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RAPORT
privind starea şi calitatea învăţământului
desfăşurat în anul școlar 2018-2019
1. CURRICULUM
La începutul anului şcolar 2018 - 2019 au fost înscrişi :
- 435 elevi, în 18 clase, din care : - 265 elevi în învățământul primar, cuprinși în 10
clase (2 clase în alternativa educațională Step by
Step și 8 clase învățământ tradițional)
- 170 elevi în învățământul gimnazial, cuprinși
în 8 clase.
Pe parcursul anului școlar s-au înregistrat: 6 elevi plecați, 8 elevi veniți, au
rămas 437 la sfârșitul anului școlar, din care 3 elevi repetenți, 0 elevi cu abandon
școlar, procent de promovabilitate de 99,31%.
 La ciclul primar, la sfârșitul anului școlar au rămas 267 elevi:
- 266 elevi au promovat : - 44 cu medii de suficient
- 64 cu medii de bine
- 158 cu medii de foarte bine
- procent de promovabilitate: 99,62%
- 1 elev repetent, 0 elevi repetenți, 0 elevi abandon școlar
- 0 elevi cu calificativ scăzut la purtare
-1760 absențe motivate
- 255 absențe nemotivate.
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 La ciclul gimnazial, la finalul anului școlar au rămas 170 elevi.
- 168 elevi au promovat : - 12 cu medii între 5-6,99
- 61 cu medii între 7-8,99
- 95 cu medii de 9 și 10
- procent de promovabilitate: 98,82%
- 2 elevi repetenți, 0 elevi abandon școlar
- 6 elevi cu nota scăzută la purtare între 7-9,99 și 2 elevi cu nota scăzută la purtare
sub 7
- 1270 absențe motivate
- 590 absențe nemotivate.
2. RESURSE UMANE
PERSONAL ANGAJAT
Statul de personal pentru anul şcolar 2018 - 2019 a avut un număr de:
- 33,60 posturi din care: - 26,60 posturi didactice
- 4 posturi pentru personalul didactic auxiliar
- 3 posturi pentru personalul nedidactic
- un total de 41 persoane, din care 34 cadre didactice, 4 persoane didactic auxiliar și
3 persoane nedidactic.
Din cele 34 cadre didactice, 2 au avut funcția de învățător, 10 funcția de
profesor pentru învățământul primar și 22 funcția de profesor pentru învățământul
gimnazial.
Din totalul de 34 cadre didactice :
- 29 cadre au fost titularii şcolii noastre
- 3 titulari în altă școală, încadrați pentru completare de normă
- 1 suplinitori calificați
- 1 titulari în alte școli încadrați la plata cu ora.
Pe grade didactice situația se prezintă astfel :
- 26 cadre didactice cu gradul didactic I
- 3 cu gradul II
- 4 cu definitivatul
- 1 fără grad didactic
Încadrarea s-a făcut cu personal calificat la toate disciplinele, excepție făcând
disciplina educație plastică care a fost predată în completare de normă și la plata cu
ora de personal fără studii de specialitate.
3. MANAGEMENT ȘCOLAR
La începutul anului școlar 2018-2019 au fost proiectate toate documentele
manageriale: Proiectul de dezvoltare instituțională, Planul managerial, Planul
operațional, s-au constituit comisiile de lucru și catedrele pe specialități, a fost ales
noul Consiliu de administrație, au fost numiți diriginții și învățătorii, s-au acordat
calificativele anuale, au fost întocmite fișele de post și contractele individuale de
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muncă, s-au stabilit graficele și tematicile consiliului de administrație și ale
consiliului profesoral, precum și programul activităților educative școlare și
extrașcolare.
Pe parcursul anului școlar 2018-2019 catedrele și comisiile constituite au avut
în vedere respectarea cerințelor actuale privind reforma învățământului și realizarea
obiectivelor propuse în programul managerial al școlii. În acord cu acesta, au fost
elaborate programe manageriale ale catedrelor și programe de activitate ale
comisiilor. În acest scop cadrele didactice au manifestat implicare, inițiativă și
competență în realizarea sarcinilor profesionale.
Învățătorii și profesorii au întocmit proiectarea didactică anuală și pe unități de
învățare, proiecte didactice și schițe de lecții, în conformitate cu cerințele
metodologice, dar și cu profilul și nivelul de pregătire al elevilor. La fiecare
disciplină au fost utilizate materiale didactice eficiente, teste de evaluare curente,
sumative și finale.
Proiectarea planului de școlarizare a fost întocmită riguros, fundamentarea
făcându-se în conformitate cu legislația.
Consiliul de administrație și Consiliul profesoral si-au desfășurat activitatea
conform graficelor și și-au îndeplinit responsabilitățile pe durata anului școlar.
4. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Comisia metodică a învăţătorilor Şcolii Gimnaziale Nr.2 Vatra Dornei este
compusă din 12 membri: 2 învăţători şi 10 profesori pentru învăţământ primar (toţi
sunt titulari, 11 au gradul didactic I şi un cadru didactic are definitivatul).
În anul şcolar 2018-2019 au funcţionat 8 clase în învăţământul tradiţional şi 2
clase în alternativa educaţională Step by Step.
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL COMISIEI METODICE
Toţi membrii comisiei metodice a învăţătorilor au desfăşurat activităţi pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse la începutul anului şcolar, şi anume:
- asigurarea calităţii actului educaţional;
- personalizarea ofertei educaţionale ;
- dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltarea de competenţe metodice
şi sociale;
- integrarea eficientă a evidenţelor şi documentelor şcolare în activitatea instructiveducativă;
- armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţia
şcolară;
- identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către
aceştia;
- valorificarea şi eficientizarea resurselor existente;
- realizarea unui climat socio-profesional principial şi destins.
Activităţile comisiei metodice s-au desfăşurat conform programului stabilit la
începutul anului şcolar, şi anume:
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- participarea tuturor învăţătorilor la consfătuirile cadrelor didactice, în luna
octombrie şi la cercul pedagogic al învăţătorilor din Zona Dornelor în lunile
noiembrie 2018 și aprilie 2019;
- studierea şi aplicarea programelor şcolare pentru clasele pregătitoare şi I-IV;
- orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi competenţe intelectuale şi
acţionale, utilizarea metodelor interactive, stimularea gândirii logice, creative, a
activităţilor independente; asigurarea unui conţinut practic-aplicativ al învăţării;
utilizarea de strategii activ – participative;
- utilizarea eficientă a resurselor materiale din şcoală în vederea optimizării
activităţilor didactice, inclusiv TIC;
- punerea accentului pe latura educativă a conţinuturilor învăţării; evaluarea
raportului formativ-informativ;
- respectarea riguroasă a principiilor didactice în procesul de predare-învăţare;
- asigurarea permanentă a feed-back-ului în activitatea de predare-învăţare, de la
profesor la elev şi invers, un feed-back formativ, constructiv, care să conducă la
reglarea demersului educaţional;
- aplicarea testelor iniţiale, sumative, finale, conform regulamentului emis de MEN
şi a ISJ Suceava, analizarea rezultatelor elevilor; evaluarea - iniţială, continuă,
sumativă;
- identificarea greşelilor frecvente, tipice şi elaborarea planurilor de măsuri
ameliorative, de recuperare şi dezvoltare, pentru asigurarea progresului elevilor care
au obţinut rezultate mai slabe la testele iniţiale; monitorizarea progresului şcolar
individual; stabilirea instrumentelor de înregistrare a progresului şcolar şi
valorificarea datelor; formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în
vederea formării/dezvoltării competenţei „a învăţa să înveţi”;
- elaborarea planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare - personalizat, adaptat
claselor; avizarea acestora de către responsabilul comisiei metodice şi directorul
şcolii;
- monitorizarea elaborării proiectării didactice;
- adaptarea conţinuturilor la nivelul claselor, la realităţile cotidiene, integrarea
optimă a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite anterior cu cele noi;
- parcurgerea ritmică a conţinuturilor învăţării;
- prevenirea abandonului şcolar; susţinerea şcolarizării;
- organizarea de activităţi extraşcolare / extracurriculare, conform planificărilor,
precum şi a unor activităţi de voluntariat;
- activităţi de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă; pregătirea
pentru concursuri;
- activităţi diferenţiate / individuale cu elevii cu CES;
- desfăşurarea unor activităţi în cadrul programelor ECO-ŞCOALA, ROREC;
- completarea documentelor şcolare în timp util, corect: cataloage şcolare /caiete de
evaluare (la clasele SbS); registrul de evidenţă a activităţii (condica); situaţia şcolară
la sfârşit de semestru / an şcolar; diverse situaţii statistice – la nivelul claselor;
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- asigurarea unui climat educaţional pozitiv: crearea unui climat de muncă pentru a
crea fiecărui elev posibilitatea de a fi performant, de a progresa; în general, s-a creat
un climat educativ motivant, stimulativ, deschis, eficient;
- statornicirea unor relaţii de muncă bazate pe colaborare, cooperare, comunicare,
eficienţă, profesionalism, responsabilitate, toleranţă, respect reciproc, punctualitate;
- toţi învăţătorii şi-au întocmit / şi-au actualizat portofoliile personale; portofoliile
elevilor s-au completat permanent, pe parcursul anului şcolar;
- monitorizarea progresului şcolar individual; stabilirea instrumentelor de
înregistrare a progresului şcolar şi valorificarea datelor;
- formarea la elevi a aptitudinilor şi capacităţilor de comunicare, de a lua decizii în
mod democratic, de a rezolva paşnic problemele interpersonale, de a respecta
valorile – prin activităţi adecvate;
- activităţi prin care elevii să dobândească deprinderi de comportare civilizată în
situaţii diverse;
- s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, concretizată prin
lectorate cu părinţii, organizate la nivel de unitate, şedinţe cu părinţii pe clase,
consultaţii săptămânale, întâlniri, ora săptămânală de consiliere a părinţilor ş.a.;
- toţi învăţătorii şi-au întocmit portofoliile personale, iar portofoliile elevilor sunt
bine conturate;
- s-au susţinut referate şi informări (prof. Ciuhlău D., Forfotă D., Todaşcă L.,
Gavriluţă D., Ruscan D., Ichim D.) şi activităţi demonstrative ( prof. Ciuban C.,
Honciuc R., Simion O., Diaconu C., Nimigean M., Dimitriu C.); toţi învăţătorii au
participat activ la discuţii, dezbateri şi au prezentat modele de bune practici (teste,
fişe de lucru, proiecte de lecţii / educaţionale etc.).
- la cercul pedagogic în semestrul al II-lea prof. Honciuc R. a prezentat referatul cu
tema ,, Rolul jocului în reglarea comportamentului copilului de clasă pregătitoare”;
- participarea la simpozioane / sesiuni de comunicări;
- publicarea unor lucrări metodice, studii didactice în reviste / cărţi cu caracter
didactic;
- participarea la cursuri de formare continuă;
- realizarea de parteneriate educaţionale şi de colaborare cu diverse instituţii
educaţionale, culturale;
- promovarea imaginii şcolii în comunitate şi în afara ei.
CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE. REZULTATE ALE ELEVILOR
•
Concursul Naţional Comper – Comunicare: mentori, organizatori,
supraveghetori şi evaluatori- toţi învăţătorii;
•
Concursul Naţional Comper – Matematică: mentori, organizatori,
supraveghetori şi evaluatori- toţi învăţătorii;
•
Concursul Naţional Gazeta Matematică Junior: mentori, organizatori,
supraveghetori şi evaluatori- toţi învăţătorii;
•
Concursul Interjudeţean de Matematică ,,Memorialul Ştefan Dârţu”:
prof. Ciuban Cecilia Dorina – îndrumător elevi;
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•
Olimpiada de Ed. civică, faza zonală: prof. Ciuhlău Daniela şi Nimigean
Mihaela – îndrumători elevi;
•
Concursul judeţean ,,Mate³”: prof. Ciuhlău Daniela şi Nimigean Mihaela –
îndrumători elevi;
•
Proiectul educaţional interjudeţean F.A.L.L – Festival autumnal de limbă
şi literatură: prof. Simion Elena Odeta, Gavriluţă Daniela, Diaconu Carnem Cristina,
Ruscan Daniela, Ciuhlău Daniela, Nimigean Mihaela, Ichim Doina;
•
Concursul interdisciplinar ,,Micii olimpici”: prof. Todaşcă Ionela Loredana
– organizator şi evaluator;
•
Concursul ,, Micii exploratori”: prof. Todaşcă Ionela Loredana, Honciuc
Maria Raluca, Simion Elena Odeta, Gavriluţă Daniela – îndrumători, supraveghetori
şi evaluatori;
•
Concursul şcolar al performanţei şcolare: prof. Ciuban Cecilia Dorina,
Todaşcă Ionela Loredana, Nimigean Mihaela, Ciuhlău Daniela, Honciuc Maria
Raluca – supraveghetori şi evaluatori;
•
Concursul şcolar internaţional ,,Formidabilii”: prof.Todaşcă Ionela
Loredana – organizator, supraveghetor, evaluator;
•
Concursul naţional ,,Fii inteligent... la matematică”: prof. Dimitriu C.,
Diaconu C., Ruscan D., Nimigean M., Ciuhlău D., Ichim D., Forfotă D., Ciuban D. –
îndrumători, supraveghetori, evaluatori;
•
Concursul naţional ,,Comunicare.Ortografie.ro”: prof. Dimitriu C.,
Diaconu C., Ruscan D., Nimigean M., Ciuhlău D., Ichim D., Forfotă D., Ciuban D. –
îndrumători, supraveghetori, evaluatori.
CENTRALIZAREA REZULTATELOR CONCURSURILOR DESFĂŞURATE ÎN
ANUL ŞCOLAR 2018-2019 LA CICLUL PRIMAR
La învățământul primar s-au obținut 1 119 premii și mențiuni:
- concursuri județene - 790 de rezultate, astfel: 262 premii I, 192 premii II, 176
premii III, 160 mențiuni;
- concursuri interjudețene - 13 premii și mențiuni, din care: 6 premii de excelență, 3
premii II, 1 premiu III, 2 mențiuni și 1 premiu special;
- concursuri naționale - 285 premii și mențiuni, din care: 35 premii de excelență,
101 premii I, 52 premii II, 61 premii III, 36 mențiuni;
- concursuri internaționale - 31 de premii, din care: 25 premii I, 4 premii II, 2
premii III.
PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE_/DE COLABORARE
•
PARTENERIATE EDUCAŢIONALE:
 CP A, prof. Todaşcă L.:
- Gimnaziul Grigore Vieru, Republica Moldova;
- Editura Nomina;
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Kreativ;
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- Editura Paralela 45;
- Centrul Carpato-Danubian de Geoencologie în cadrul derulării programului LeAF;
- Asociaţia română pentru reciclare ROREC;
- Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică al şcolii.
 CP B, prof. Honciuc R.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Kreativ;
- Editura Paralela 45;
- Editura Nomina;
- Biblioteca Municipală G.T.Kirileanu;
- Casa de Cultură Platon Pardău.
 Clasa I A, prof. Simion O.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Kreativ;
- Biblioteca şcolii;
- Editura Art – Clubul de lectură;
- Editura Paralela 45, pentru organizarea concursului Comper;
- Liceul de informatică Cluj-Napoca;
-Şcoala Gimnazială Preuteşti- Suceava în cadrul Proiectului F.A.L.L. – Festival
autumnal de limbă şi literatură;
-Clubul copiilor din Vatra Dornei.
 Clasa I B, prof. Gavriluţă D.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Kreativ;
- Editura Paralela 45, pentru organizarea concursului Comper;
- Biblioteca şcolii;
- Şcoala Gimnazială Preuteşti- Suceava în cadrul Proiectului F.A.L.L. – Festival
autumnal de limbă şi literatură.
 clasa a II-a A SbS , prof. Diaconu C., Ruscan D.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- CEDP SbS şi Lidl;
- Editura Kreativ;
- Biblioteca şcolii;
- prof. Diaconu C. - parteneriat cu I.S.J. Suceava, în calitate de metodist;
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca;
- Şcoala Gimnazială Preuteşti- Suceava în cadrul Proiectului F.A.L.L. – Festival
autumnal de limbă şi literatură.
 clasa a II-a B, prof. Dimitriu C.;
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
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- Editura Kreativ ;
- Editura Nomina;
- Editura ART – Clubul de lectură;
- Editura Paralela 45;
- Liceul de informatică Cluj-Napoca;
- CEDP SbS şi Lidl;
- Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca;
- Biblioteca școlii.
 clasa a III-a A SbS, prof. Nimigean M., Ciuhlău D.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Art – Clubul de lectură;
- Editura Kreativ;
- Editura Nomina;
- Editura Paralela 45;
- Biblioteca şcolii;
-Şcoala Gimnazială Preuteşti- Suceava în cadrul Proiectului F.A.L.L. – Festival
autumnal de limbă şi literatură.
 clasa a III-a B, înv. Ichim D. :
- Editura Edu Târgu-Mureş- utilizarea softurilor educaţionale;
- Editura Kreativ ;
- Editura Nomina;
- Editura Paralela 45;
- Biblioteca şcolii;
-Şcoala Gimnazială Preuteşti- Suceava în cadrul Proiectului F.A.L.L. – Festival
autumnal de limbă şi literatură.
 clasa a IV-a A, prof. Ciuban Cecilia Dorina.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Art – Clubul de lectură;
- Editura Nomina;
- Editura Paralela 45
- Biblioteca şcolii.
 clasa a IV-a B, înv. Forfotă D.:
- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale;
- Editura Art – Clubul de lectură;
- Editura Kreativ;
- Editura Trend;
- Editura Intuitext;
- Editura Paralela 45;
- Biblioteca şcolii.
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PROIECTE/ PROGRAME EDUCAŢIONALE:
- Proiect internaţional ,,O ţară independentă” – participare toţi învăţătorii;
- Proiect naţional ,, Mica mea grădină” – participare prof. Dimitriu C., Diaconu C.,
Ruscan D.;
- Proiect educaţional ,,Cartea cel mai bun prieten” – clasa a IV-a B – înv. Forfotă D.
cu biblioteca şcolii;
- Proiect educaţional ,, Geniul de la Ipoteşti” – cls. a IV-a A , a IV-a B şi biblioteca
şcolii , prof. Ciuban C. şi Forfotă D.;
- Proiecte la nivelul unităţii de învăţământ: ,,Ziua toleranţei”, ,, Unire-n cuget şi-n
simţiri”, ,,Eminescu – poetul naţional” – toţi învăţătorii;
- Proiect naţional ŞCOALA SIGURANŢEI – TEDI – prof. Simion O. şi Gavriluţă
D.;
- Festivalul –Concurs ,,Primăvara prin ochi de copil” ( la nivelul unităţii de
învăţământ) – prof. Honciuc R.;
- Programul Internaţional Junior Achievement ,,Noi înşine- Dezvoltarea abilităţilor
pentru viaţă” - prof. Todaşcă L.;
- Programul Internaţional LeAF ,,Să învăţăm despre pădure” – prof. Todaşcă L.
PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
Cursuri de formare. Participări la simpozioane şi conferinţe
- prof. Todaşcă L., Simion O., Ruscan D., Nimigean M., Ciuhlău D., Ciuban C.,
Forfotă D.– curs de formare continuă ,,Strategii didactice active performante” ,
perioada noiembrie-februarie 2019, program avizat de MEN și furnizat de C.C.D.
”George Tofan” Suceava;
- prof. Dimitriu C., Ciuhlău D., Nimigean M., Gavriluţă D. – participare la
simpozionul naţional ,,Bucovina- tradiţie şi modernitate”, noiembrie 2018 ;
- prof. Nimigean M., Ciuhlău D. – participare la Proiectul ,,Educaţie prin turism”;
- prof. Todaşcă L. – participare la conferinţa ,,Violenţa în mediul şcolar şi familial”
organizată de ISJ Suceava;
- prof. Todaşcă L.- cursuri de formare ,,Engleza pentru comunitate” şi ,, Învăţarea
integrată”;
- prof. Honciuc R. – curs de formare pentru clasa pregătitoare;
- prof. Diaconu C. – participare simpozion ,,Dezvoltarea personală a elevuluidemers didactic creativ”.
Publicaţii
- prof. Dimitriu C. – participare la Simpozinul naţional ,, Proiectare didactică şi
management European în spaţiul românesc” organizat de Editura EDU şi Asociaţia
Educrates cu lucrarea ,,Dezvoltarea auzului fonematic al elevilor din ciclul primar”;
- prof.Todaşcă L. – publicare articol cu titlul ,,Patrula de reciclare- un program de
educaţie pentru mediu care leagă generaţii” în revista ECO nr. 8/2019 şi în revista
şcolii;
- prof.Honciuc R., Nimigean M.,Ciuhlău D. – publicare de materiale pe site-ul
didactic.ro.
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Cercuri pedagogice şi referate
- prof. Honciuc R. – referat cu tema ,,Rolul jocului în reglarea comportamentului
copilului de clasă pregătitoare” prezentat în cadrul Cercului pedagogic din sem.II;
- prof. Gavriluţă D. şi Simion O.– referat cu tema ,, Programul Şcoala după şcoală”
prezentat în cadrul Consiliului profesoral din luna noiembrie 2018.
Activitate de mentorat
- prof. Diaconu C. și Dimitriu C. au îndrumat practica pedagogică a studenţilor din
anul III de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogia
Învăţământului Preşcolar şi Primar – UBB Cluj-Napoca, Extensia Vatra Dornei
ALTE ACTIVITĂŢI
- activităţile extracurriculare / extraşcolare s-au desfăşurat conform programelor
stabilite la început de an şcolar – toţi învăţătorii;
- acţiuni diverse în programele Eco-Şcoala şi ROREC (confecționare de obiecte,
participare la tombola Eco şi la Balul Verde, colectare de DEEE ) – toţi învăţătorii;
- organizare de excursii şcolare – prof. Simion O., Gavriluţă D., Diaconu C., Ruscan
D., Nimigean M., Ciuhlău D., Ichim D., Ciuban C., Todaşcă L.;
- EN II și IV – toți învățătorii (îndrumători/ supraveghetori/ evaluatori/
administratori de test);
- proiect şi parteneriat educaţional ,,Punte între Transilvania şi Moldova” cu Liceul
de informatică Cluj-Napoca – toţi învăţătorii;
- prof. Dimitriu C., Nimigean M., Ciuhlău D., Ciuban C. – participare la campania
de ecologizare ,,Let s Do It Romania!”;
- prof. Ciuban C. – organizarea serbării şcolare de Crăciun şi de 1 Iunie, la nivelul
şcolii, desfăşurată la Casa de Cultură V. Dornei; activităţi desfăşurate cu elevii clasei
a IV-a A în cadrul proiectului ,, Şcoli prietenoase cu natura”- hrănire a păsărelelor cu
seminţe puse în cuiburile artificiale amplasate pe spaţiul verde din jurul şcolii şi din
parcul municipal;
- prof. Diaconu C. - responsabil cerc pedagogic – clasa a II-a / zona Dornelor;
membru în Corpul de metodiști al I.S.J. Suceava – prin concurs, în octombrie 2016;
parteneriat cu I.S.J. Suceava – în calitate de metodist;
- înv. Forfotă D., Simion O., Dimitriu C., Nimigean M., Ciuban C.–organizatori
Clubul de lectură, la nivelul claselor;
- prof. Ciuhlău D., Nimigean M. – participare cu sceneta ,,Pe urmele infractorului”
în cadrul Proiectului internaţional ,,O ţară independentă”; publicaţii desene în revista
Surâsul Bucovinei şi în revista şcolii;
- prof. Todaşcă L. – coordonator program educativ ,,Patrula de reciclare-RoRec”;
profesor voluntar în cadrul programului naţional Junior Achievement (derularea de
activităţi extracurriculare în proiectul Noi înşine) şi în cadrul programului LeAF;
membru al corpului national de experţi în managementul educaţional;
- prof. Nimigean M. – coordonator program Eco-Şcoala;
- înv. Forfotă D. – consilier educativ;
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- înv. Ichim D., prof.Diaconu C., Ciuhlău D., Simion O.- decorarea bradului de
Crăciun cu obiecte eco;
- prof. Nimigean M., Gavriluţă D., Simion O. - organizatori Tombola Eco;
- activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri ( confecţionarea Brăţării Unirii,
confecţionare de steguleţe tricolore, amenajarea de pet-uri pentru Trenuleţul Unirii,
discuţii, desene, colaje etc.) – toţi învăţătorii;
- activităţi dedicate sărbătorilor de 5 Octombrie – Ziua Educaţiei, Crăciun, 15 şi 24
Ianuarie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, Ziua Toleranței, – toţi
învăţătorii;
- prof. Dimitriu C., Diaconu C, Ruscan D.- participare la serbarea de Crăciun şi de 1
Iunie a şcolii cu momente artistice;
- prof. Simion O. şi Gavriluţă D. – organizarea serbării la sfârşitul clasei I
,,Sărbătoarea Alfabetului”;
- depunere de coroane cu ocazia zilei de 1 Decembrie - prof. Dimitriu C. şi Simion
O.;
- popularizarea activităţilor extraccuriculare pe site-ul şi pe pagina de facebook a
şcolii – toţi învăţătorii;
- voluntariat - donaţii de haine, rechizite, jucării etc. pentru copiii nevoiaşi din oraş
în colaborare cu VDT Vatra Dornei– Todaşcă L., Simion O.;
- pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, în vederea pregătirii
pentru concursuri şcolare, dar şi activităţi diferenţiate recuperatorii – toţi învăţătorii;
- vizionarea de spectacole și piese de teatru pentru copii la Casa de cultură ”Platon
Pardău” Vatra Dornei – toți învățătorii.
5. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE
- olimpiade și concursuri școlare județene - 48 premii și mențiuni, din care: 2
premii I, 7 premii II, 3 premiu III, 22 mențiuni și 12 premii speciale;
- concursuri interjudețene - 12 premii și mențiuni, din care: 1 premiu II, 7 mențiuni
și 7 mențiuni speciale;
- concursuri naționale - 14 premii și mențiuni, din care: 8 premii I, 3 premii II, 2
premii III și 1 mențiune;
- concursuri internaționale - 2 premii III.
REZULTATE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ A
ELEVILOR DE CLASA A VIII-A
Din cei 43 elevi care au absolvit clasa a VIII-a, au participat 42 elevi la
Evaluarea Națională, din care 32 elevi au avut medii de admitere peste 6, adică un
procent de 76%.
La admiterea în învățământul liceal și profesional, în urma repartizării
computerizate, elevii școlii noastre au fost admiși în clase foarte bune: 38 elevi în
învățământul liceal și 5 elevi în învățământul profesional și tehnic. În total, 12 elevi
au fost admiși la profilul matematică-informatică, 10 elevi la științe ale naturii, 10
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elevi la filologie, 2 elevi la științe sociale, 1 elev la teologie, 1 elev la profil
economic, 1 elev la profil construcții și 1 elev la profil silvic, la diferite licee din
județ.
ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
În semestrul I al anului şcolar 2018/2019, s-au întocmit planificările după
instrucţiunile primite la consfătuiri, conform programelor şcolare în vigoare. Din
discuțiile purtate cu cadrele didactice, reiese că au parcurs integral materia
planificată, au corectat ritmic caietele de teme ale elevilor, iar profesorii de limba
română au verificat caietele de lecturi suplimentare sau fişele / auxiliarele utilizate
pe tot parcursul anului şcolar.
Toate cadrele didactice au studiat programele școlare pentru ca planificările să
fie la standardele cerute de MEN. De aceea, în elaborarea documentelor şcolare de
proiectare au respectat structura şi formatul recomandate prin acte normative
specifice. De asemenea, au realizat o notare ritmică, atât prin lucrări scrise, prin
verificare orală, cât și prin metode alternative (portofolii, proiecte). În permanență,
au urmărit realizarea feed-back-ului.
În luna octombrie, s-a stabilit testarea iniţială, s-au întocmit teste cu grad de
dificultate mediu, administrate elevilor după câteva ore de recapitulare. Rezultatele
au fost atent analizate şi trecute în catalogul special, după care s-a întocmit
inventarul de greşeli pentru fiecare clasă; pe baza acestora a fost fundamentată
întreaga proiectare didactică, cu respectarea obiectivelor şi standardelor curriculare.
În acest sens, s-a întocmit un plan de intervenţie menit să ducă la ameliorarea
pregătirii elevilor. S-au conceput teste de progres, finale, iar rezultatele acestora au
fost consemnate în catalog şi în carnetele elevilor; ulterior au fost comunicate
părinţilor la şedinţele cu părinţii. În permanenţă s-a făcut analiza comparativă.
ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL COMISIEI
În luna octombrie, doamna prof. Chirap Ioana a realizat un referat despre
Halloween.
În luna noiembrie, prof. Iuga Ioana – Niculina a ținut o activitate
demonstrativă la clasa a VIII-a B, intitulată Textul literar/ textul nonliterar, iar prof.
Lupaşcu Cornelia a prezentat referatul intitulat Eficientizarea lecției de limba și
literatura română prin utilizarea metodelor interactive.
Profesorii de limba și literatura română au stabilit tezele semestriale și au
discutat despre parcurgerea materiei la clasa a VIII-a pentru EN.
De asemenea, în decembrie și în ianuarie, au fost planificate activitățile Ninge
cu versuri – concurs extracurricular, Mihai Eminescu - poetul nepereche,
Centenarul Marii Uniri, Mica Unire. S-au organizat activități la toate clasele, în
colaborare cu bibliotecara şcolii, Candrea Maria Loredana sau cu reprezentanţii
Asociaţiei PROBASARABIA, respectiv, prof. Abutnăriţei Paraschiva. Elevii au
vizionat filme, au prezentat referate, au recitat poezii.
Profesorii au efectuat ore de pregătire suplimentară pentru EN (clasa a VIII-a
și pentru olimpiade și concursuri, în funcție de orarul elevilor.
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REZULTATE LA CONCURSURI CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE
La Olimpiada de limbă, literatură, comunicare, etapa pe școală, 12 elevi s-au
calificat pentru etapa locală, iar elevele Atănăsoaie Claudia, Chelsoi Maria și
Borgovan Paula s-au calificat la faza județeană. Atănăsoaie Claudia din clasa a V-a
A a obținut mențiune.
La limba engleză, mai mulți elevi s-au calificat la faza județeană a olimpiadei.
Prof. Hrecinic Ionela a pregătit 3 elevi, iar prof. Chirap Ioana – 1 elev.
La Concursul La pas prin țara mea, următorii elevi au obținut rezultate
frumoase: Nimigean Valentin – premiul al II-lea, Negrea Teodora și Cozan Ana –
Maria – mențiuni.
Pe tot parcursul semestrului al II-lea, profesorii din aria curriculară LIMBĂCOMUNICARE au pregătit elevii pentru participarea la activități extracurriculare și
extrașcolare. Rezultatele obținute sunt următoarele:
- Concursul Național Creangă...la el acasă, Târgu – Neamț: Crăciun Alexandra,
Heidel David, Nimigean Valentin – premiul I (prof. Iuga I.)
- Concursul Grigore Vieru – om și poet : Crăciun Alexandra, Heidel David –
premiul I, (prof. Iuga I. ), Cozan Ana Maria - premiul I (prof. Lupașcu C.)
- Concursul Național Tinere condeie, etapa județeană :
Crăciun Alexandra – premiul II – prof. Iuga I.
Cozan Ana Maria – premiul II – prof. Lupașcu C.
Heidel David, Nimigean Valentin , Federigă Larisa – premiul III – prof. Iuga I.
Luchian Oltița – mențiune – prof. Iuga I.
- Concursul Național Nichita în luna lui martie:
Heidel David – mențiune – prof. Iuga I.
Cozan Ana Maria – mențiune – prof. Lupașcu C.
- Concursul Național Reviste școlare, etapa județeană, revista realizată de elevii
școlii a obținut premiul al III-lea – prof. Iuga I.
- Concursul Cangurul lingvist (limba engleză), 15 elevi au obținut calificativul
EXCELENT ( clasele I- IV).
ALTE ACTIVITĂȚI
- Prof. Chirap Ioana a participat la olimpiada județeană de limba engleză cu un
elev, care a obținut 80 p. A organizat un concurs de felicitări, activități de
ecologizare și activități dedicate Marii Uniri .
- Prof. Danea Ofelia a organizat cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a concursuri de
creație literară, recitaluri și interpretare muzicală: Schauplatz! Wettkampf von
Lesenstofes. De asemenea, a organizat o expoziție de desene realizate de elevii cls. a
VII-a și a VIII-a cu tema Unwelt. A ținut o lecție deschisă la clasa a VIII-a B,
activitate la care prof. Iuga Ioana a prezentat referatul Rolul predării literaturii în
școală.
- Profesorii de limba română au pregătit momente literare dedicate Marii Uniri, lui
M. Eminescu, Ion Creangă, M. Sadoveanu, Vasile Alecsandri, George Coșbuc, unele
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în colaborare cu Casa de Cultură, Asociația PROBUCOVINA etc. altele cu
bibliotecara școlii, respectiv, doamna Candrea Maria Loredana.
- Prof. Lupașcu Cornelia a pregătit activități dedicate Săptămânii Francophoniei,
respectiv, poezii, desene, cântece, iar pentru serbarea școlară a pregătit un dans etno,
un dans popular și un moment în limba franceză.
- Prof. Hrecinic Ionela, doamna Lupașcu a organizat o excursie de 4 zile pe traseul
Vatra Dornei - Cluj – Băile Felix – Oradea și retur.În luna mai – 25 mai 2019 – a
participat la Festivalul Soyons Francophones – Gura Humorului cu cântece și
poezii în limba franceză.
ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Comisia metodică Matematică și științe, formată din 9 membri, în anul școlar
2018-2019 și-a concentrat activitatea pe :
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și
corelarea acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor
- identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și
adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de
elevi
- obținerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri
școlare și la testele naționale
- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin
participarea la diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii,
la nivel local și județean
- îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unități
de învățare și al altor documente necesare în activitatea didactică
- perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor
pedagogice
- utilizarea anumitor softuri educaționale în activitatea didactică
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
Pentru proiectarea activităților s-au studiat programele şcolare în vigoare și
alte documente ajutătoare necesare, existente în portofoliul personal.
La începutul anului şcolar s-au întocmit planificările calendaristice precum şi
proiectarea unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi
curriculum-ul naţional în vigoare, corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de
învătare cu obiectivele urmărite. Permanent s-au identificat resursele informaţionale
adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de lucru, astfel încât
acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile
de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.
S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind
descriptorii de performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii.
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REALIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă
elevul într-un factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care
solicită participarea creativă a cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai
atractive s-au folosit, alături de metodele tradiţionale şi metode moderne, activparticipative. S-au folosit mijloace TIC (prezentări Power-point, softuri
educaționale, CD-uri, etc.)cu scopul de a oferi lecții cât mai atractive. S-au utilizat
optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispunem în activitatea
didactică, metodică şi ştiinţifică .
Membrii comisiei au adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale
educabililor, prin explicarea noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea
limbii române literare şi a unui limbaj corect, decent şi adecvat statutului de cadru
didactic; au utilizat manualele si auxiliarele curriculare autorizate, aşa încât să poată
asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştiinţelor.
S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei, toţi elevii
beneficiind de atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a
realizat prin evaluare formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de către
părinţi a luării la cunoştiinţă a rezultatelor obţinute la evaluări.
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
S-au stabilit obiective operaționale ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în
concordanţă cu obiectivele stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat
activităţile didactice care să permită achiziţionarea competenţelor generale dar şi
specifice ale disciplinelor; s-au proiectat activităţile de remediere şcolară; s-au
prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu părinţii elevilor şi în comisia
metodică.
Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform
reglementărior legale şi standardelor naţionale în vigoare. Au fost elaborate teste de
evaluare (iniţială, formativă şi sumativă). S-a asigurat transparenţa criteriilor şi
procedurilor de evaluare, s-au organizat şedinţe cu părinţii, discuţii cu elevii pentru
evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea
nevoilor/aşteptărilor acestora. Pentru a menţine relaţia familie-şcoală, au fost oferite
în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui
elev, comportamentul social al acestora, când au aparut anumite situaţii problematice
(lipsa de responsabilitate, regres la învăţătură etc.).
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI
Lecții demonstrative:
- Lecție demonstrativă la fizică - Forţa –mărime vectorială – prof. Mandache Elena
- Lecție demonstrativă la chimie - Concentrația procentuală - clasa a VII-a A prof. Suciu Magda
- Lecție demonstrativă la matematică - clasa aV-a B - prof. Seliman Luminița
- Lecție demonstrativă TIC - Formatarea celulelor - cl a VII-a - prof. Șutea Toma
Constantin
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- Lecție demonstrativă la biologie - Recapitulare finală – clasa a VII-a B - prof.
Osieru Mihaela
- Lecție demonstrativă la matematică - Proprietăți ale triunghiurilor - clasa a VI-a
B -prof. Avram Angelica
Referate:
- Cartea vs. televiziune și computer - prof. Mandache Elena
- Inter și transdisciplinaritatea - concepte contemporane în educație – prof.Suciu
Magda
- Metode alternative de evaluare - prof.Ungureanu Ovidiu

ALTE ACTIVITĂȚI:
- Evaluarea activității didactice pentru anul școlar 2017-2018 și stabilirea
calificativelor la nivelul comisiei;
- Pregatirea suplimentară pentru Evaluare Națională, clasele a VI-a și a VIII-a și
pentru olimpiade școlare și concursuri pe discipline;
- Discutarea rezultatelor la testele inițiale și stabilirea unui plan de acțiune în vederea
obținerii de rezultate mai bune;
- Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare:
Olimpiada de matematică – etapa pe școală, municipiu
Olimpiada de fizică– etapa pe școală, municipiu
Olimpiada de biologie– etapa pe școală
Olimpiada de chimie – etapa pe școală
- Realizarea subiectelor în cadrul catedrei, stabilirea baremelor;
- Analiza rezultatelor obținute de elevii claselor a VIII-a la examenul de Evaluare
Națională, sesiunea iunie 2018, respectiv a elevilor de clasa a VI-a;
- Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de către profesorii din cadrul
comisiei, în concordanță cu planificările întocmite;
- Testare sumativă la clasele a VIII-a și a VII-a (simularea testelor naţionale);
- Sintetizarea şi compararea rezultatelor obținute de fiecare colectiv de elevi;
- Analiza rezultatelor obţinute de elevii cl. a-VIII-a la simularea examenelor
naţionale;
- Realizarea unui plan de acțiune pentru remedierea situației la învățătură după
simularea Evaluării Naționale, matematică.
- Prof. Ungureanu Ovidiu a făcut parte din Comisia din centrul zonal de evaluare
de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Nr.1
Suceava.
- Prof. Seliman Luminița și prof. Ungureanu au făcut parte din Comisia Județeană
de evaluare a Olimpiadei Județene de Matematică.
- La EN cl a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, prof. Ungureanu Ovidiu a asigurat
extragerea subiectelor și multiplicarea lor, în calitate de persoană de contact.
- Prof. Ungureanu O. a făcut parte din comisia de organizare a Concursului
Interjudețean de Matematică ”Memorialul Ștefan Dârțu”, ediția XX-a, desfășurată
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la Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, în calitate de vicepreședinte, evaluator.
- Prof. Seliman Luminița Dorinuța și Ungureanu Ovidiu au susținut lecții la
programul de pregătire din Tabăra Regională de Matematică Magia matematicii la
... Vatra, 3-8 februarie 2019.
REZULTATE CONCURSURI ȘCOLARE
Numele și Clasa
prenumele
elevului

-Frățiman
Maria Luisa
-Dranca
VII A
Elena
-Oprișan
VII B
Alexandra
-Șeșureac
Valentina
-Cozan Ana
Maria
-RoiuVIII A
Păștinaru
Carmen
-Popovici
Roxana

Concurs

Etapă

Premiu

Zonală

I

Pro
înd

Os
Mi
Cri

Sanitarii Pricepuți

Județeană

I
Calificare
etapa
națională

Os
Mi
Cri

OLIMPIADE JUDEȚENE

Borgovan
Paula
Coștiug
DavidȘtefan
Ungureanu
EduardTeodor

VII-B

Județeană

VII B

Olimpiada
de
biologie
Olimpiada de fizică

Județeană

VII B

Olimpiada de fizică

Județeană
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Mențiune

Os
Mi
Premiul II Ma
Ele
Menține

Ma
Ele

MATEMATICĂ
Coștiug
DavidȘtefan

VII B

Memorialul
David
Hrimiuc- ediția a XVa ,Gura Humorului, 24 nov.2018
Memorialul
David
Hrimiuc- ediția a XVa ,Gura Humorului, 24 nov.2018
Matematica de drag –
Bistrița,
16-18
noiembrie 2018

Internaționa Mențiune
lă

Un
Ov

Nimigean
Valentin

VIII B

Internaționa Mențiune
lă

Un
Ov

Ungureanu
EduardTeodor

VII B

Interjudețea
nă

Mențiune

Un
Ov

Coștiug
DavidȘtefan

VII B

Matematica de drag –
Bistrița,
16-18
noiembrie 2018

Interjudețea
nă

Mențiune

Un
Ov

Chelsoi
Maria

VA

Interjudețea
nă

Mențiune

Un
Ov

Nimigean
Valentin

VIII B

Națională

Premiul
III

Un
Ov

Ungureanu
EduardTeodor

VII B

Memorialul ”Ștefan
Dârțu”, ediția a XX-a,
7-9 dec.2018
Concursul Național de
Matematică
LuminaMath ediția
XXII, 24.11.2018
Concursul
Interjudețean
de
Matematică MATE 3
ediția a II-a, 15.dec.
2018 Suceava

Interjudețea
nă

Mențiune

Un
Ov

Coștiug
DavidȘtefan

VII B

Concursul
Interjudețean
de
Matematică MATE 3
ediția a II-a, 15.dec.
2018 Suceava

Interjudețea
nă

Mențiune
Specială

Un
Ov

Nimigean
Valentin

VIII B

Concursul
Interjudețean
de
Matematică MATE 3
ediția a II-a, 15.dec.
2018 Suceava

Interjudețea
nă

Mențiune
Specială

Un
Ov
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Borgovan
Paula

VII B

Concursul
Interjudețean
de
Matematică MATE 3
ediția a II-a, 15.dec.
2018 Suceava

Interjudețea
nă

Mențiune
Specială

Un
Ov

Coștiug
DavidȘtefan

VII B

Concursul
Interjudețean
de
Matematică Dimitrie
Pompeiu – Botoșani
Ediția a XIX-a, 10-12
mai 2019

Interjudețea
nă

Mențiune

Un
Ov

Nimigean
Valentin
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ACTIVITĂŢII ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
Prof.. Osieru Mihaela
- Let’s Do It!
- Campania de Acțiune a Voluntarilor CCDG
- Spune NU violenței!
- Alimentație sănătoasă- piramida alimentelor
- Curs de prim ajutor.
Prof. Nichiceanu Maria a coordonat activitățile elevilor din clasele
gimnaziale, în scopul confecționării unor produse pentru Tombola Eco, desfășurată
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în scopul asigurării fondurilor pentru cotizația Eco. În aceste activități, a utilizat
materiale reciclabile (textile, lemn, plastic, metal) și a avut în vedere punerea în
valoare a creativității elevilor în crearea modelelor de lucrări originale, majoritatea
dedicate Centenarului Unirii. A coordonat concursul Brățara Unirii și acțiunea de
plantare a peste 100 de minirăsadnițe cu flori/legume/plante aromatice, constituind
vagoanele Trenulețului Unirii.
În calitate de coordonator al Comitetului Eco-școala, prof Nichiceanu a
demarat acțiunea de constituire a noului Comitet Eco, a întocmit Documentația Eco
pentru anul 2019 si a întreprins demersurile pentru înscrierea școlii în Programul
Internațional Eco-școala. Ca urmare a parcurgerii acestor etape, școala noastră a
întrunit punctajul maxim pentru întocmirea Documentației și a Planului de Acțiuni
pentru 2019. A coordonat activitatea comitetului ECO în cadrulul reevaluări școlii
pentru obținerea unui nou Steag Verde.
Prof. Dincă Alina a participat la activităţile desfăşurate de elevii Şcolii
Gimnaziale Nr. 2 în cadrul programului Ziua Naţională de Curăţenie de sub
egida Asociaţiei Viitorul În Zori (Let’s Do It, Romania!) - activităţi de
ecologizare în Parcul municipal Vatra Dornei;
- a desfăşurat activitatea Poluarea – o problemă majoră a omenirii în cadrul
proiectului „Săptămâna Educaţiei Globale” – 21 noiembrie 2018;
- a înscris şcoala şi a desfăşurat activităţi în Programul “Grădini şi Şcoli
Prietenoase cu Natura” (CAEN, lista proiectelor fără finanţare MEN, poziţia 98) septembrie 2018 - iulie 2019;
Prof. Ungureanu Ovidiu a organizat împreună cu elevii clasei a V-a A, în
cadrul săptămânii Școala Altfel, o excursie de trei zile în perioada 16-18 aprilie
2019, pe traseul Vatra-Dornei-Miercurea-Ciuc, Brașov-Bușteni-Sinaia-RîșnovRupea-Sighișoara-Bistrița–Vatra Dornei cu elevii clasei a V-a A (18 elevi) din
școala noastră cu contribuţia acestora, cu scopul consolidării cunoştinţelor de
geografie, istorie, etnografie, biologie etc. Titlul proiectului: ,,Cultură și civilizație
în Ardeal –Cetăți medievale“. Săptămânal a participat cu elevii clasei la activități
sportive, în aer liber, pe patinoarul din parc și pe pârtiile din oraș. A asigurat
sonorizarea la festivitatea de deschidere a anului școlar, la serbarea dedicată
Crăciunului și la Serbarea olimpicilor.
Prof. Ungureanu Ovidiu și Seliman Luminița au participat la organizarea
evenimentului Sărbătoarea Dovleacului, desfășurat în luna octombrie 2018.
Prof. Seliman Luminița a participat împreună cu elevii clasei a V-a B, în
cadrul săptămânii Școala Altfel, la activitatea de plantare puieți la Liceul Vasile
Cocea Moldovița, activitate organizată de ISJ Suceava și Ocolul Silvic Moldovița.
Tot in cadrul acestei săptămâni a participat cu elevii clasei a V-a B la vizitarea
Centrului de documentare al Parcului Național Călimani și în rezervația Tinovul
Mic de la Șaru Dornei. În perioada 20 -29 iunie 2019 a organizat și participat la
Tabara Internațională Skouras în GRECIA cu un grup de 11 elevi de la școala
noastră.
Prof. Avram Angelica a organizat o vizită la fabrica de ape minerale Aqua
Carpatica în săptămâna Școala Altfel.
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Prof. Mandache Elena a organizat o excursie cu clasa a VII-a B de 4 zile cu
tema Turist în țara mea în cadrul săptămânii Școala Altfel.
Prof. Șutea Toma Constantin a susținut orele de opțional TIC în laboratorul
de informatică, a inițiat elevii în tainele informaticii, a realizat lucrări cu elevii,
powerpoint-uri. Pe tot parcursul anului a asigurat asistența tehnică pentru toate
calculatoarele din școală, a participa alături de elevii din clasele primare la Ora de
programare.
În perioada 7-11 decembrie 2018 toti elevii din clasele gimaziale au participat
la Hour of Code sub îndrumarea prof. Șutea Toma Constantin
ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE
Prof. Osieru Mihaela a obținut gradul didactic II.
Prof. Osieru Mihaela a participat la Curs de prim ajutor
Prof. Dincă Alina a participat, în perioada 03.12.2018 – 10.02.2019, la
programul de formare continuă Strategii didactice active performante (22 CPT)
furnizat de Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava;
În data de 29 septembrie 2018, prof. Ungureanu Ovidiu a participat la
Seminarul Național Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător, ediția a
XX-a, organizat de CCDG, cu tema Cultivarea valorilor naționale în educația
pentru mediu, desfășurat la București.
Prof. Seliman Luminița Dorinuța a participat la cursul Strategii didactice
active performante, organizat de CCD Suceava și la cursul de engleză A2,
organizat la Suceava.
Prof Ungureanu Ovidiu a participat în perioada 10-12 mai la Simpozionul
Național de Matematică Dan Brânzei, Botoșani , organizat de S.S.M.R.
Prof. Suciu Magda a întocmit referatul Copacii- o sursă naturală de energie
şi sănătate, care a fost publicat în revista Calitatea în educaţie, având ISSN 23932139 și a participat la proiectul de parteneriat desfăşurat împreună cu Centrul de
Educaţie Incluzivă Suceava.
ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE
Comisia metodică Om si societate a fost constituită la începutul anului școlar
2018-2019 cu un efectiv de 5 cadre didactice: 1 disciplina istorie, 1 disciplina
geografie, 1 disciplina religie, 2 cadre didactice predau cultură civică-educație
socială
Comisia și-a desfășurat activitatea pe baza unui program la care și-au adus
contribuția toți membrii și a avut urmatoarele obiective:
- Aplicarea testelor inițiale în vederea proiectării activității didactice semestriale în
funcție de rezultate obținute de către elevi- Proiectarea activității didactice pe baza
curriculumului, cu accent pe unitatea de învățare
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- Predarea și însușirea cunoștințelor folosind metode activ-participative
- Evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comuniății
- Respect și considerație pentru credința străbună și cultivarea spiritului de toleranță
religioasă
- Integrarea elevilor minoritari în comunitatea școlară și locală
- Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare
- Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările și proiectarea activității didactice au fost întocmite și predate
la timp. Lecțiile au fost minuțios pregătite pentru fiecare obiect al ariei curriculare.
Cadrele didactice, folosindu-se de materiale didactice diverse si metode
participative, au facilitat procesul de învățare al elevilor. Elevii au fost antrenati în
realizarea diferitelor proiecte și portofolii cerute de profesorii de istorie, cultura
civică, religie și geografie.
Toate cadrele didactice ale ariei curriculare Om si societate au aplicat testele
inițiale și au elaborat un plan de măsuri în vederea îmbunătățirii performanței
școlare.
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE
Pregătirea pentru participarea la olimpiadele școlare, faza locală și faza
județeană, a fost realizată cu multă seriozitate, iar rezultatele au fost pe măsura
așteptarilor. Astfel:
- La disciplina cultură civică s-au calificat la faza județeană 2 echipaje formate din:
Cozan Anamaria, a VIII-a A și Giosu Bianca, a VII-a B; au obtinut Premiul al IIlea și au participat la faza nationala a olimpiadei, Rus Raluca, a VIII-a A și Apetri
Daria a VII-a B, au obținut Mentiune. Cele două echipaje au fost coordonate de
prof. Aicoboae Mihaela.
|- Prof. Lupașcu Mihai a participat în data de 7 decembrie 2018, la Concursul
județean Drepturile copilului - drepturile mele, desfășurat la Colegiul Mihai
Eminescu Suceava. Echipajul format din Cozan Anamaria, Mînicariu Ruxandra și
Ivănuță Cosmin au obținut locul V- Mențiune.
- La Olimpiada de Geografie, etapa județeană, s-a calificat elevul Nimigean
Valentin, cl a VIII-a B, care a obținut Premiul special , din partea S.R.G. El a fost
pregătit de prof. Sandu Teodora.
- La Mica olimpiadă de geografie, Terra cl V-VII, la etapa județeană s-au calificat 6
elevi: Grosariu Andreas și Ungurean Eduard, cl a VII-a, ambii elevi obținând
Mentiune, elevele Andrei Ioana - Premiul al III-lea și Rosca Neamțu Narcisa, cl a
VI-a, Chelsoi Maria- Mentiune și Silion Robert, la clasa a V-a, Mențiune. Elevii au
fost pregătiți de prof. Sandu Teodora.
- La disciplina religie, elevul Nimigean Valentin, cl a VIII-a B, la faza județeană a
obținut Mentiune. El a fost pregătit de prof. Cormoș Maria.
- La Mica olimpiada de Istorie Clio, la faza județeană au participat: la clasa a V-a au
obținut Mentiune elevii: Rosca Bogdan, Atanasoaie Claudia, Silion Robert, Chelsoi
Maria; la clasa a VI a, Mențiune a obtinut Honciuc Alexia; la clasa a VII-a, eleva
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Sudureac Denisa a obținut Mentiune. Elevii au fost pregătiți de prof. Popescu
Camelia.
ALTE ACTIVITĂȚI
În acest an școlar, în perioada noiembrie 2018- martie 2019, 12 elevi de la
clasele a V-a și a VI-a, au participat la orele de pregătire desfășurate săptămânal în
cadrul Proiectului Centrul de performanță la disciplina geografie în parteneriat cu
Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei.
Prof. Cormoș Maria a participat cu elevii la mai multe acțiuni specifice
sărbătorilor de iarnă, programe cu colinde, participare la slujbe religioase. Sub
îndrumarea d-nei profesoare, elevii clasei a VI-a A au realizat obiecte pentru
tombola organizată cu acest prilej. Cu ocazia consemnării evenimentelor istorice: 25
Octombrie – Ziua Armatei, 1 Decembrie- Ziua Națională, elevii, împreună cu d-na
profesoară, au participat la depuneri de coroane la monumentul eroilor din centrul
municipiului. Alte activități organizate sau la care a participat au fost: Balul
dovleacului, În lumea cărților, Să ne cinstim înaintașii, etc.
Prof. Popescu Camelia, cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului în
România, la 9 oct 2018, le-a prezentat elevilor informații despre soarta evreilor în
perioada Holocaustului. Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, a participat cu elevii
la un concurs de istorie organizat la nivel local, desfășurat la Casa de Cultură
”Platon Pardau” din municipiu. La acest concurs au participat elevi de la Școlile
Gimnaziale Nr. 2, Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei și de la Școala
Gimnazială Poiana Stampei. Tema concursului a fost: Etapele realizării Marii Uniri.
Din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 2, a participat un echipaj format din elevele Cozan
Anamaria și Rus Raluca, din cl a VIII-a A care au obținut Premiul al III-lea. Cu
ocazia Centenarului Marii Uniri, d-na prof. a realizat împreună cu elevii o expoziție
de desene cu tema Domnitori români.
Prof Sandu Teodora a organizat o activitate la clasa a VI-a B cu tema
Exploatarea rațională a resurselor naturale în cadrul Săptămânii Educației Globale,
19-25 nov 2018.
În luna mai 2019, 2 eleve din cadrul școlii au participat la Concursul Național
Mesajul meu antidrog, faza județeană. Eleva Olteanu Iuliana a obținut Premiul al IIlea, iar eleva Federiga Larisa, Premiul al III-lea.
Prof. Aicoboae Mihaela a organizat diferite activități având ca obiectiv
dezvoltarea unui comportament tolerant în rândul școlarilor, cu ocazia Zilei
toleranței- 16 nov 2018.
Sub îndrumarea d-nei profesoare, 4 eleve au participat la concursul de
consiliere școlară Exprimă-te liber, faza județeană, obținând:
Cozan Ana Maria VIII A - Locul II
Federigă Larisa VII A - Locul II
Crăciun Alexandra VII A - Mențiune
Olteanu Maria
VII B - Mențiune
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În ceea ce privește formarea continuă aceasta s-a realizat în cadrul cercurilor
pedagogic , comisiilor metodice și a simpozioanelor.
Prof Popescu Camelia, în cadrul Simpozionului Științific Național, Bucovina tradiție și modernitate, desfășurat în nov. 2018 la Vatra Dornei, a prezentat un
reportaj privind situația bucovinenilor dorneni în primul război mondial. De
asemenea, d-na prof a participat și la Simpozionul Istoria - știință didactică și
dilemele morale, organizat de USV Ștefan cel Mare; la Simpozionul O educație de
calitate prin valori multiculturale, organizat de Scoala Gimnazială din Poiana
Stampei.
În acest an școlar, membrii comisiei au paricipat la diferie activităţi având ca
tematică:
- Discutarea rezultatelor testelor iniţiale si realizarea unui plan de măsuri în
vederea creşterii performanţelor şi de remediere şcolară- OCT 2018
- Activitate demonstrativă la care au participat membrii comisiei metodice
care predau disciplina istorie. Tema activității a fost Relația competențe specifice conținuturi la disciplina istorie, activitate susținută de prof. Sandu Teodora- 24 oct
2018
- Elaborarea unor teste sumative semestriale care să vizeze Evaluarea
competenţelor la nivelul ariei curriculare – 3 dec 2018
- Elaborarea ofertei educaționale CDȘ la nivelul ariei curriculare pentru anul
școlar 2019-2020 – ian 2019
- La nivelul ariei curriculare Om si societate au fost propuse următoarele
discipline opționale:
 Călător prin marile muzee ale lumii- prof. Popescu C.
 Istoria în cinematografie - prof. Popescu C.
 Științe ale naturii – prof. Sandu Teodora
COMISIA METODICĂ ARTE ŞI SPORT
Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfăsurat conform planului
managerial stabilit la început de an școlar, cat și a planificărilor pe semestrul I si
semestrul al II lea.
Astfel, pe parcursul întregului an școlar 2018-2019, membrii comisiei
metodice Arte si sport au efectuat următoarele activități:
- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale și semestriale, conform
programelor școlare în vigoare;
- au susținut activități artistice de 1 Decembrie, Ziua Natională a României;
și-au perfecţionat tehnica didactico-educativă, au pregătit suplimentar elevii pentru
olimpiade și concursuri, au identificat și acoperit, pe cât posibil, lacunele din
cunostinţele elevilor;
- au parcurs integral programele școlare, conform planificărilor și în corelaţie cu
manualele;
- au realizat modele de fise de lucru, teste și probe însoţite de bareme de evaluare și
notare;
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- au realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin verificarea
periodică a nivelului de progres;
- fiecare profesor și-a întocmit portofoliul individual;
- au participat la cursuri de formare ce țin de disciplina fiecăruia;
- au sustinut lectii deschise la disciplinele respective;
- au participat la Consfătuirile județene ținute la început de an școlar;
- au participat la Cercurile Pedagogice ale profesorilor;
- au participat la ședinta metodică semestrială în cadrul catedrei zonale Vatra
Dornei;
- au participat la activități specifice in cadrul celorlalte comisii de specialitate ale
școlii in care sunt responsabili sau membrii;
- au participat la toate acţiunile organizate la nivelul școlii și la competiţii în cadrul
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, respectiv Olimpiadei Gimnaziilor, la
nivel zonal si judetean dupa cum urmeaza:
 participare la Olimpiada de tenis de masă la nivel de centru Vatra Dornei,
prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 participare la Olimpiada de fotbal băieți si fete V-VIII la nivel de centru Vatra
Dornei- prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 participare la olimpiada de fotbal băieți si fete I-IV la nivel de centru Vatra
Dornei– prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 participare la Consfătuirile județene de educație fizică ținute la Gura
Humorului - prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 participare la Cercul Pedagogic al profesorilor de educație fizică ținut la
Scoala Gimnaziala ,,Ion Suhane” din localitatea Frumosu- prof. Vizitiu Mihai,
prof. Fratiloiu Dorina;
 participare la sedinta metodica semestriala in cadrul catedrei zonale Vatra
Dornei desfasurata la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Vatra Dornei, prof. Vizitiu
Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
Rezultatele obținute la competitiile ce țin de Olimpiada Natională a Sportului
Școlar sunt următoarele:
 Locul I: etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal baieti- I-IV a scolii- prof.
Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 Locul II: etapa pe catedra Dornelor tenis de masa I-VIII cu echipa scolii-prof.
Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
 Mentiune: etapa zonala la sah;
 Locul II : handbal fete gimnaziu, etapa zonala- prof. Vizitiu Mihai, prof.
Fratiloiu Dorina;
 Locul I : cros, etapa judeteana, prin eleva Kore Denisa si locul VII prin eleva
Molocea Madalina
Mentionam si alte activitati extrascolare:
 Activitati extrascolare cu ocazia Sarbatorii Dovleacului si specifice sporturilor de
iarna cu elevii scolii-prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
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 Activitati specifice in cadrul celorlalte comisii de specialitate ale scolii in care
suntem responsabili sau membrii-prof. Vizitiu Mihai, prof. Fratiloiu Dorina;
In cadrul catedrei educatie muzicala, domnul profesor Uta Romeo a participat si a
desfasurat urmatoarele activitati:
 expoziţie de desene și lucrări decorative 9.10.2018 cu tema ,,Culorile
toamnei”;
 participare la Consfătuirile județene disciplina muzica desfasurate la Colegiul
de Arta ,, Ciprian Porumbescu’’;
 participare la Cercul Pedagogic al profesorilor de muzică la Colegiul de Arta
,,Ciprian Porumbescu”;
 participare la concursul judetean de interpretare si creatie ,,Un gand, acorduri
si culoare in prag de sarbatori”, editia I 2018, la sectiunea CREATIE,
desfasurat la Scoala Gimnaziala Todiresti;
 participare la Concertul de colinde cu grupul de voce și instrumente al școlii la
Casa de Cultură Vatra Dornei;
 susținere de lecții de chitară pentru incepatori si avansati pentru elevii
interesați la nivelul școlii;
 activitate realizata cu tema ,,Poezii Eminesciene in muzica romaneasca”.
 expozitie de desene cu tema ,,Sarbatoarea dovleacului”- 22.10.2018; ,,Natura
statica-corpuri geometrice,,-30.10.2018; ,,Romania Centenara”- 26.11.2018;
,,In prag de sarbatori”-17.12.2018.
 participare la concursul ,,Culori pentru mama’’, organizat de Scoala
Gimnaziala Liebling din judetul Timis-13.04.2019;
 participare la cursurile de formare ,,Utilizarea TIC in predareinvatare’’organizate de I.S.J. Suceava;
 participare la Concursul ,,Jocurile olimpice in imaginatia copiilor’’-faza
judeteana-29.05.2019;
 participare , pe parcursul anului scolar 2018-2019 la Concursul National
,,Asculta 5 minute de muzica clasica’’órganizat de Radio Romania Muzical.
Rezultate obtinute:
 Locul III : Concursul judetean de interpretare si creatie ,,Un gand, acorduri si
culoare in prag de sarbatori”, editia I 2018, la sectiunea CREATIE, prin elevii
Federiga Larisa si Iuga Cristinel , clasa a VII a A;
 Mentiune: Concursul ,,Jocurile olimpice in imaginatia copiilor’’cu elevii
claselor a VII a si a VIII a.
Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură și disciplină s-a menţinut o
relaţie permanentă părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre
didactice-echipa managerială.
Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât si cele negative, ca o concluzie a
întregii activităţi a comisiei metodice, aceasta s-a desfăsurat în bune condiţii,
membrii comisiei preocupându-se permanent de creșterea calităţii și eficienţei
procesului de învăţământ.
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COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR
Comisia metodica a dirigintilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele
şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii comisii;
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform
programelor in vigoare;
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din
procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a
punctelor slabe;
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop
eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei
specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în
vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi
oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau
mono-parental;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare;
 Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor
derulate în şcoală: Ziua educatorului , Ziua Naţională a României,
Centenarul Marii Uniri, Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătoarea toamnei,
Unirea Principatelor, Manifestări prilejuite de aniversarea poetului Mihai
Eminescu .
Activitati realizate la întrunirile lunare ale membrilor comisiei, conform
planificării:
Septembrie 2018 - întrunirea tuturor diriginților pentru analizarea activităților
metodice realizate în anul școlar 2018-2019;
-planificarea activităților comisiei pentru anul școlar 2018/2019;
-dezbatere: Portofoliul dirigintelui: continut, mod de realizare, utilitate.
Octombrie 2018-lecție deschisă: Carte si/sau calculator, coordonată de d-na
prof. Chirap Ioana, clasa a VII-a A
Ateliere: Bogățiile toamnei, fiecare diriginte cu abordări proprii pentru
conștientizarea obiceiurilor sănătoase de mâncat;
Noiembrie 2018- Referat și dezbatere Imaginea de sine – puncte tari și
puncte slabe, d-nul prof. Ungureanu Ovidiu
Activități pe clase pentru Centenarul Marii Uniri
Decembrie 2018- Marea Unire, Centenarul Marii Uniri
Ne deschidem inimile în prag de sărbători! La aceste activități au participat toți
elevii școlii și toți diriginții cu activități comune sau pe clasă.
Ianuarie 2018-Masă rotundă: Români de pretutindeni –toți diriginții au
colaborat pentru acțiuni de conștientizare a sentimentului de patriotism printre elevi;
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Februarie 2019-intrunirea tuturor dirigintilor pentru analizarea referatului
Carte si/sau calculator, prezentat de d-na prof Chirap Ioana si găsirea de soluții de a
atrage mai mult copiii în activități de citire pe carte și nu numai.
Martie 2019-masă rotundă: Cum ne creștem încrederea de sine coordonată
de d-l profesor Ungureanu Ovidiu.
Aprilie 2019- lecție deschisă Sunt sănătos – lecția a fost ținută la clasa a VB
de către doamna profesor Seliman Luminița.
Mai 2019- O.S.P – Alegerea carierei
Doamnele profesor Lupașcu Cornelia și Hrecinic Ionela, diriginte la clasele a
VIII a, au organizat vizite la liceele din oras și s-au asigurat că elevii și părinții sunt
bine informați în ceea ce privește oferta școlara 2019-2020. Elevii au participat la
zilele Porților Deschise la Liceul Tehnologic Vasile Deac și Liceul Teoretic Ion
Luca. De asemenea școala a primit vizita reprezentanților Liceului Tehnologic
Dorna Candrenilor, unde elevii au fost informați cu privire la oferta educațională și
calificările propuse.
Iunie 2019-Ateliere si activități specifice sfârșitului de an: Copiii, centrul
universului nostru –toți diriginții au desfășurat activități pe clase cu elevii și
părinții.
6. ACTIVITATEA BIBLIOTECII
În anului școlar 2018-2019 doamna bibliotecară Candrea Maria Loredana
a dus la îndeplinire acțiuni stabilite prin fișa postului și propuse în planul
managerial, cum ar fi:
• Antrenarea elevilor la lectură și permanentizarea lecturii. În acest sens au fost
înscriși elevii claselor pregătitoare și cadrele didactice nou încadrate în anul
școlar 2018-2019, iar la sfârșitul anului școlar figurau înscriși un număr de 488
utilizatori, din care 410 utilizatori activi;
• Numărul titlurilor de carte la sfârșitul anului școlar: 25508 volume;
• În colaborare cu departamentul financiar – contabil și cadrele didactice de
specialitate, în limita bugetului disponibil, s-a îmbogățit fondul de carte din
bibliotecă cu 84 volume, prin achiziție de cărți de lectură, atlase și enciclopedii;
• Urmare a achiziției de volume noi în bibliotecă, elevii au fost îndrumați, în
număr semnificativ spre carte, spre dragostea de lectură. Legătura dintre
bibliotecă și catedrele de limbă română, limbă franceză, istorie, geografie,
religie este permanentă și benefică pentru elevi, aceștia împrumutând cărțile de
care au nevoie la clasă, în anul școlar 2018-2019 înregistrându-se un număr de
2855 volume eliberate și aproximativ 3000 vizite la bibliotecă;
• Împreună cu profesorii, diriginții și elevii au fost organizate activități;
• În colaborare cu diriginții au fost repartizate manualele școlare utilizate de elevi
în anul școlar 2018-2019, deficiențe existând la clasele a-II-a, a –VI-a și aVII-a;
• S-au efectuat comenzi pentru completarea stocului de manuale aferente claselor
I –VIII și s-au ridicat manualele școlare aferente comenzilor;
• S-au prezentat liste cu noutăți editoriale cadrelor didactice și în colaborare cu
acestea s-au realizat comenzi pentru completarea stocului de manuale prin
retipărire și îmbunătățirea acestuia;
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• În urma deciziei date de directorul instituției s-a realizat și finalizat
inventarierea volumelor din bibliotecă, procedând la propunerea unor liste de
casare cu 748 volume uzate fizic și moral;
• D-na bibliotecară Candrea Maria Loredana a răspuns întotdeauna tuturor
solicitărilor venite atât din partea direcțiunii, cât și din partea cadrelor didactice,
rezolvându-le cu promptitudine și seriozitate;
În biblioteca școlii și în sala de lectură, elevii, dar și profesorii vin cu plăcere,
aici găsind un climat cald și prietenos, oază de liniște și relaxare.
7. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Ungureanu Elena s-a preocupat eficient de activitatea financiar contabilă a școlii.
Referitor la activitatea financiar-contabilă din perioada 1 ian.- 31 august
2019, sursele de finanțare au fost bugetul de stat și bugetul local.
Astfel, la data de 31 august 2019, situația privind alocațiile bugetare se
prezintă astfel:
- Alocații bugetare – buget de stat: 1.711.685 lei, din care:
- Cheltuieli de personal (salarii)
= 1.605.000 lei
- Vouchere de vacanță
= 46.400 lei
- Daune interese moratorii (dobânzi)
= 53.385 lei
- Hotărâri judecătorești drepturi salariale
=
6.900 lei
- Alocații bugetare pentru finanțarea cheltuielilor curente – buget local:
220.120 lei, din care:
- Bunuri și servicii
= 200.040 lei
- Ajutoare sociale în numerar
=
8.080 lei
- Burse
= 12.000 lei
- Cheltuieli de capital (investiții)
=
0 lei
Din totalul prevederilor bugetare pentru anul 2019 la titlul “BUNURI SI
SERVICII”, respectiv 232.246 lei, până la data de 31 august 2019 s-au alocat credite
în valoare de 200.040 lei, care au fost utilizate pentru achitarea facturilor curente din
aceasta perioadă, reprezentând energie termică, electrică, apă, canal, gunoi,
convorbiri telefonice, furnituri de birou, materiale de curăţenie, obiecte de inventar,
precum şi alte materiale şi servicii necesare unei bune funcţionări a localului şcolii și
a sălii de sport.
Referitor la sumele reprezentând « CHELTUIELI DE PERSONAL », până
31.08.2019, salariile personalului au fost acordate integral, iar sumele reprezentând
contribuţii ale unităţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurilor
speciale au fost achitate în totalitate şi în termenele legale. Suma cheltuită pentru
achitarea salariilor este de 1.597.842 lei.
În luna iunie 2019 au fost acordate vouchere de vacanță întregului personal al
școlii, în sumă de 46.400 lei, în conformitate cu prevederile legale, iar în luna august
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au fost achitate sume reprezentând plata persoanelor implicate în activitatea de
evaluare a elevilor claselor aVIII-a, respectiv, 3.361 lei.
Situaţia privind plățile la titlul “Bunuri şi servicii” la data de 31 august 2019
se prezintă astfel:
- Bunuri şi servicii (Total)
- 133.463 lei, din care:
- Furnituri de birou
- 1.496 lei
- Materiale pentru curăţenie
- 2.271 lei
- Încălzit, iluminat
- 57.105 lei
- Apă, canal şi salubritate
- 8.232 lei
- Transport (navetă personal did.)
- 2.236 lei
- Poştă, telecomunicaţii
- 4.155 lei
- Materiale şi prestări servicii
460 lei
- Alte bunuri şi servicii ptr.întreţinere
- 29.507 lei
- Reparaţii curente
- 4.761 lei
- Bunuri de natura obiectelor de inventar - 16.577 lei
- Deplasări
- 2.527 lei
- Cărți, publicații
0 lei
- Pregătire profesională
- 2.906 lei
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
- 1.230 lei
La data de 31.08.2019, unitatea nu se înregistrează cu facturi neachitate.
Până la această dată au fost acordate ajutoare sociale elevilor cu CES, în
sumă totală de 7.771 lei, și burse elevilor bolnavi și celor cu rezultate deosebite la
învățătură, în sumă de 10.250 lei.
Referitor la cheltuielile de capital (active fixe si alte cheltuieli de investiții),
în anul 2019 nu s-au alocat sume pe acest capitol.
Au fost depuse la termen toate situaţiile financiare solicitate de Primăria Mun.
Vatra Dornei, IȘJ Suceava, Trezorerie, declarația lunară D112, precum și toate
situațiile financiare cerute de sistemul național de raportare - FOREXEBUG.
Întreaga activitate financiar-contabilă se desfăşoară avându-se în vedere
respectarea actelor normative în vigoare şi a disciplinei economico-financiare.
8. ACTIVITATEA SECRETARIATULUI
Activitatea compartimentului secretariat în anul școlar 2018-2019 s-a axat pe
îndeplinirea sarcinilor trasate prin fișa postului, satisfacerea nevoilor elevilor și
părinților acestora, a întregului personal al școlii, precum și a altor persoane cu care
doamna secretară Drăghici Adina Alunița a relaționat pe linie de serviciu.
Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor, a fost elaborat un plan managerial al
compartimentului secretariat, bazat pe specificul unității noastre școlare, având în
vedere obiectivele din planurile manageriale ale școlii și ale comisiilor funcționale la
nivel de școală. Obiectivele din Planul managerial al activității de secretariat au
fost îndeplinite.
În activitatea pe care a desfășurat-o, doamna secretară a ținut de cont de
realizarea la timp a lucrărilor solicitate de MEN/ISJ Suceava, obiectiv primordial în
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activitatea profesională de zi cu zi. A verificat zilnic, de câteva ori pe zi, e-mailul
școlii și am adus la cunoștința celor vizați/interesați toate noutățile
legislative/informaționale apărute în domeniu, folosind în permanență resursele TIC
din dotarea secretariatului.
Au fost întocmite/actualizate/redactate/transmise:
- toate lucrările solicitate privind începutul de an școlar: machete de
personal, statistici privind personalul angajat, normarea si elevii, caiete
statistice;
- toate lucrările/statisticile privind încheierea semestrelor;
- dosarele personale ale angajaților ;
- datele necesare în Revisal privind începerea /încetarea /suspendarea
/modificarea /corecția contractelor de muncă;
- programul de salarizare EduSal ;
- S.I.I.I.R.: - formațiuni de studiu, arondare elevi, corecții elevi, promovare
elevi, statistici semestriale, plan de școlarizare, transferuri elevi, date
referitoare la personalul încadrat ;
- înscrierea elevilor în registrele matricole și în cel de evidență, completarea
matricolelor cu situația anuală a fiecărui elev la finalul anului școlar ;
- redactat/înregistrat/adus la cunoștința personalului decizii pentru
sarcini/comisii funcționale, fișele postului, în funcție de sarcinile trasate
fiecărui angajat la începutul și pe parcursul anului școlar, în colaborare cu
directorul școlii ;
- procedura si documentele pentru părintii/sustinatorii legali ai elevilor si
angajatii scolii in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal ;
- foi matricole/adeverinte de studii pentru elevii veniți/plecați ;
- foi matricole/adeverințe de studii/adeverințe de absolvire pentru foști
absolvenți/elevi ai școlii;
- baza de date în vederea pregătirii examenelor naționale de evaluare pentru
elevii cl. 2,4,6;
- evidența concediilor medicale, a concediilor fără plată și a concediilor de
odihnă;
- evidența absențelor înregistrate de către elevi;
- grafice privind evidenta concediilor de odihna si consemnarea acestora in
condicile de prezență;
- înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020;
- adeverinte diverse pentru elevi si angajati;
- statisticile privind evidenta absentelor nemotivate pentru elevii care
primesc alocatia de sprijin ;
- multiplicat/distribuit fișele de evaluare anuală pentru toți angajații;
- păstrarea/evidenta documentelor din arhiva școlii in conditii optime;
- înregistrarea și verificarea dosarele pentru acordarea burselor sociale pe
caz de boală și a burselor de merit, întocmirea statele de plată în acest sens.
- înregistrarea și verificarea dosarele pentru plata ajutoarelor bănești pentru
copiii cu CES și întocmirea state de plata pentru acordarea acestora.
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A fost asigurată o bună circulaţie a documentelor şi informaţiilor către toate
compartimentele din şcoală.
Activitatea pe care doamna secretară a desfășurat-o în anul școlar 2018-2019
s-a bazat pe o atitudine moral-civică adecvată funcției pe care o ocupă, având la bază
respectul pentru colegi, instituția în care lucrează, persoanele cu care a intrat în
contact, a respectat și păstrat secretul profesional, deontologia profesională,
promovând pe cât posibil valorile morale ale tuturor angajaților școlii și calitatea
învățământul desfășurat în instituția noastră.
9. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ ŞI BAZA MATERIALĂ
Activitatea administrativă s-a desfășurat în baza planului anual și semestrial,
întocmit și respectat de doamna administrator de patrimoniu Babii Lăcrămioara
Mariana.
S-au întocmit referate de necesitate pentru achiziționarea de materiale de
curățenie, de birotică, de întreținere și reparații curente. De asemenea, s-au întocmit
documente de intrare-ieșire a bunurilor materiale achiziționate din bugetul local.
Pentru ciclul primar și gimnazial s-au achiziționat materiale de natura
furniturilor de birou ( hârtie de xerox, pixuri, cartușe de imprimantă), precum și alte
bunuri pentru întreținere și funcționare, cum ar fi: cataloage, cretă.
Conform normelor în vigoare s-au verificat și încărcat un număr de 9
instinctoare.
Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ s-au achiziționat un număr
de 3 (trei) televizoare cu suport, planșe și mulaje pentru laboratorul de biologie.
S-au recondiționat un număr de 30 bănci școlare, prin schimbarea blaturilor și
căntuirea unui număr de 14 bănci.
S-au achiziționat jaluzele verticale la clasa a IV-a A.
S-au achiziționat materiale necesare desfășurării activităților în laboratorul de
biologie, în valoare de 1.053 lei, reprezentând planșe și mulaje, conform solicitării
cadrelor didactice.
De asemenea, pentru dotarea laboratorului de chimie s-au achiziționat un
număr de două sisteme periodice, în valoare de 193 lei.
S-au achiziționat un număr de 4 calculatoare, în valoare de 4.220 lei, două
pentru învățământul primar (clasele I B și a II-a B), unul la biblioteca școlii și unul
în laboratorul de biologie.
Pentru buna desfășurare a orelor de ed. fizică, s-a achiziționat un număr de 20
mingi de baschet și fotbal, în valoare de 773 lei.
Pentru actualizarea și îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii școlare, sau achiziționat cărți în valoare de 1.989 lei.
S-au achiziționat un număr de trei panouri de plută, necesare afișării
regulamentelor școlare, a orarelor și a altor materiale în clase.
S-a achiziționat un pachet de panouri didactice pentru afișarea rezultatelor
elevilor noștri la olimpiade și concursuri, în valoare de 675 lei, precum și un dulap
cu uși din sticlă pentru expunerea diplomelor și a cupelor câștigate de elevii școlii
noastre la concursuri, în valoare de 980 lei.
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Asociația ”Părinți-profesori, partenerii copiilor noștri” a donat școlii noastre
un număr de 150 tricouri în culorile tricolorului și verzi, pentru aniversarea a 100 de
ani de la Marea Unire și pentru patrula de reciclare din cadrul Eco-școala, în valoare
de 1.575 lei.
S-a achiziționat un microfon ambiental și o cameră de supraveghere video
pentru susținerea examenului de evaluare națională a unui elev cu CES;
S-a achiziționat un număr de 7 televizoare smart 4K UHD, diagonală de 140
cm, cu suport, pentru dotarea sălilor de clasă, în valoare de 15.295 lei.
S-a urmărit aplicarea normelor de igienă, în acest sens procurându-se
materiale de curățenie și dezinfecție, în cantități suficiente pentru tot perimetrul
școlii și al sălii de sport. Astfel, înainte de începutul anului școlar, în luna septembrie
2018, s-a efectuat deratizarea, dezinsecția și dezinfecția întregii școli și a sălii de
sport. Având în vedere mediatizarea numeroasele cazuri de gripă din țară, în
perioada vacanței intersemestriale anului școlar 2018-2019, s-a efectuat dezinfecția
tuturor sălilor de clasă, laboratoarelor, birouri, holuri și a tuturor spațiilor comune,
cu firmă autorizată.
În perioada vacanței de vară (iunie- septembrie 2019) s-au efectuat
următoarele lucrări: igienizarea totală a sălilor de clasă și a grupurilor sanitare, a sălii
de sport, cu sprijinul muncitorului de întreținere și al părinților, parchetarea a două
săli de clasă (clasele a V-a B și a III-a B), s-au efectuat reparații la calorifere și s-a
aplicat tencuială mozaicată în spatele caloriferelor pe holul de la etaj.
Și în anul școlar 2018-2019 a existat autorizație sanitară de funcționare,
îndeplinind normele antiepidemice și de igienă în vigoare.
10. CONCLUZII
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor
responsabililor de comisii metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de
compartimentele contabilitate, secretariat, bibliotecă și administrație și a fost aprobat
în şedinţa Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Vatra Dornei din
data de 17 octombrie 2019.
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