
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,SF.ANDREI” 
SLOBOZIA      IALOMIŢA 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI,

pentru anul şcolar2013-2014,  finalizat la data de 24.09.2014  de către CEAC, având 
următoarea componenţă: 

                                               1. ŞEICARU MIOARA 
                                                                          2. BĂDIŢĂ ANCUŢA 

3. VOITEANU GABRIELA
4. POPA CONSTANTIN

5. HERTZ ILONA
6. CONESCU ANDREEA

I.CINE SUNTEM?
În anul şcolar 2013-2014, în Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” au finalizat cursurile 1004 

elevi (603 la învăţământul primar, 401 la gimnazial) şi 129 de preşcolari. 
 Programul şcolar a fost organizat în două schimburi pentru şcolari şi într-un schimb 
pentru preşcolari. Baza materială, structurată în spaţii şcolare, spaţii auxiliare, bază sportivă, 
tehnologie informatică şi de comunicare, auxiliare, materiale sportive, a fost valorificată la 
maximum de personalul didactic pentru ca elevii şi preşcolarii să beneficieze de o educaţie de 
calitate şi întreaga activitate să se desfăşoare în condiţii optime de securitate. 

Dezvoltarea competenţelor educabililor s-a realizat folosindu-se Curriculumul Naţional 
specific fiecărui ciclu de învăţământ şi Curriculumul la decizia şcolii: TIC (la gimnaziu), 20 de 
discipline opţionale la învăţământul primar, consiliere şi matematică la gimnaziu (în număr de 
8).

Rezumat al punctelor tari
 Fiecare formaţiune de studiu şi-a desfăşurat activitatea în săli de clasă personalizate, 

atractive;
 Computerele de care dispune unitatea şcolară au fost folosite pentru predare-învăţare la 

disciplinele istorie, limba engleză, informatică, dirigenţie, educaţie tehnologică, limba şi 
literatura română, ştiinţe).  

 Fondul de carte al bibliotecii şcolare a constituit suport pentru pregătirea elevilor şi 
mijloc de informare atât al elevilor cât şi al cadrelor didactice.  

 Programul acesteia asigură accesul elevilor pe tot   parucrsul unei zile de şcoală, iar 
disponibiltatea bibliotecarului este un factor motivant pentru frecventarea acestui spaţiu. 

 Activitatea didactică a fost asigurată de personal didactic calificat (cu o singură excepţie); 



 79% dintre elevii claselor I-IV au avut calificative „Foarte bine” la disciplinele română şi 
matematică; 

 60% din numărul absolvenţilor claselor gimnaziale au obţinut medii în intervalul 9-10; 
 25% dintre absolvenţii clasei a VIII-a au obţinut note mai mari de 8,99 la Limba şi 

literatura română şi 31%, la matematică la Evaluarea Naţională. 
 397 de elevi au participat la concursurile şcolare, 197 au participat la etapele naţionale, 

dintre aceştia 11 elevi de gimnaziu calificându-se la olimpiadele organizate de Ministerul 
Educaţiei naţionale. 

 Conducerea şcolii a iedntificat surse de finanţare pentru reamenajarea unei săli de clasă şi 
a grupului sanitar.

 A fost amenajat un cabinet metodic.
 Elevii participanţi la olimpiadele naţionale au fost stimulaţi cu burse de merit.  
 Elevii şi părinţii au beneficiat de serviciile oferite de consilierul şcolar, prin cabinetul de 

asistenţă psihopedagogică din şcoală.  
 Elevii şi părinţii au beneficiat de serviciile oferite de consilierul şcolar, prin cabinetul de 

asistenţă psihopedagogică din şcoală. 
 Există un cabinet al profesorului de sprijin în care beneficiază de suport calificat unii 

dintre elevi.
 Întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a acţionat pentru asigurarea 

calităţii educaţiei oferite beneficiarilor direcţi – elevii, dar şi beneficiarilor indirecţi – 
părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale. 

II.
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, 
CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE 
PERIODICĂ (H.G. nr.21/18.01.2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ 
– (H.G.nr.1534/25.11.2008)

Nr
.
crt
.

Indicatori de performanţă Calificativul
acordat1

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective(proiectul 
de dezvoltare şi planul de implementare) -

FOARTEBINE

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FOARTE BINE 
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă 
FOARTE BINE

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FOARTE BINE 
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; FOARTE BINE 

1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele 
pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 



înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. 
6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FOARTE BINE
7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 

în timpul desfăşurării programului 
FOARTE BINE

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.  FOARTE BINE

b)baza materială 
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FOARTE BINE  
10 Dotarea spaţiilor şcolare FOARTE BINE
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FOARTE BINE
12 Utilizarea spaţiilor şcolare FOARTE BINE
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative FOARTE BINE
14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FOARTE BINE
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FOARTE BINE
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare FOARTE BINE  
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare FOARTE BINE

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare

FOARTE BINE

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. BINE
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de

învăţământ şi auxiliarelor curriculare
FOARTE BINE

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii FOARTE BINE

c)resurse umane
22 Managementul personalului didactic şi de conducere FOARTE 

BINE
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic FOARTE 

BINE
DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)conţinutul programelor de studiu 

24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale BINE  
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii   BINE 
26 Proiectarea curriculumului FOARTE

BINE
27 Realizarea curriculumului FOARTE

BINE
b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare FOARTE 
BINE

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-
şcolare) 

BINE

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 



30 Activitatea ştiinţifică FOARTE 
BINE

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FOARTE 
BINE

d) activitatea financiară a organizaţiei 
32 Constituirea bugetului şcolii FOARTE BINE 
33 Execuţia bugetară  FOARTE BINE

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională  FOARTE 
BINE

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de  asigurare a calităţii FOARTE 
BINE

36 Dezvoltarea profesionala a personalului FOARTE
BINE

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 

37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FOARTE 
BINE

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării FOARTE 
BINE

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FOARTE 
BINE

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale FOARTE 
BINE

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ FOARTE 
BINE

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite 

42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FOARTE  
BINE

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a 
calităţii 

FOARTE
BINE



III.UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 

În anul şcolar 2014-2015 ne dorim: 
 Să valorificăm, în mai mare măsură, potenţialul elevilor noştri. 
 Să oferim o mai mare varietate de activităţi extraşcolare. 
 Să utilizăm echipamente specifice tehnologiei informatice, în scopul diversificării 

activităţii de formare a elevilor. 
 Să implicăm mai mult familia în rezolvarea problemelor şcolii. 
 Să obţinem, cu elevii noştri, rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare. 
 Să îmbunătăţim relaţia cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei. 
 Să oferim consilere şi orientare şcolară de calitate. 
 Să îi motivăm pe elevii claselor a VIII-a pentru obţinerea de rezultate bune la evaluarea 

naţională. 
 Să oferim condiţii optime pentru dezvoltarea competenţelor tuturor elevilor şcolii noastre,  

pentru integrarea, fără dificultate, în noile grupuri de studiu din care vor face parte la 
începutul clasei a IX-a.

 Să reamenajăm şi alte săli de clasă. 
 Să oferim absolvenţilor de clasa a IV-a motive de a rămâne în şcoala noastră. 
 Să construim o relaţie optimă profesor-elev-părinte. 




