transportului
școlar

fonduri europene

RELAŢIILE

CU

COMUNITA

TEA ŞI

ACTIVITATEA

EDUCATIVĂ

*Proiecte atractive:
Proiectul Eco-Școala în
parteneriat cu CCDG,
proiecte în parteneriat cu
Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie,
Consiliul Județean
Harghita

*Colaborarea cu
Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie în
obținerea de fonduri
extrabugetare

*Puține programe și
proiecte care să
implice toate
cadrele didactice și
părinții în mod
direct

*Promovarea
insufiecientă a
activităților
desfășurate de
Școală și a
performanțelor
școlare obținute de
către elevi

*Scăderea
interesului pentru
structura Zencani
din cauza claselor
simultane

*Deschiderea
comunității
locale pentru
sprijin în
rezolvarea
problemelor
școlare

*Parteneriate cu
asociații sau
ong-uri
(ex.ASOCIAȚIA
DE
GEOGRAFIE
APLICATĂ
"GEOCONCEPT
", Centrul
Carpato-Danubia
n de Geologie,
Societatea
Ornitologică
Română, etc)
care să
compenseze lipsa
cabinetelor și
laboratoarelor

*Colaborarea cu
Asociația de
părinți
Eco-Școala Sf.
Ilie, Primăria și
Consiliul Local
Toplița, CJ
Harghita și alte
instituții din oraș
în derularea unor
proiecte

*Utilizarea
platformelor
digitale și paginii

*Scăderea
veniturilor
părinților
poate conduce
la suspendarea
desfășurării
programului
Școală după
școală

*Prejudecata
din comunitate
potrivit căreia
într-o școală
incluzivă nu
poți face
performanță
școlară și
ineficiența
educației
oferite în
clasele
simultane

*Comunicarea
deficitară cu
părinții
elevilor aflați
în situații
problemă

*Dezinformări
le media

*Creșterea
cazurilor de
comportament
agresiv,
bullying și cea
din mediul
online



web pentru
legătura cu
părinții și
comunitatea

III.MANAGEMENTUL ŞCOLAR
III.1. CURRICULUM

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Sfântu
Ilie” Toplița în anul şcolar 2021 - 2022 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita.

Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii s-a desfăşurat în conformitate cu
planurile cadru şi programele şcolare actualizate.

În acest an şcolar, Planul cadru şi Schemele orare au fost întocmite respectându-se
numărul minim de ore prevăzute de documentele în vigoare şi raportat la spaţiul pe care îl
avem la dispoziţie.

Planificările calendaristice au fost întocmite la timp şi respectă indicaţiile prezentate
la Consfătuirile cadrelor didactice, iar pentru disciplinele opţionale și integrate au fost
întocmite programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.

Testele iniţiale au fost aplicate şi evaluate conform calendarului. S-au realizat planuri
de îmbunătăţire şi de remediere a rezultatelor şcolare la nivelul fiecărei catedre, având în
acelaşi timp discuţii cu părinţii în cadrul ședințelor pe clase sau în cadrul discuţiilor
individuale, pentru a pune la punct o strategie comună de creştere a performanţelor şcolare.

III.2. ACTIVITATEA CONDUCERII ŞCOLII
În anul şcolar 2021 -2022, conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de

Administraţie, au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, precum şi
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru
optimizarea procesului de  învățământ prezentate în cadrul  consiliilor profesorale.

Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în
calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de
credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi
dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii
personalului didactic o adevărată echipă.

S-a asigurat o colaborare bună cu Comitetele de părinţi, cu Asociația Părinților
Eco-Școala Sfântu Ilie și cu comunitatea  locală.

Conducerea şcolii a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă
cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat, printr-o linie de
comunicare prin internet, grupuri de whatsapp. Nu au existat grave probleme de
comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat
sistematic prin lectorate şi prin consultaţii în cadrul orelor stabilite și afișate la loc vizibil.

Consiliul de Administraţie a fost constituit din 9 membri conform adresei IȘJ
Harghita şi a desfăşurat activități cu respectarea tematicii şedinţelor propuse la începutul
anului şcolar, soluţionând în mod operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se



impuneau în fiecare situaţie.
Directorul școlii a efectuat ore de asistenţă aproape la toate cadrele didactice, a

discutat cu profesorii inspectaţi urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare.
Asistențele au fost realizate pe baza unei planificări realizată la începutul anului școlar și
adaptată pe parcurs. A fost asigurată derularea programelor sociale guvernamentale,
respectiv „Lapte şi corn”, acordarea pachetelor de rechizite școlare, burse.

Şedinţele Consiliului profesoral s-au desfăşurat conform tematicii aprobate la
începutul anului şcolar.

Concursurile desfăşurate în şcoală, fie că a fost vorba de concursuri la nivelul şcolii
sau la nivel judeţean, au fost temeinic pregătite, astfel încât participanţilor să li se creeze
condiţiile optime pentru obţinerea rezultatelor pozitive.

Examenul de Evaluarea Naţională a fost organizat în cele mai bune condiţii, elevii
prezenţi obţinând o promovabilitate de 100%.

Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic s-a realizat
prin aplicarea fişelor de autoevaluare şi evaluare aprobate de Consiliul de administraţie,
respectându-se prevederile legale. Întregul personal angajat al unității a obținut calificativul
Foarte Bine.

Proiectul de încadrare a avut în vedere asigurarea desfăşurării orelor pentru toate
clasele, cu profesori calificaţi, pe cât posibil, cu titulari în unitatea şcolară. Toate activităţile
de mobilitate au fost validate de Consiliu de administraţie şi aduse la cunoştinţa celor
interesaţi.

Aplicarea Metodologiei de formare continuă a personalului didactic a impus o
coordonare mai eficientă în acest domeniu, urmărindu-se stadiul formării cadrelor didactice
pe perioade de 5 ani şi finanţarea din bugetul şcolii a activităţilor de formare în funcţie de
necesităţile personalului şcolii.

Înscrierea copiilor în clasa I şi clasa pregătitoare s-a desfăşurat conform legislaţiei
în vigoare.

III.3. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
III.3.1. Activitatea desfășurată de compartimentul secretariat:

În anul şcolar 2021-2022 activitatea personalului serviciului secretariat a fost una
eficientă, bazată pe responsabilitate, seriozitate, motivaţie profesională în contextul unui
volum de munca foarte mare şi a necesităţii respectării cu stricteţe a tuturor termenelor
impuse de ISJ HR, a metodologiilor şi a legislaţiei în vigoare cu respectarea procedurilor
specifice.

a. ZONE DE COMPETENȚĂ:
- REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL
- PERSONAL – RESURSE UMANE
- ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
- ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE
- ELEVI

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE
- Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv
general



- Rezolvarea corespondenței școlii.
- Completarea zilnică a condicii de evidență a personalului didactic.
- Completarea și eliberarea de diplome de absolvire a învățământului gimnazial.
- Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentatiei
privind desfasurarea corigentelor
- Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare, clasa a Va , înscrierea și reînscriere în gradiniță
- Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole,operarea mişcărilor elevilor
- Întocmirea situaţiei statistice la sfârşit de an şcolar 2020-2021, început de an
şcolar 2021-2022 și sfârșit de an 2021-2022;
- Completarea şi eliberarea foilor matricole urmare solicitarilor pe baza de cerere.
- Completarea si eliberarea de adeverinţe pentru elevi de câte ori este nevoie.
- Întocmirea lunară a pontajelor pentru cadre didactice şi personalul didactic auxiliar
- Actualizarea registrului electronic privind evidenta salariatilor și transmiterea la ITM
de câte ori este nevoie Întocmirea tuturor situaţiilor legate de încadrarea
personalului didactic an şcolar 2021-2022, (situaţia normelor, situaţia pe discipline,
fişa incadrarii, fișa postului,etc.)
- Înctocmirea de decizii personalului şcolii urmare schimbărilor intervenite, decizii de
încadrare pe baza repartiţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita
- Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniţi în unitate, pentru
toate cadrele didactice încadrate la plata cu ora, precum şi finalizarea contractelor
celor plecaţi din unitate
- Întocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniţi în unitate
- Întocmirea şi depunerea în termen la ISJ HR a statului de funcţii, precum şi
întocmirea de situaţii privind normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic
- Întocmirea lunara a statelor de plată, a declaraţiei 112 privind CAS-ul, impozitul și
sanatatea, validarea de către Ministerul de Finanţe
- Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri pentru persoanele
pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva
unităţii noastre
- Completarea şi eliberarea de adeverinţe de sănătate pentru angajaţii şcolii de câte
ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa Județeană de sănătate)
- Întocmirea conform cu calendarul mișcării personalului didactic, an școlar 2022-
2023, a situaţiilor cerute,
- Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu venitul net salariaţilor care solicită
credit bancar
- Actualizarea avizierului şcolii cu toate documentele care au specific informativ
- Operarea în programul SIIIR a tuturor datelor pentru elevi .
c. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ
∙ cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;
∙ cu elevii şcolii;
∙ cu alte compartimente: contabilitate, administrativ, bibliotecă, psiholog.
∙ I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului, Oficiul Poştal, Poliţie,
Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc.



III.3.2. Activitatea desfășurată de compartimentul contabilitate:
● Plăţi către furnizori, salariaţi, bugete ale statului, ale asigurărilor sociale, ale

asigurărilor de sănătate, şomaj;
● Acordare viză CFP pentru: contracte, comenzi, state plată, burse, dispoziţii

plată/încasare, ordonanţări de plăţi pentru achiziţii de bunuri, prestări de servicii,
salarii şi alte drepturi salariale acordate;

● Verificare stat de plată salarii şi alte drepturi salariale, burse;
● Verificări gestiuni materiale;
● Analizarea şi selectarea ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice

de produse, prestări servicii, lucrări;
● Încheiere de contracte, comenzi pentru achiziţionarea de bunuri, prestări de servicii,

efectuarea de lucrări;
● Înregistrări contabile, întocmire de balanţe de verificare;
● Întocmire de situaţii financiare, bilanţ contabil;
● Întocmire situaţii statistice;
● Întocmire de situaţii solicitate de organele superioare;
● Organizare inventariere: instruire comisie, verificare situaţii centralizatoare, înaintare

către Consiliul Local a propunerilor pentru casare a bunurilor, operare în contabilitate
a rezultatelor inventarierii;

● Întocmire plan de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare.
Raport statistic:

Nr. adrese şi situaţii:  aproximativ 50/luna:  ISJ HR,  Primăria Topliţa, Administrația

Administrația Financiară Topliţa, Trezoreria Topliţa,   Direcţia de Finanţe.

Resurse financiare:

După cum se vede din situaţiile prezentate mai sus creditele bugetare deschise la bugetul
local au fost de 467.600 din care utilizate 467.340 a ramas un disponibil de 260 din care la
cheltuieli materiale 102 lei, asistenta socialal 158 lei.

La bugetul de stat creditele bugetare deschise au fost de 2.947.387 lei, suma a fost
cheltuita integral.

Creditele primite din bugetul local au fost cheltuite, după cum urmează :

Resurse bugetare local:

Nr.

Crt.

Denumire indicator Suma

1. Cheltuieli de personal -

2. Bunuri şi servicii :

- Bunuri şi servicii

- Reparaţii curente

-     Obiecte de inventar

- Deplasări

387.897,55

348.343

-

32.626,90

1.652,00



- Cărţi, publicaţii

-     Pregatire profesionala

- Alte cheltuieli

2.149,25

3.126,40

-

3. Asistenţă socială 27.842

4. Burse 51.600

Total 467.339,55

În anul școlar 2021-2022 în afara de cheltuielile curente: energie, apa, telefon,
materiale de curatenie si intretinere, cataloage, carnete, furnituri de birou,
s-au achiziţionat 40 seturi de mobilier școlar, 1 scanner, 7 table magnetice, 3 seturi accesori
tabla magnetică.

Pe parcursul  anului s-au făcut mai multe lucrări  pentru obținerea  autorizației PSI.

III.3.3. Activitatea desfășurată de compartimentul bibliotecă școlară:
Biblioteca şcolară are ca obiectiv atragerea elevului spre carte şi lectură, sprijinirea

procesului instructiv-educativ, precum şi colaborarea bibliotecar-elev, bibliotecar–personal
didactic. Scopul acestei colaborări este de a dezvolta gustul elevilor pentru o lectură de
plăcere şi nu una de impunere, de a trezi  interesul pentru carte, pentru lectură.

Pentru buna funcționare a bibliotecii școlare am respectat normele biblioteconomice
în vigoare prin asigurarea serviciului de evidență și catalogarea documentelor, am respectat
procedurile cu privire la efectuarea operațiunilor în documentele de evidență respectiv RFM,
RI, fișele de cititor.

Un alt aspect important este de a mări fondul de carte de la an la an, astfel biblioteca
are un număr de 14311 volume (din care casate 733 buc) iar la structura Zencani 2383
volume (124 buc casate). Toate aceste documente sunt obținute din achiziții și donații.
Mărind fondul de carte cu cărți noi și atractive, crește și numărul de cititori. (349 cititori
înscriși, din care 260 cititori activi)

Activităţile din cadrul bibliotecii debutează cu înscrierea cititorilor la bibliotecă,
aducerea la cunoştinţă a orarului de funcţionare, a regulamentului de ordine interioară a
bibliotecii şcolare, familiarizarea elevilor cu sala bibliotecii.

De aceea biblioteca şcolară trebuie să adune surse de informare permanente şi la zi,
trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să
corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. În acest scop organizez
în colaborare cu cadrele didactice activități în biblioteca școlară, unde marcăm aniversările și
comemorările scriitorilor români (Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Octavian Goga, Mihai
Eminescu, etc.) și nu numai.

Din activitățile bibliotecii:

- D-l Goe... și schița satirică Vizită... de Ion Luca Caragiale, interpretate de elevii
claselor a VII-a A și B

- Mihai Eminescu „Luceafărul poeziei românești”
- Centenarul Marii Uniri – Octavian Goga, profetul Marii Uniri
- Citim împreună! Ziua Națională a Lecturii



- Ziua Culturii Naționale
- "Bun venit în universul cărţilor"
- Ziua Pământului- 22 aprilie
- 22 martie  – Ziua Mondială a Apei
- 4 Octombrie, Ziua Mondială a Animalelor!
- 20 martie Ziua Internațională a Francofoniei
- Club de lectură. Citim împreună!

III.3.4. Activitatea desfășurată de compartimentul administrativ și informatică:
La compartimentul administrativ s-au asigurat zilnic produsele necesare de igienă şi

curățenie la școala din centru respectiv a școlilor arondate. S-a asigurat o bună transparență a
necesarului de materiale, achizițiile fiind făcute pe baza referatelor de necesitate.S-a ținut
cont de necesarul de materiale în magazie, transmis permanent către departamentul de
contabilitate. S-au făcut notele de intrare și recepții, bonurile de consum şi bonurile de
transfer, iar periodic și balanța materialelor aflate în stoc.

La compartimentul de informatică s-a asigurat o bună funcționare a calculatoarelor și
a perifericelor (imprimante, copiatoare, videoproiectoare etc.), a internetului din școală și din
structurile arondate.. S-a oferit sprijin tuturor cadrelor didactice în desfășurarea diferitelor
activități curriculare și extracurriculare (asigurare transmisii online, diplome, copii de
materiale didactice etc.). S-au gestionat conturile G-suite din cadrul școlii şi site-ul școlii.

III.4. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC
Personalul nedidactic al școlii și-a îndeplinit cu seriozitate atribuțiile specifice

postului contribuind la buna desfășurare a actului educațional din școală, dând dovadă de
implicare și responsabilitate.

III.5. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU
Comisiile de lucru şi-au desfăşurat activitatea conform planului întocmit la începutul

anului şcolar. Funcţionarea corectă a acestor comisii a permis derularea în condiţii optime a
activităţii didactice şi extraşcolare.

Toate Comisiile constituite pe parcursul anului școlar s-au implicat în buna
desfășurare a activităților din școală, cu scopul unei bune funcționări și de calitate.

III.5.1. FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă, coordonată de prof. Kondratovici
Lenuța, s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial al comisiei, Planului
operațional şi a obiectivelor propuse de Școala Gimnazială „Sf. Ilie” Toplița.

În vederea atingerii obiectivelor propuse cadrele didactice din unitatea de învățământ
au participat la:

● cursuri de perfecționare şi formare continuă;



● activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice;
● au fost întocmite documentele pentru echivalarea în credite profesionale transferabile

a formelor de organizare a formării continue pentru anul școlar 2021 – 2022;
● au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare formare

continuă a cadrelor didactice din unitatea de învățământ, după care a fost realizată
analiza, prelucrarea datelor și prezentarea concluziilor;

● au fost completate, centralizate fișele individuale de formare continuă pentru fiecare
cadru didactic încadrat;

● a fost reactualizată și completată macheta cu baza de date privind perfecționarea
cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru perioada 2018 - 2023,
cuprinzând: nume și prenume, CNP, vechime, studii, gradul didactic și anul obținerii,
cursuri acreditate cu denumirea cursului, furnizor și nr. de credite obținute în cadrul
programelor de formare continuă, cursuri avizate cu denumirea cursului, furnizor și
nr. de ore;

● toate cadrele didactice din unitate au participat la Comisiile metodice şi la Cercul
pedagogic;
Pe parcursul anului școlar 1 cadru didactic a obținut gradul didactic I (prof. Szocs

Mirela) și 1 cadru didactic a finalizat un program de conversie pe matematică (prof. Șipoș
Mariana).

La cursurile de formare continuă din cadrul unor programe de perfecționare continuă
au participat 6 cadre didactice (prof. Tun Daniel-Liviu; prof. Marc Margareta Terezia; prof.
Kondratovici Lenuța; prof. Szebeni Monica Camelia; înv. Pui Corina-Gabriela; înv. Curta
Teodora Zamfira; înv. Vaidoș Camelia Liliana; prof. Șipoș Mariana; prof. Hainala Ildiko
Maria Doina) care au participat la 443 ore de perfecționare, fiind obținute 38 credite
profesionale.

Ca metodist al IȘJ Harghita și-a desfășurat activitatea 1 cadru didactic (disciplina:
religie - prof. Marc Margareta Terezia).

III.5.2. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC)
Activitatea comisiei, coordonată de prof. Szebeni Monica Camelia, a avut în vedere

faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al
dezvoltării instituţionale și profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât
acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a școlii.

În semestrul I al anului şcolar 2021- 2022, s-au desfăşurat în cadrul CEAC
următoarele activităţi:

În luna septembrie:
- S-a stabilit  componenţa CEAC;
- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire;
- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare;
- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC;



- Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor,
Regulament CEAC, organigrame);

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru;
- Completarea documentelor CEAC (Proceduri);
- Realizarea structurii documentelor;
- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;
- Stabilirea responsabilităților membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea

necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei;
- S-au aprobat testele de evaluare inițială.

În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat:
- Raportul Anual de Evaluare Internă RAEI;
- Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii;
- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare.

Pe parcursul lunii noiembrie s-a verificat:
- 25% din portofoliile cadrelor didactice;
- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor.

În luna decembrie s-au verificat:
- 25% din portofoliile comisiilor;
- Corectitudinea completării cataloagelor;
- Selectarea și elaborarea chestionarelor.

În luna ianuarie s-au verificat:
- 25% din portofoliile diriginților;
- S-a verificat notarea ritmică;
- Validarea chestionarelor.

Responsabilul CEAC:
- A început  codificarea şi  înregistrarea documentelor;
- A încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii;
- A colectat datele statistice ale unităţii şi  a  rapoartelor de activitate ale comisiilor cu

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare anual;
- A aplicat  chestionarele selectate;
- A prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de

monitorizare a cataloagelor, Chestionare pentru profesori,  roluri şi eficienţa în
comisii, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor;
Pe parcursul perioadei activitatea comisiei s-a desfășurat pe parcursul a cinci  şedinţe

de lucru conform proceselor-verbale din dosarul comisiei.
Analiza SWOT a activităţii comisiei CEAC:

PUNCTE TARI
- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară;
- elaborarea de chestionare;
- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul școlar 2020-

2021 la termenul stabilit;



- procedurile au fost actualizate.
PUNCTE SLABE

- există deficiențe în monitorizarea activităților.
AMENINŢĂRI

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită
supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea să nu fie
îndeplinite toate sarcinile.

OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei

comisii.

III.5.3. COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE

Responsabilul pentru proiecte și programe educative a fost doamna profesor Szocs
Mirela. La începutul anului școlar 2020 - 2021 s-au fixat o serie de obiective:

- Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune
fundamentală a procesului instructiv-educativ;

- Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a
acestuia;

- Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare
personală;

- Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
- Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia

pe tipuri de educaţie complementară;
- Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare
internaţională;

- Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin
prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi
analfabetism;

- Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
- Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi

evaluarea impactului acesteia în comunitate;
Rezultate obținute:

- Activitatea educativă şcolară s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate
fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, și
părinţi. Acest lucru a dus la o îmbunătățire vizibilă a relatiei profesor-elev-parinte.
Activitățile extracurriculare au fost diverse , oferind elevilor dar și părinților acestora
oportunitatea de a-și petrece timpul liber într-un mod educativ.

Activități desfășurate:

Perioada/ Activitatea Responsabil Descrierea activității



Data
Septembrie
2020

Bine te-am regasit,
scoala!

Toate cadrele didactice Prezentarea normelor de igienă și
comportament
Activități de informare

5 Octombrie
2020

Ziua mondială a
educației

Toate cadrele didactice Concursuri de desene, recital, expoziție
Informarea elevilor cu privire la Ziua
Internațională a Educației

Octombrie
2021

Lupta împotriva
traficului de persoane

Toți profesorii diriginți
Consiliul elevilor
Responsabil proiecte educative

Informare cu privire la fenomenul
traficului de persoane

Biologia-știința viului
Prof.Hingan Ana-Maria Primul ajutor pentru un viitor mai sigur

Vizită de studiu
Noiembrie
2021

Ziua limbilor
Europene

Prof. Kondratovici Lenuta
Prof. Nagy Anna Dolores
Prof. Szocs Mirela

Dezbateri pe tema importanței cunoașterii
unei limbi străine.

Prevenirea
abuzurilor și
violențelor

Consilier Școlar- Truta Anca
Maria

Prezentări
Dezbateri

Ziua Verde a
Eco-Școlilor

Prof.Hingan Ana-Maria
Prof. înv. primar Pui Corina, Sipos
Mariana

Acțiune de plantare de arbori și arbusti

Săptămâna educației
globale
IT`S OUR WORLD!
LET’S TAKE
ACTION
TOGETHER!

Prof. Tun Daniel
Prof. Szocs Mirela
Prof. Daroși Gabriel
Prof. Truța Anca
Prof. Marc Margareta
Prof. înv. primar Pui Corina

Elevi participanți (93) :
12 elevi din clasele II,III,IV
28 elevi din clasa a V-a
27 elevi din clasa a VII-a
26 elevi din clasa a VIII-a

Decembrie
2021

1 Decembrie -Ziua
Națională a
României

Prof. Tun Daniel Liviu
Prof. Mezei Mihaela
Prof. Kondratovici Lenuta
Prof. Szocs Mirela
Prof. Marc Margareta

Prezentări
Eseuri tematice
Recitare de poezii
Interpretare de cantece

Ziua Internațională
a Drepturilor Omului
-10 decembrie

Consilier Școlar- Truta Anca
Maria

Prezentări

Vin colindatorii-
Sărbătoarea
Crăciunului

Toți profesorii diriginți Serbări școlare

2-19
Decembrie

Cutia cu fapte bune Prof.Hingan Ana-Maria
Prof. Balazs Lenuta
Prof, Darosi Gabriel
Prof. Szocs Mirela

Confectionare decorațiuni pentru Bradul
de Craciun- Actiune umanitara

Parteneriat Scoala
Gradinita

Prof. înv primar Cosarca Claudia,
Szebeni Monica

Activitate de cunoaștere a viitorilor
școlari



Prof. sprijin Nodis Madalina Prezentarea ofertei educaționale a scolii
Ianuarie
2022

Mihai Eminescu-
Poetul nostru
național

Prof. Mezei Mihaela
Prof. Kondratovici Lenuta
Prof. Szocs Mirela

Prezentări

23 Ianuarie- Ziua
scrisului de mână
24 Ianuarie- Unirea
Principatelor Române

Prof. Tun Daniel Liviu
Prof. Darosi Gabriel

Scriere de eseuri pe tema Unirii

La Patinoar Prof. Marc Margareta
prof. Kondratovici Lenuta

Activitate în aer liber cu elevii claselor a
VIII-a A si B

Educarea unor virtuți
creștine și cultivarea
comportamentului
moral - religios

Marc Margareta, Truța Anca și
Mezei Mihaela

Activitatea a avut loc la Biserica ,,
Întâmpinarea Domnului" - Zencani, cu
ocazia sărbătorii ,, Sfinții Trei Ierarhi -
Vasile, Grigore și Ioan". Elevii au
participat la Sfânta Liturghie iar părintele
paroh le-a vorbit despre virtuțile moral -
creștine a celor trei ierarhi.

Februarie
2022

Valentine’ s Day Profesorii diriginți Realizare de felicitari
Dezbateri
Prezentări

Dragobete

Proiect Cyberbullying Consilier Școlar
Martie 2022 1 Martie- Ziua

Martisorului
Toți profesorii diriginți Realizare de martisoare

8 Martie- Ziua
Internațională A
Femeii

Profesorii diriginți/Învățători Recitare de poezii

Compuneri
Realizare de felicitari
Realizare si prezentare de filmulete
Vizita la biblioteca scolara

Povestile Copilariei-
Ion Creanga

Prof. Mezei Mihaela
Prof. Kondratovici Lenuta
Prof. Szocs Mirela
Prof. înv. Primar
Bibliotecar Anna-Maria Szasz

Proiect anti-bullying-
UNICEF

Consilier Școlar
Prof. Sprijin Nodis Madalina

Prezentări

5 Martie- Mama,
Dulce Mama

Prof. inv. primar Hainala Ildiko Activitate sportiva, culturala realizata in
colaborare cu parintii și profesorii clasei
a II-a A

14 Martie- Ziua  π Prof. Balazs Lenuța Concurs Interactiv Matematică

22 Martie- Ziua
Mondială a Apei

Prof. Hingan Ana-Maria
Prof. Darosi Gabriel

Apa- element esențial al vieții
Studiu de caz- Cum gestionăm eficient
resursele disponibile?

16-23 Martie 2022-
La Francophonie

Prof. Constantin Alisia Prezentări - Elevii claselor a V-a A, a
VIII-a A și a VIII-a B.

Aprilie 2022 Hristos a Inviat!-
Sărbătorile Pascale

Profesorii diriginți/ Învățători Realizare de felicitari, decorațiuni
specifice Sarbatorilor Pascale
Incondeiere de ouă
Prezentari – traditii si obiceiuri Pascale la
noi si in lume

Sa vorbim despre… Consilier Școlar- Truta Anca
Maria

Activități de combatere și prevenire a
consumului de droguri



1 Aprilie Ziua rândunicii Prof. inv. prescolar Antal Cristina
Prof. înv primar Șipoș Mariana

"vizionarea ""Legenda rândunicii""
informații, curiozități despre rândunică
audierea și intonarea cântecului
""Rândunica"" realizarea de compoziții
plastice ""Rândunica"" "

4 Aprilie Sa ne cunoaștem
trecutul

Prof. înv. primar Hainala Ildiko
Prof. inv. primar Ciucanu Mirela
Prof. sprijin Nodis Madalina

Vizita la Muzeul Etnografic

Salvează mediul și fii
Eco

Prof.Hingan Ana-Maria Simpozion Concurs
6 copii din clasele V-VI

Drumetie
Liberty Fishing

Prof. Darosi Gabriel Activități sportive și de recreere in natura

11 aprilie Educatie financiara Inv. Vaidos Camelia Prezentare
Mai 2022 9 Mai- România și

Europa
Prof. Tun Daniel Concurs interdisciplinar

3 Mai- Diminuarea
violenței în mediul
școlar și
conștientizarea
fenomenului bullying

Prof. Tun Daniel-Liviu;
Prof.Pușcaș Marin;
Prof. Hîngan Ana-Maria

Activitate informativ - preventiv -
educativă realizată în parteneriat cu
Biroul de Siguranță Școlară al I.P.J.
Harghita (Miercurea - Ciuc) reprezentată
de comisar Cimpoeșu Ramona și
subinspector Lăpușneanu Rodica. Au
participat elevii din 4 clase
(5A,6B,7A,7B)

15 Mai Ziua
Internațională a
Familiei

Profesorii diriginți/ Învățători Realizare de filmulete cu activități în
familie
Discuții despre importanța familiei
Realizare de desene cu tema “Familia
mea”

Cafeneaua
Internationala-
diversitate culturala

Consilier Școlar- Truta Anca
Maria

Activități de team building, relaționare și
cunoaștere a elevilor din diferite categorii
socio-culturale

Vizita la Pepiniera
Silvica Magherus

Prof, înv. primar Hainala Ildiko
Prof. sprijin Nodis Madalina

Activitate de cunoaștere a mediului

31 mai Excursie-
Romaqua Borsec

Prof, inv. primar Hainala Ildiko,
Ciucanu Mirela, Cojocar Laura,
Teslovan Alexandra, Cosarca
Claudia, Szebeni Monica
Prof. sprijin Nodis Madalina

Vizita la fabrica de apa minerala
100 elevi din clasele I-IV

28 mai-Excursie
Borsec

Prof. Puscas Marin Excursie cu elevii clasei a VI-a B

28 mai-Excursie
Salina Turda
Cheile Turzii

Prof. Darosi Gabriel
Prof. Szocs Mirela
Prof. Marc Margareta
Prof. Nistor Mircea
Prof. Hangan Ana Maria
Prof. Balazs Lenuta
Prof Kondatovici Lenuta

Excusie cu elevii claselor V-VIII

14 mai- Excursie
Suceava

Prof. Szocs Mirela
Prof. Tun Daniel Liviu
Prof. Darosi Gabriel

Excursie la Cetatea de Scaun  a Sucevei
Vizita la casa memorială Ion Creangă



Prof. Mezei Mihaela Vizita la Rezervatia de Zimbrii
Targu-Neamt
Vizita la mănăstirea Neamț

Campania Globala
Pentru Educatie-
Salvati Copiii

Consilier Scolar –Truta Anca
Maria

Activitati de prevenire si combatere a
bullyingului in unitatile de invatamant

1 Iunie 2022 Ziua Internationala a
Copilului

Profesorii diriginti/ Invatatorii
Consilier Scolar- Truta Anca
Maria

Prezentari PPT- drepturile si indatoririle
copiilor
Dezbateri
Concurs de desene
Concursuri sportive
Jocuri distractive

Iunie- Iulie Tabara de vara
Integro- Lunca
Bradului

Prof. Szocs Mirela
Prof. Darosi Gabriel
Prof. Balazs Lenuta
Prof. inv. primar Cosarca Claudia,
Szebeni Monica, Cojocar Laura,
Hainala Ildiko
Prof. sprijin Nodis Madalina

Tabara organizata impreuna cu Asociatia
Parintilor ”Ecoscoala”, cu participarea a
109 elevi din clasele I-VII

Proiecte pe termen lung:

Perioada Numele activitații Responsabili Descriere 
Decembrie
2021- Iunie
2022

Descoperim
impreuna

Prof.inv.primar Hainala Ildiko
Inv. sprijin Nodis Madalina
Toate cadrele didactice din
inv. primar

Activități desfasurate pe tot parcursul anului
scolar- vizite, drumetii

Noiembrie
2021- mai
2022

Milioane de capace,
milioane de zambete

Prof.inv.primar Szebeni
Monica
Toate cadrele didactice din
inv. primar

Activitate ecologica de reciclare

Octombrie
2021- Mai
2022

Scoli prietenoase cu
natura

Prof.inv.primar Szebeni
Monica Structura Cornisa
Prof.inv.primar Sipos
Mariana, structura Zencani
Prof. Hingan Ana-Maria,
structura Centru
Toate cadrele didactice din
inv. primar

Activitate ecologică

Ianuarie-Aprili
e 2022

Stimularea și
îmbunătățirea vieții
catehetice prin
activități practice.

Prof. Marc Margareta,
Prof.Truța Anca

Elevii au realizat icoane pe sticlă și hârtie,
cu tema ,, Rugăciunea în viața mea" din
cadrul Concursului Național Catehetic lansat
de Patriarhia Ortodoxă Română.

Februarie-
Aprilie 2022

Rugăciunea în viața
mea

Prof. Marc Margareta,
Prof.Mezei Mihaela

Elevii au compus rugăciuni și eseuri despre
rugăciune

III.5.4. COMISIA DE CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII (CDȘ)
Comisia a fost coordonată de doamna profesor Mezei Mihaela. Proiectarea ofertei de

CDȘ se făcut pe baza unei analize de nevoi. Analiza de nevoi a vizat interesele de învățare



ale elevilor din școală, oportunitățile educaționale și resursele unității de învățământ,
contextualizate În funcție de viziunea și misiunea școlii.

Cadrele didactice au propus opționale, ținând cont de analiza nevoilor și de
oportunitățile identificate,  precum și de preferințele exprimate de elevi și părinți.

Oferta CDȘ pentru anul școlar 2021 - 2022:
Pentru învățământul primar:

Nr. Denumirea opționalului Clasa Cadru didactic
propunător

1. Educație ecologică și de protecție a mediului 1 A Hîrlav Maria

2. Educație pentru societate 1 A Hîrlav Maria

3. Mai întâi caracterul 1 A Hîrlav Maria

4. Joc și mișcare 2 B Ciucanu Mirela

5. Educație pentru prevenirea riscului rutier 2 B Ciucanu Mirela

6. Mai întâi caracterul 2 B Ciucanu Mirela

7. Educație financiară 3 A și B Hainala Ildiko
Teslovan Alexandra

8. Educație pentru prevenirea riscului rutier 3 A și B Hainala Ildiko
Teslovan Alexandra

9. Educație financiară 4 A Cojocar Laura Maria

10. Educație pentru sănătate 4 A Cojocar Laura Maria

Pentru învățământul gimnazial:

Nr. Denumirea opționalului Clasa Cadru didactic
propunător

1. Mediul geografic, prietenul meu 5 Daroși Gabriel Adrian

2. Universul teatrului 6 Kondratovici Lenuța



3. Literatura, pictura, muzica și teatrul 6 Mezei Mihaela

4. Istoria Holocaustului. Istoria Recentă a
României

7 Tun Daniel Liviu

5. Concepte ale științei aplicate în viața de zi cu zi 8 Balazs Lenuța

III.5.5. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ ȘCOLARĂ
Comisia a fost coordonată de către doamna învățătoare Hîrlav Maria.
Obiectivele fixate la începutul anului școlar au fost:

- monitorizare săptămânală a absențelor;
- centralizarea și raportarea lunară a absențelor;
- comunicarea cu părinții cu scopul de informare în legătură cu frecvența elevilor și de

a lua măsuri în situațiile de absenteism nemotivat;
- abordarea tematicii prevenirii și combaterii absenteismului în cadrul orelor de

dirigenție/ consiliere;
- consilierea elevilor cu număr mare de absențe și a părinților acestora.

Pe parcursul anului școlar, membrii Comisiei pentru frecvență, combaterea
absenteismului și abandonului școlar au monitorizat activitățile cuprinse în procesul de
prevenire și combatere a absenteismului, precum și completarea bazei de date cu absențe.
Prin completarea acesteia de către învățători/diriginți, lunar, monitorizarea absențelor
nemotivate s-a făcut permanent și s-au luat măsurile adecvate.

La începutul anului școlar, diriginții și învățătorii au prezentat elevilor și părinților
prevederile regulamentelor școlare, iar pe parcursul fiecărui semestru au notat în cataloage
absențele, au monitorizat absențele nemotivate și au informat părinții în legătură cu situația
elevilor care au înregistrat absentat nemotivat. S-au desfășurat activități educative și de
consiliere pentru prevenirea absenteismului.

Conform datelor statistice completate de învățători/diriginți, nu s-au înregistrat
absențe nemotivate la ciclul primar, clasa a V-a A și la clasele a VIII-a A, a VIII-a B.

La clasa a II-a B și la celelalte clase din ciclul gimnazial s-a înregistrat un număr mare
de absențe nemotivate:

Clasa a II-a B: 206
Clasa a V-a B: 2751
Clasa a VI-a A: 345
Clasa a VI-a B: 493
Clasa a VII-a A: 687
Clasa a VII-a B: 411

Au fost trimise informări scrise părinților și s-a scăzut nota la purtare conform
regulamentelor.



La sfârșitul anului școlar se înregistrează 7 elevi cu risc de abandon școlar (V B - 5
elevi, VII A - 2 elevi). În aceste situații au fost luate măsurile legale pentru scăderea
numărului elevilor aflați în risc de abandon școlar.

III.5.6. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ
Comisia a fost coordonată de doamna profesor Truța Anca Maria.
Pe parcursul anului școlar au fost realizate activități diverse precum:

- realizarea de fișe psihopedagogice pentru întocmirea dosarului de pentru certificatul
de orientare școlară și profesională / certificat de handicap;

- stabilirea termenilor de realizare a planurilor educaționale individualizate pentru
elevii cu CES;

- discutarea rapoartelor de monitorizare ale elevilor, schimbările survenite în timpul
anului școlar,  acțiunile întreprinse pentru elevii cu CES.

Rezultate obţinute la finalul anului şcolar:

● Creşterea eficienţei întregului demers didactic reflectată în antrenarea elevilor în

luarea unor decizii în cadrul activităţilor desfăşurate individual / pe grupe şi în mediul

online, precum şi în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare a copiilor cu

Cerinţe Educative Speciale în grupul din care aceştia fac parte.

● Colaborarea cu cadrele didactice pentru realizarea Planurilor Educaţionale

Individualizate (PEI), a activităţilor desfăşurate la nivelul clasei, dar şi în cadrul

activităţilor școlare și extrașcolare, în cadrul competițiilor, în funcţie de nivelul de

înţelegere al elevului, de capacitatea de achiziţie a cunoştinţelor, capacitatea de

utilizare a mijloacelor tehnologice.

● Avizarea de către CIEC a PEI-urilor/a Rapoartelor de monitorizare a activităţii

educaţionale.

III.5.7. COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Consilierul etic al Școlii a fost / este domnul profesor Daroși Gabriel - Adrian.

Comisia de etică și integritate a realizat următoarele activități:

- studierea legislației și a actelor normative pentru aplicarea Codului de etică;
- întâlniri de lucru pentru stabilirea măsurilor de popularizare a prevederilor Codului de

etică;
- soluționarea sesizărilor sau reclamațiilor care contravin prevederilor Codului de etică;



- optimizarea cadrului organizatoric și a managementului instituțional propice afirmării
unui climat moral;

Pe parcursul anului școlar, Comisia de etică și integritate  a urmărit:

- creșterea calității relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice din școală, relațiile
intercomunitare și cu autoritățile locale;

- implicarea fiecărui cadru didactic în creșterea calității activității didactice și a
prestigiului unității prin autoexigență în exercitarea profesiei și respingerea
conduitelor didactice inadecvate;

- respectarea demnității fiecărui elev, recunoscându-i-se meritul personal al acestuia;
- facilitarea accesului elevilor la cunoștințele fundamentale de drept;
- promovarea unei culturi juridice menite să încurajeze, respectul față de lege, echitate

socială și atitudine civică în rândul elevilor şi celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite
de unitatea şcolară;

- obținerea de beneficii majore pentru societate și pentru cetățean, prin educarea
juridică a elevilor ca viitori cetățeni;

 Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și integritate, în perioada de
raportare, comisia și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, reușind să promoveze
ansamblul principiilor ce fundamentează Codul etic.

Comisia a întreprins o singură acțiune de cercetare fiind consemnate abaterile de la
etică profesională. În rest, personalul unității și-a desfășurat activitatea conform Codului și
procedurilor destinate respectării acestuia.

Privitor la situațiile de conflicte de interese și incompatibilități, nu au fost raportate
sau constatate abateri în cursul perioadei de raportare. Pentru evitarea acestora, cadrele
didactice care participă la examenele naționale (bacalaureat și certificarea competențelor
profesionale) sau în comisia de mobilitate au completat declarații speciale, privind situația
referitoare la conflicte de interese și incompatibilități.

Activitatea comisiei a constat în acțiuni menite să prevină acte de corupție la nivel
educațional, creșterea gradului de educație în anticorupție, aprobarea, implementarea și
actualizarea planului aferent sectorului educațional și dezvoltarea sistemului de monitorizare
a implementării strategiei anticorupție. Aria de cuprindere este: cadre didactice, personal
didactic auxiliar și nedidactic, elevi, părinți.

A fost actualizat Codul de conduită al elevilor de la Școala Gimnazială Sf. Ilie din
Toplița.

În relația cu tutorii legali, cadrele didactice de la școala noastră au dat dovada de
transparență, stabilind astfel o relație de încredere mutuală cu aceștia. Au fost informaţi
despre activitățile elevilor, despre evoluția activității școlare, respectându-se în acelaşi timp
confidențialitatea datelor furnizate și dreptul la intimitate individuală și familială.



O altă acțiune întreprinsă a fost monitorizarea gestionării fondurilor alocate unităților
școlare prin intermediul celor doi consilieri locali, membri în Consiliul de Administrație al
școlii. În luna decembrie-ianuarie a fost elaborat un necesar de materiale în vederea
achiziţionării la nivelul unității şcolare, ca acțiune cuprinsă în Planul de integritate.

În ședința Consiliului profesoral din luna ianuarie, compartimentul contabilitate a
prezentat o situație cu privire la cheltuirea fondurilor bugetare și extrabugetare, pentru
asigurarea transparenței. Această documentație a fost publicată pe site-ul școlii.

Au fost elaborate noi proceduri, precum Procedura privind abaterile disciplinare,
cercetarea prealabilă și sancționarea personalului didactic și didactic auxiliar.

Membrii comisiei și-au îndeplinit atribuțiile într-un climat bazat pe respect, onestitate,
solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc,
confidențialitate, competiție loială, evitându-se lezarea libertății de opinie.

III.5.8. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI,
A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR

ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Comisia a fost coordonată de doamna profesor Truța Anca - Maria.
Pe parcursul anului școlar au fost desfășurate diferite acțiuni:

- de implementare a unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii

violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei

publice, în scopul sensibilizări acestora;

- de formare a atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor;

- de colectare de date prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de

interviu pentru cadre didactice şi părinţi (identificarea contextului în care apare

violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea

opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);

- de diseminare a informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;

- dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală;

- prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a

măsurilor şi planurilor de acţiune;

- de introducere a unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a

acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;



- de formare a unei echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;

- de consiliere individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor

agresive;

- de implicare a elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de

violenţă;

- de dezvoltare a preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu

caracter sportiv (fotbal,volei, handbal, jocuri sportive);

În situațiile sensibile apărute s-a oferit suport educaţional şi consiliere pentru părinţi,

atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentului violent cât şi în

general (activităţi de consiliere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu

consilierul psiholog al şcolii).

Au fost desfășurate și activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au

apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului.

La nivelul şcolii a existat o permanentă implicare privind combaterea discriminării şi

prevenirea oricăror acte de violenţă care au apărut pe parcursul desfăşurării procesului

instructiv-educativ, existând o comunicare eficientă între actorii implicaţi în procesul de

educaţie (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-primărie).

III.5.9. COMISIA DE PSI ȘI SSM

Comisia a fost coordonată de domnul profesor Pușcaș Marin.

Pe parcursul anului școlar s-au realizat următoarele categorii de instructaje:

- instructajul introductiv general;
- instructajul specific locului de muncă ;
- instructajul periodic;
- prezentarea normelor specifice de PSI/SSM.

S-a urmărit realizarea acţiunilor stabilite, prezentarea periodică a normelor şi
sarcinilor de prevenire şi stingere ce revin personalului, precum şi consecinţele diferitelor
manifestări de neglijenţă.



S-au asigurat materialele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor,
asigurȃndu-se condiţiile necesare  în caz de evacuare.

Planul de evacuare a clădirii s-a afişat în fiecare hol, făcȃndu-se cunoscut personalului
didactic, didactic auxiliar și nedidactic. A existat o strânsă colaborare între responsabilul
comisiei PSI/SSM şi director, cadrele didactice, personalul nedidactic, didactic auxiliar.

În urma controlului efectuat de cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență al
Județului Harghita au fost remediate neconformitățile sesizate.

Responsabilul PSI şi cadrele didactice au prezentat copiilor măsuri de prevenire în
cadrul unor activități educative, având diverse tematici cu privire la apărarea împotriva
incendiilor şi a cutremurelor corespunzătoare nivelului lor de vȃrstă.

Astfel copiilor li s-au făcut cunoscute norme pentru protecţia vieţii proprii şi a celor
din jur, educarea unor comportamente privind prevenirea unor accidente, incendii.

Au fost efectuate o serie de activități, precum:
● Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea școlii;
● Verificarea căilor de acces și a sistemelor de ghidare luminoasă;
● Asigurarea bunei funcţionări a instalațiilor sanitare, iluminat, încălzire.
● Verificarea însuşirii normelor PSI/SSM a cadrelor didactice, nedidactice;
● Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situatii de urgentă;
● Organizarea unor alarmări –12.10.2021, exercițiu de evacuare în caz de incendiu; s-a

simulat o evacuare în caz de incendiu la clasele din ciclul primar și gimnazial;
● Organizarea unor alarmări – 06.04.2022 , exercițiu de evacuare în caz de cutremur;

s-a simulat o evacuare în caz de cutremur la clasele din ciclul primar și gimnazial.
Am participat la concursul județean al cercurilor tehnico-aplicative „Cu viața mea

apăr viața”, unde echipajul școlii noastre condus de doamna profesoară Truța Anca a obținut
locul I.

Pe parcursul anului școlar nu s-au înregistrat accidente la locul de muncă sau cazuri
de incendii în unitatea noastră de învățământ.

III.6. REZULTATE ȘCOLARE DEOSEBITE

OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

La examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ s-a obținut un procent de
promovabilitate de 97,62%, al IV-lea loc pe județul Harghita.

Premii obținute la învățământul primar:

CONCURSURI Faza NAȚIONALĂ Faza JUDEȚEANĂ

Locul I 12 premii 29 premii



Locul II 8 premii 15 premii

Locul III 7 premii 8 premii

Mențiune 8 premii 9 premii

Premiul special - 10 premii

Concursuri sportive - 3 premii

Premii obținute la învățământul gimnazial:

OLIMPIADE ȘCOLARE Faza NAȚIONALĂ Faza JUDEȚEANĂ

Locul I - 2 premii

Locul II - 2 premii

Locul III - 1 premiu

Mențiune - 2 premii

Premiul special 3 premii -

CONCURSURI Faza INTER-
NAȚIONALĂ

Faza
NAȚIONALĂ

Faza
JUDEȚEANĂ

Faza
ZONALĂ

Locul I 6 premii - 5 premii -

Locul II 2 premii 1 premiu 1 premiu -

Locul III 2 premii 1 premiu 1 premiu -

Mențiune - - 3 premii -

Premiul special - 10 premii 12 premii 4 premii

La OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - FOTBAL s-a obținut
locul III la FAZA ZONALĂ, locul II la VOLEI - FAZA JUDEȚEANĂ.

III.7. SITUAȚIA BURSELOR



Tipul bursei Număr burse acordate

Bursă de merit

Bursă de studiu 77

Burse sociale

Burse de orfan

Burse de boală

III.8. GRAFICE

Reprezentare grafică a situației școlare PE MEDII

Învățământ gimnazial:



Reprezentare grafică a absenteismului

Învățământ gimnazial:



Învățământul primar:



Promovabilitatea și frecvența (exprimare procentuală):

Director,

prof. TUN Daniel-Liviu


