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Î acest raport doresc să prezi t î fața colectivului de

u că al școlii

odul de

orga izare și realizare al ți telor și o iectivelor didactice și educative proiectate la î ceputul
a ului școlar, precu

și prioritățile și sarci ile i structiv – educative, ce stau î

colectivului didactic al școlii î anul şcolar

fața

-2017

I.. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITU IONAL ŞI SOCIAL, CULTURAL
REFORMATOR CU MULTIPLE CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCA IEI
În primul semestru al anului școlar 2015-2016, Școala Gi
orga izat activitatea pe tru a î
co ti uarea refor ei şi aplicarea î

azială Nr. Borla şi-a proiectat şi

u ătăți calitatea procesului instructiv - educativ,
practică a politicilor educaţio ale la sate la

ivel

aţio al.
La aza ela orării progra elor şi a orga izării activităţii, au stat ur ătoarele acte
normative:
LEGI:
Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea r.

/

privi d creşterea sigura ţei î u ităţile de î văţă a t preu iversitar;

Legea r.

/

privi d Codul

u cii, cu

odificările şi co pletările ulterioare;

Legea nr. 330/2009 privind salarizarea u itara a perso alului plătit di fo durile pu lice;
Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice
Legea nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic
auxiliar din invatamant
Legea r.

/

co pletarea art.
u or

privi d apro area Ordo a ţei de urge ţă a Guver ului r.
di Ordo a ţa de urge ţă a Guver ului r.

ăsuri fi a ciare î do e iul ugetar

/

/

pe tru

privi d regle e tarea

Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG.nr. 24/2010 privind implementarea programului de
incurajare a consumului de fructe in scoli
Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de
calculatoare,cu modificarile ulterioare
Legea nr. 62/2011 a dialogului social

ORDINE ALE MINISTRULUI:
OMECTS.nr.3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de
invatamant
OMECT“. r.

/

privi d structura a ului şcolar

- 2013;

OMECTS. nr.5606/2012- organizarea si desfasurarea evaluarii nationale 2013
OMECTS.nr.5608/2012-organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat,
an scolar 2013-2014
OMECTS. nr.5222/2011-organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii
profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagii de pregatire
practica
OMECTS nr.5552/2011 pentru modificarea anexei 1 la OMECTS. nr. 3753/2011-masuri
tranzitorii
OMECTS. nr. 5545/2011-metodologie de organizare si functionare a claselor cu frecventa
redusa in invatamantul obligatoriu
OMECTS. nr.5346/2011-stabilirea criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal
OMECTS. nr.5546/2011- etodologie privi d acordarea titlului de Profesorul a ului
OMECTS. nr.5563/2011-privind constituirea retelei unitatilor de invatamnat pentru practica
de masterat
OMECTS.nr.5573/2011privind Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului
special si special integrat
OMECTS. nr.5574/2011-privind servicii de sprijin educational
OMECTS. nr.5562/2011-metodologie privind echivalarea creditelor profesionale transferabile
OMECTS. nr.5568/2011 –privind Regulamentul de organizare si functionare

invatamantului sportiv integrat

a

OMECTS. nr.5571/2011- Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului
alternativ
OMECTS. nr. 5569/2011- Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului de
arta
OMECTS.nr.5577/11.2011-privind organizarea centrelor de excelenta
OMECTS.nr. 5620/2010 pentru aprobarea programelor pentru concursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar
OMECTS. nr.5560/2011 privind mobilitatea personalului didactic in invatamantul
preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013
OMECI

r.

/

privi d

etodologia desfăşurării activităţilor specifice fu cţiei de

diriginte;
OMECT“ r.

/

privi d apro area Regula e tului de orga izare şi fu cţio are a

ce trelor judeţe e de resurse şi de asiste ţă educaţio ală
OMECTS. Nr.5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare
OMECTS. Nr.5553/2011- Metodologia privind recunoasterea si echivalarea pe baza
ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata
OMECTS.nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de
invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar
OMECTS nr. 6551/2011 privind intocmirea documentelor scolare si universitare oficiale in
limba romana
OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de
sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in
invatamantul de masa
OMECTS.nr.5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind scolarizarea la
domiciliu,respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale
OMECTSnr.5563/2011 privind aprobarea Conditiilor de constituire a retelei permanente de
unitati de invatamant in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masteratului didactic
OMECTS. Nr.5554/2011 privind Regulamentul de organizare si functionare a caselor corpului
didactic

OMECTS.nr.5559/2011 privind concediul de odihna pentru personalul didactic din
invatamantul preuniversitar
OMECTS.nr5557/2011 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a
concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general
adjunct si director al casei corpului didactic
OMECTS.nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si
al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
OMECTS.nr5561/2011 privind formarea continua a personalului didactic din invatamantul
preuniversitar
OMECT. Nr. 4925/2005 privin Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar,
OMECTS/OMS.nr5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii
de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamantprivind acordarea asistentei
medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
OMECST nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de
sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar
OMECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a
competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul
activitatilor educative, scolare si extrascolare
OMECTS.nr.5625/2012 privind metodologia de organizare si desfasurare a concursului
pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din unitatile de
invatamant particular preuniversitar
OMECTS.nr.5773/2012 privind metodologia de intocmire, completare si valorificare a
raportului de evaluarea a dezvoltarii fizice,socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a
comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la fianlul clasei
pregatitoare
OMECTS.nr.4613/2012 privind modificarea metodologia de evaluare anuala a activitatii
personalului didactic si didactic auxiliar aprobata prin OMECTS.nr.6143/2011

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI:
HG.

r.

/

fi a ţate di

privi d fi a ţarea u ităţilor de î văţă â t preu iversitar de stat

ugetele locale pe aza sta dardelor de cost/elev/preşcolar pe tru a ul

;

ORDONANTE DE URGENTĂ ALE GUVERNULUI:
/

OUG. nr.

privi d atri uirea co tractelor de achiziţie pu lică, a co tractelor de

co cesiu e de lucrări pu lice şi a co tractelor de co cesiu e de servicii;
OUG. nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
î şcoli;
OUG. r.
OUG.

/

r.

privi d u ele
/

privi d

ăsuri de ocupare a posturilor di sectorul ugetar;

odificarea u or acte

or ative î

do e iul educaţiei şi

cercetării;
OUG. r.

/

privi d u ele

ăsuri fi a ciar - bugetare;

OUG. nr. 76/2010 privind modificarea OUG. Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie pu lică, a co tractelor de co cesiu e de lucrări pu lice şi a co tractelor de
concesiune de servicii
Școala Gi

azială Nr. Borla și-a stabilit obiectivele în concorda ță cu prioritățile si strategia

MENCȘ privi d asigurarea calității și a accesului la educație, ținând cont de aceste deziderate, la
aza activității î școala noastră a stat asigurarea calității și eficientizarea procesului instructiveducativ. Un rol important l-a avut planul managerial a școlii, cola orarea î tre școala si
autoritățile locale, pări ți, precu
I. Crearea și asigurarea

si cu ceilalți factori responsabili.
ondițiilor

ateriale și organizaționale opti e, în vederea

în eperii noului an ș olar

Î

vederea î ceperii

oului a

școlar î

co diții opti e au fost luate

necesare privind asigurarea resurselor materiale. Au fost aduse
contractate, 14 m3 la grădi iță și

3

ăsurile

lemne de foc

la școală, a fost reparată ce trala ter ică și

caloriferele di u ele săli de clasă, sa făcut curățe ie î toate sălile de clasă, precu

și î

curtea școlii. Pe parcursul se estrului I. au fost achizițio ate mai multe bunuri, materiale
de i ve tar, pri tre care vreau să a i tesc: două lap top-uri, u a pe tru grădi iță
cealaltă pe tru școală, u copiator ero , deoarece cea veche u
corespu zător

ici după ce î

ai fu cțio a î

repetate râ duri a fost reparat, o

od

otocoasă și u

otoferăstrău, și tot la grădi iță a
ică –

ijlocie

“peră

că

achizițio at jaluzele î tr-o sală, iar pe tru grupa

o ilier pe tru colțul de joacă.
oder izarea și dotarea școlii cu

ateriale de i ve tar pute

co ti ua și

în acest an calendaristic.
În data de 14 septembrie 2015 s-a orga izat deschiderea festivă a a ului școlar, s-a
orga izat ședi ța Co siliului profesoral al școlii, s-a co stituit Co siliul de ad i istrație al
școlii. Au fost u iți, pri decizia directorului școlii, î vățătorii și dirigi ții claselor, s-au
constituit catedrele, schemele orare ale claselor, s-a definitivat oferta curriculară și
educativă al școlii, a fost preze tat și dez ătut capitolul ,, Drepturile și sa cțiu ile , după
care s-a apro at Regula e tul de ordi e i terioară al școlii pe tru oul a școlar. Au fost
sta ilite respo sa ilitățile pe do e ii de activitate, fiecare cadru didactic a primit, a
studiat și a se

at Fișa postului didactic și educative, cu respo sa ilități co crete.

II. Resurse umane

Colectivul didactic al școlii și grădi iței a fost co stituit astfel:
-

3 educatoare, calificate, toate titulare, din care 1 cu grad didactic I, 1 cu grad
didactic II, și o de uta tă

-

î vățătoare, calificate,

titulare,

supli itor calificat, di care

cu grad

didactic I, 2 cu grad didactic II, 1 cu definitivat
-

10 profesori, calificați, cu studii superioare, 7 titulari, 3 supli itori calificați din
care 3 cu grad didactic I, 5 cu grad didactic II, și 1 cu definitivat și u de uta t

“ituația gradelor didactice î u itatea oastră:
8
8

7

6

6

Grad did. I

5

Grad did. II

4
3

Def.
2 2

Debutant

2

1
0

“ituația este aproape ide tic cu cea de anul trecut, majoritatea cadrelor au grad
didactic I., sau II., ceea ce reflectă u a pregătire di pu ct de vedere profesio al al
cadrelor didactice di u itatea oastră.

Anul ş olar

Didactic

Consilier
ş olar

Didactic
auxiliar

Nedidactic

Total

Nr. posturi

15,61

0,166

1

2,5

19,276

Nr.
personal

17

1

1

3

22

2014-2015

III. Efe tive ș olare

Elevi î scriși la î ceputul a ului școlar:
-

clasele pregătitoare: elevi di care fete
clasa I: 14 elevi din care 8 fete
clasa a II-a: 18 elevi din care 9 fete
clasa a III-a: 13 elevi din care 7 fete
clasa a IV-a: 13 elevi din care 6 fete
Total ciclu primar: 72 elevi din care 39 fete
clasa a V-a: 16 elevi din care 6 fete
clasa a VI-a: 12 elevi din care 10 fete
clasa a VII-a: 12 elevi din care 8 fete
clasa a VIII-a: 16 elevi din care 6 fete
Total ciclu gimnazial: 56 de elevi din care 31 fete

Preșcolari î scriși:
2 grupe, li a de predare aghiară: de copii, di care fete
1 grupă, li a de predare ro â ă: de copii, di care fete
Total preșcolari: din care 24 fete
Total efectiv: 181 din care 94 de fete
Tre uie e țio at scăderea u ărului de elevi față de a ii școlari a teriori, avâ d î
vedere că î a ul şcolar
erau î scrişi
de elevi, î a ul şcolar
-2013 187
elevi, la î ceputul a ului şcolar
-2014 au început î u itatea oastră
de elevi, iar î
a ul școlar 2014-2015 182. Această scădere este o a e i țare reală privi d e ți erea
claselor si e stătătoare la secția aghiară.
-

“ituația elevilor pe ivele de î văță â t și se e:
181

200
150
100

56

53

39 33

31 25

50

94 87

72

Fete

24 29

Băieți

0
Gimnazial

Total
Gimnazial
Primar
Preșcolar
Total
u it.scolară

Preșcolar

Primar

Băieți

Fete
56
72

31
39

25
33

53
181

24
94

29
87

“ituația elevilor la sfârșitul a ului școlar
Total
Gimnazial
Primar
Preșcolar
Total
u it.scolară

Băieți

Fete
52
69
52
173

28
36
24
88

24
33
28
85

-2016:

Total

Total
unit.scolară

În timpul a ului școlar au plecat î străi ătate și s-au tra sferat la alte u ități elevi: u
preșcolar, doi elevi di î văță â tul pri ar, și trei elevi di î văță â tul gi azial, și u
elev a fost retras.
IV. Proie tarea a tivităților de predare - învățare în vederea realizării și efi ientizării
de ersului edu ativ în noul an ș olar

Docu e tele de proiectare a activităților didactice și educative, la ivelul școlii, au fost
co cepute și ela orate co for legilor î vigoare. “-au sta ilit o iective educațio ale clare,
ți te precise, î co corda ță cu posi ilitățile u a e și ateriale ale școlii oastre și cu
prete țiile pări ților și elevilor. La sta ilirea acestor o iective a
avut î vedere
coordo atele ajore ale î văță â tului de azi: alitate, efi iență, e hitate și perfor anță.
În acest context am pretins de la fiecare cadru didactic al colectivului nostru
profesio alis î
u ca didactică, de a co cepe și să ela oreze toate proiectele ale
activităților didactice, pe u ități de î vățare, ide tificarea corelațiilor di tre o iectivele de
referi ță și co ți uturi, sta ilirea corectă a o iectivelor operațio ale a lecțiilor. A preti s
de la fiecare cadru didactic alocarea ti pului ecesar atât pe tru î sușirea cât și pe tru
siste atizarea și co solidarea cu oști țelor, capacităților, a ilităților vizate î u itatea
didactică predată, î co corda ță cu o iectivele de referi ță ale progra ei actualizată la
î ceputul a ului școlar.

V. Derularea de ersului dida ti , rezultatele pe lase și o ie te de învăță ânt

În cursul semestrului I. s-a preti s de la fiecare cadru didactic pregătirea zil ică a
activităților de predare – î vățare, pri proiecte și schițe de lecții, î aza u or ceri țe
i puse de co ducerea școlii, lăsâ d î să tere suficie t i ovațiilor perso ale ale colegilor cu
e perie ță didactică.
În colectivul de mu că al școlii oastre au venit 5 cadre noi, un cadru didactic la
grădi iță, două î vățătoare la secția aghiară, profesoara de li a e gleză și profesoara
de li a ger a ă la ivel gi azial.
Pe tru i tegrarea colegilor oi ve iți, pe tru a
se o iș ui cu stilul de u că di școala oastră, și pe tru valorificarea e perie țelor pozitive
î tre colegi, au fost pla ificate i terasiste țe, precu și asiste țe la ore di partea
directorului.
Scopurile propuse:
- î u ătăţirea rezultatelor la î vățătură pri utilizarea

etodelor centrate pe elev

- realizarea coere ţei di tre i stru e tele de evaluare şi evoile i dividuale de î văţare şi
sta dardele e ter e şi i ter e
- valorificarea e perie țelor pozitive î tre colegi
O ie tive ur ărite:
- comunicarea profesor-elev şi adaptarea cadrelor didactice oi la cli atul şcolii

- pla ul lecției: - cum este elaborat
- cum s-au sta ilit o iectivele ge erale și cele operațio ale
- managementul orelor: - gradul de structurare și orga izare
- teh ici pe tru î tre ări și răspu suri
- rit ul și î cadrare î ti p
- strategiile didactice folosite
- odul de otare și evaluare
- calități perso ale și profesio ale
Pe parcursul pri ului se estru au fost efectuate u u ăr de asiste țe la ore, pe
aza căruia a aju s la ur ătoarele concluzii:
- apreciez preocuparea și i teresul a ifestat de fiecare cadru didactic de a realiza
lecții eficie te, cu co ți ut ogat și variat.
- apreciez preocuparea u ora di tre colegii oștri, care au preocupări pe tru
for area u or co pete țe și a ilități la elevi, pri care elevii oștri o ți perfor a țe
fru oase la co cursurile școlare.
- apreciez preocuparea colegilor pe tru realizarea u ei evaluări o iective, reale a
cu oști țelor, capacităților și a ilităților elevilor, pri ela orarea aterialelor de exersare –
evaluare î
od știi țific, î aza u or criterii și descriptori de perfor a țe sta ilite, î
vederea realizării u or ăsurări – verificări o iective și otiva te ale ivelului de
perfor a țe ale elevilor.
- ca aspect negativ a-și a i ti î toc irea docu e telor reglatoare, la pla ul de lecții
ai ultă ate ție la for ularea o iectivelor propuse, la ti pul acordat la unele segmente
de lecții
Co ducerea școlii are preocupări per a e te de a asigura teh ica oder ă de lucru î sala
profesorală, ecesare redactării și ultiplicării aterialelor de lucru ecesare realizării u or
lecții eficie te și de calitate, accesul la outățile didactice, etodice și pedagogice pri
internet, ceea ce contribuie la opti izarea pregătirii colegilor pe tru lecții.
Rezultatele la î vățătură la sfârșitul a ului școlar se prezi tă astfel:
Promovabilitate pe școală
Ciclul primar
Ciclul gimnazial

87,80%
91,43%
94,24%

Promovabilitate
94,24

94,5
94
93,5
93

92,57

92,5
92

Promovabilitate

91,43

91,5
91
90,5
90
Promovabilitate pe
școală

,

Ciclul primar secția
maghiară

Ciclul gimnazial

La ciclul pri ar, li a de predare aghiară proce tul de promovabilitate este de
%, șase elevi au ră as repete ți, fii d plecați î străi ătate.

La ciclul gimnazial procentul de promovabilitate este de 94,24 %, 3 elevi au ră as repete ți,
ei fii d plecați î străi ătate cu pări ții.
Oferta educațio ală CDȘ al școlii a fost co cepută și ela orată pri co sultarea î vățătorilor,
profesorilor, s-a ți ut sea a de evoile a ifestate de elevi și pări ți, de posi ilitățile
ateriale și resursele u a e ale școlii noastre. Astfel s-a optat și î acest a școlar, la clasele
V-VIII pentru Teh ologia i for ației și co u icațiilor, la clasa a IV-a Folclorul copiilor, la
grădi iță educatoarea Csi i Marta are ca CDȘ Folclorul copiilor, educatoarea Kiral A alia
Lumea i u ată cu povești i u ate, și educatoarea Crișa Ca elia Priete ii poveștilor.
La clasele I-IV, secția aghiară s-au o ți ut rezultate u e și foarte bune, din totalul de 69
de elevi ră ași la sfârșitul anului 63 au promovat, în această cifră fii d i cluși și cei
elevi
din clasa pregătitoare.
de elevi
, %) au o ți ut calificative F.B.,
elevi (30,61%)
calificativ BINE, și elevi
, % ) calificativ SUFICIENT.

Rezultate pe calificative învățământul
primar
20,42

Foarte bine
48,97

Bine
Suficient

30,61

Di rapoartele de autoevaluare a î vățătorilor reiese că la li a ater ă și
ate atică ajoritatea elevilor au rezultate u e și foarte u e, dar la li a ro â ă se
î tâ pi ă greutăți î î sușirea cu oști țelor, la ivelul ceri țelor progra ei. Acest fapt se
datorează ai ales ceri țelor di ce î ce ai ari, voca ularul î sușit î a ii a teriori u
devi e activ, î trucât u au posi ilități și tere de e ersare a co u icării î li a ro â ă,
numai la orele di clasă. De e țio at este difere ța di tre elevii cei ai u i, și elevi cu
capacitate de î vățare ai sla ă, care u se poate a eliora ici cu activități difere țiate.
Acești copii u au ici spriji ul ecesar di partea pări ților. O ouă pro le ă cu care s-au
întâmpinat î vățătorii î a ul școlar
-2016 era integrarea elevilor rromi în clasele cu
predare î li a aghiară. Di rapoartele î vățătorilor reiese, că elevii rro i care
frecve tau regulat școala s-au integrat destul de bine, dar lipsește u ca de acasă di
partea pări ților. Nu se pregătesc acasă, u-și fac te a de casă, și așa vor ră â e î ur ă
față de elevii aghiari.
La ciclul gimnazial rezultatele pe edii su t ur ătoarele: ci ci elevi cu medii generale între
și , ; de elevi cu edii cupri se î tre și , și de elevi cu edii î tre și .

Rezultate după medii ciclul gimnazial
5
5-6,99

21

7-8,99
23

Peste 9

A alizâ d rezultatele pe discipli ele predate reiese că ediile cele ai ici su t la
li a ro â ă, ceea ce e de î țeles avâ d î vedere că elevii oștri se descurcă foarte greu la
această aterie, fizică, ate atică, chi ie, geografie.
Mediile cele ai ari su t la discipli ele educație fizică, i for atică, educație
plastică, educație uzicală discipli e ai atrăgătoare elevilor sau ai ușor e ora ile. Cele
mai mici medii sunt la clasa a VIII-a, mai ales la disciplinele de profil real. Din aceste diagrame
reiese că colectivul didactic al școlii folosește aceeași criterii de evaluare, azate pe
perfor a ță și e ige ță.
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Medii pe discipline clasa a VIII-a

Participarea elevilor oștri la diferite co cursuri școlare și educative su t ocazii u e
de a verifica și ăsura co pete țele și a ilitățile achizițio ate de elevi, față de alte u ități

9,87

școlare. Pe aza rezultatelor pute spu e că î școala oastră se desfășoară
calitate, având în vedere rezultatele o ți ute î pri ul se estru al a ului școlar
Nr.
crt.

Clasa

1.

VII.

Elevul

Csibi Eszter

Concursul

Etapa
județeană

Recitări de poezii ,,Ad E dre

Premiu special

Co curs de ate atică
Moldovan Lajos

Me țiu e

Oli piada de li a și lit.
aghiară Mikes Kele e

Me țiu e

2.

VIII.

Matyas Gyongyi

Recitări de poezii ,,Ad E dre

Locul III.

3.

V.

Szilagyi Sara

Co curs de ate atică al
gimnaziilor maghiare din
Transilvania

Locul I.

Co curs de ate atică
Moldovan Lajos

Locul I.

Olimpiada de religie

Locul I.

Concurs de ortografie
,,“i o i )sig o d

Locul II.

4.

VI.

Szilagyi Abigel

Concurs de ate atică al
gimnaziilor maghiare din
Transilvania

Me țiu e III

5.

VI.

Demjen Dora

Co curs de ate atică al
gimnaziilor maghiare din
Transilvania

Me țiu e III

6.

V.

Erdei Reka

Co curs de ate atică al
gimnaziilor maghiare din
Transilvania

Mențiune II.

7.

III.

Kiraly Anna

Dumnezeu e cu noi – concurs
de compunere

Locul II.

8.

VI.

Szilagyi Abigel

Dumnezeu e cu noi – concurs
de compunere

Me țiu e

9.

III.

Demjen Fanni

Concurs de cântece populare
,,Oszirozsa

Locul I.

10.

VI.

Szilagyi Abigel

Concurs de cântece populare

Locul I.

u că de
-2016:

Etapa
națională

Participare

,,Oszirozsa
Concurs de cântece populare
Ferenczi Gyorgy
Olimpiada de religie

Locul II.
Locul I.
Premiul III.

Participare

Olimpiada ,,Universul
cu oașterii pri lectură
11.

I.

Simon Erik

Concurs de cântece populare
,,Oszirozsa
Concurs de cântece populare
Ferenczi Gyorgy

12.

IV.

Szilagyi Szidonia

Concurs de citire ,,Boer
Miklos
Co curs de
Ilona

ate atică )ri i

Locul II.

Me țiu e
Me țiu e I.

Locul II.

13.

III.

Kiraly Anna

Concurs de citire ,,Boer
Miklos

Me țiu e III.

14.

I.

Ballai Eszter

Concurs de cântece populare
Ferenczi Gyorgy

Locul III.

15.

II.

Matis Marta Lidia

Co curs de
Ilona

Locul II.

16.

II.

Szilagyi Jazmin

Co curs de recitări poezii Jibou

Me țiu e

17.

II.

Bone Nora Katalin

Concurs de cântece populare
Ferenczi Gyorgy

Locul II.

18.

III.

Demjen Fanni
Virag

Concurs de cântece populare
Ferenczi Gyorgy

Me țiu e

ate atică Zrinyi

Concurs de cântece populare
,,Oszirozsa
19.

III.

Loga Patrik

Co curs de
Ilona

ate atică )ri yi

20.

V.

Czondi Csaba

Olimpiada ,,Universul
cu oașterii pri lectură
Concurs de ortografie
,,“i o i )sig o d

Locul I.
Me țiu e
Me țiu e

Me țiu e

Me țiu e

21.

VII.

Matis Antonia

Olimpiada de religie

Me țiu e

Co curs de ate atică
Moldovan Lajos

Locul II.

22.

VIII.

Bone Marta Ildiko

Olimpiada de limba si lit.
romana

Me țiu e

23.

VIII.

Demjen Krisztina

Oli piada de li a și lit.
aghiară Mikes Kele e

Me țiu e

REZULTATELE Oţ INUTE LA EVALUARE NA IONALĂ
Proba

Sub 5

5 -5,99

6–
6,99

7 -7,99

8 -8,99

9 – 9,99

10

Generală

Media Evaluare
Na ională

1

2

2

4

2

1

0

7,14

Med. Ro ână

1

2

4

2

2

1

0

6,82

Med. Maghiară

0

0

5

3

3

1

0

7,53

Med. Mate ati ă

2

1

1

4

3

1

0

7,08

Media V-VIII

0

0

0

1

4

7

0

9,13

Media de admitere 0

1

2

5

3

1

0

7,63

Rezultate la Evaluare Națională
10

9,13
7,63

7,14

7,53

6,82

7,08

5

0

Rezultate la Evaluare Națională

Rezultatele la examenul de Evaluare Naţio ală au fost destul de bune, din cei 12 elevi
care au participat la evaluare
este faptul că

au o ți ut

edie peste ci ci. La L . ro â ă î

edia ge erală a crescut față de a ul trecut

ucurător

, proce te La L .

aghiară

elevii oștri au o ți ut rezultate surpri zătoare. Mulți elevi cu prete ții de otă
li

a

ater ă au o ți ut rezultate

ediocre. Pute

e plica cu su iecte grele față de a ii

precede ți, și cu pregătire superficială di partea unora. La
sub 5, iar cea

ai

are otă a fost ,

ate atică a

avut două note

.

Media evaluării ațio ale față de a ul trecut a scăzut cu ,
2015 la 7,14 în 2016, iar media claselor V-VIII î
Diferen a între

are la

era ,

și î

sutimi, de la 7,18 în
,

.

edia laselor V –VIII şi rezultatele de la Evaluare Na ională în

5 era de

1,64 puncte, iar în anul 2016 a fost de 1,99.
Este normal ca media claselor V-VIII să fie
rezultatele o ţi ute la

aterii precu

ai

are avâ d î vedere că î această

educaţie fizică, dese ,

uzică, etc

edie i tră şi

Repartizarea elevilor la licee:

5

5
4

4
3
2
1

2

2

2
1

0
Liceul
Liceul
Liceul
Colegiul
Liceul
Liceul de
Reformat Pedagogic Tehnologic National Tehnologic Artă Ioan
Wesselenyi Gheorghe
Nr.1
Silvania Voievodul Sima
Zalau Sincai Zalau Sarmasag
Gelu Zalau

Toți elevii au fost repartizate î licee și școli profesio ale, patru elevi au optat să co ti ue
studiile la școală profesio ală.

Din raportul educatoarelor reiese că copiii au frecve tat grădi ița î tr-un procent
ridicat, a se țele datorâ d î cele ai ulte cazuri î ol ăvirilor.
Relația cu pări ții este u a u ă, cooperativă, fii d parte eri cu grădi ița ajutâ d
educatoarele când este nevoie.

IV.

CONCEPEREA ȘI DESFĂȘURAREA FORMĂRII CONTINUE ALE CADRELOR DIDACTICE

Astăzi for area co ti uă ale cadrelor didactice reprezi tă o ecesitate i tri secă a
procesului educațio al, u o si plă directivă i stituțio ală. La ivelul școlii oastre această
activitate a stat î ate ția co ducerii școlii, a pus acce t pe crearea co dițiilor de ridicare a
ivelului profesio al, pedagogic și etodic ale e rilor colectivului ostru, -am bazat pe
u ăvoi ța colegilor cu e perie ță didactică, de a î dru a, de a fi mentori colegilor tineri.
Aceste activități au fost ce trate pe ur ătoarele aspecte pri cipale:
etodologia de proiectare a activităților de predare - î vățare – evaluare
asigurarea realizării eficie te a seg e telor de predare – î vățare la lecții
co ceperea și realizarea u itară a fișelor de lucru, a testelor de evaluare a
cu oști țelor, î aza u or descriptori de perfor a țe
Colectivul didactic arată i teres față de diferitele cursuri de perfecțio are ce se
orga izează de CCD, și î acest a
ai ulți colegi sau î scris la cursurile oferite.
-

Co isiile etodice di școala oastră au co ceput și au desfășurat activitățile î
pla urilor de u că ale acestor co isii.

aza

V. CONCLUZII ȘI APRECIERI
Pu cte tari și pu cte sla e î activitatea didactică și educativă ale colectivului didactic
al școlii oastre:
Î aza datelor și faptelor preze tate și realizate în cursul a ului şcolar
-2016,
pute afir a că colectivul didactic și educativ a desfășurat o u că eficie tă, s-au
o ți ut rezultate u e datorită faptului că prioritatea oastră a fost per a e t
asigurarea co dițiilor opti e pe tru î vățare și educare.
Puncte tari:
Pregătirea profesio ală a cadrelor didactice este ridicată
Marea majoritate a cadrelor sunt titulari
cadrele didactice deţi portofolii co siste te şi i e structurate;
î ge eral, relaţia profesor-elev este azată pe respect, î ţelegere,
co u icare activă, e patie şi solicitudi e;
- evaluarea se realizează rit ic şi vizează cu precădere ati gerea sta dardelor
curriculare, folosindu-se diferite for e şi odalităţi - proiecte, portofolii,
teste orale şi scrise;
- Rezultate u e la co cursuri școlare
- I teresul cadrelor didactice pe tru co ti ua perfecțio are
- Mo ilizarea elevilor pe tru participarea la oli piade, co cursuri școlare
- Sunt folosite mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care
uşurează mult înţelegerea conţinuturilor
- “pații de î văță â t ge eroase, atât ca săli de clasă, cât și î afara acestora
- Bu e relații de u că î tre colegi, ce se azează pe cola orare și respect
reciproc
- Diversitatea progra ului de activități educative la ivelul u ității de
î văță â t;
- Vizi ilitatea actului educațio al î co u itate pri
ediatizarea activităților
e trașcolare si e tracurriculare spectacole, co cursuri, co petiții ;
Puncte slabe:
-

-

Nivelul scăzut al capacității de co u icare î li a ro â ă al elevilor di
școala oastră
Elevii de etnie rro ă frecve tează sporadic şcoala, nu ating standardele
curriculare cerute de progra a şcolară
“la a otivare fi a ciară a profesorilor
Nei plicarea u or cadre î activități e tracurriculare
Lipsa u ei săli de sport sau a u ei săli de gi astică, u de să se desfășoare
orele de educație fizică și sport pe ti p efavora il cât si celelalte activități
e trașcolare ser ări școlare, repetiții pe tru spectacole etc. ;

Oportu ităţi:
-

Cola orare cu Co siliul Local şi Pri ăria Bocşa
Cola orare cu Co siliul pări ţilor
I ple e tarea proiectului ,,Fiecare copil la grădi iță

A e i ţări:
-

Co ti uu scădere a u ărului de elevi
Mulţi pări ţi su t plecaţi la u că î străi ătate
Frecve ţa redusă a elevilor de et ie rro ă
“priji ul sla acordat de fa iliile elevilor de et ie rro ă

Reco a dări:
-

Respo sa ilitate î ela orarea docu e telor şcolare
Pregătire zil ică pe tru ore
Participări la co cursuri şi oli piade şcolare
Orga izarea u or activități cultural-artistice, care contribuie la
dezvoltarea perso alității copiilor

-

dezvoltarea relației di tre pări ți și școală

-

for area co ti uă pri participări la diferite cursuri de formare
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Director:
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