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INTRODUCERE
Întreaga activitate a Gradinitei cu Program Prelungit „Amicii” Calarasi desfăşurată în anul şcolar
2019-2020, poartă amprenta calităţii, performanţei, responsabilităţii, promovării valorilor europene
şi a egalităţii şanselor la educaţie. Demersul didactic şi educaţional a fost canalizat pe următoarele
priorităţi strategice: creşterea şi menţinerea calităţii activităţii cadrelor didactice, îmbunătăţirea
constantă a procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în
vederea atragerii preșcolarilor către obținerea de rezultate bune, permanentizarea utilizării TIC ca
instrument de învăţare, eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare, atingerea
standardelor calitative şi cantitative necesare obţinerii statutului de grădiniță europeană.
Viziunea
Activitatea din grădiniţă conform cerinţelor actuale şi de perspectivă care se defineşte prin a
fi modernă, eficientă şi de calitate, asigură pregătirea copiilor pentru acele capacităţi şi abilităţi
intelectuale care facilitează viitoarea activitate de învăţare din şcoală şi în acelaşi timp pregătirea
pentru viaţă.
Misiunea
Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii” Călăraşi este şi va fi mereu un mic univers al
copilăriei, un loc cu un climat optim care favorizează pregătirea copilului din punct de vedere
formativ şi informativ, cu accent pe cel formativ, care să-l adapteze la noutate şi să-l formeze pentru
viitor.
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Prin actul educaţional grădiniţa urmăreşte egalizarea şanselor de reuşită în şcoală şi viaţă,
implicarea părinţilor în educaţia timpurie, dar şi cooperarea, colaborarea, relaţionarea cu
comunitatea locală.
Va urmări modernizarea, aplicarea noului, eficienţă, răspundere şi responsabilitate,
valorizarea periodică a copiilor şi a întregului personal din unitate.
Noutăţile în domeniul de specialitate vor fi aplicate, se vor consemna rezultatele care vor
aduce un plus în activitatea profesională reflectate în buna pregătire a copiilor. În acelaşi timp va fi
un preţios punct de plecare în proiectarea didactică pe două planuri: predare-învăţare-evaluare şi
activităţi recuperatorii.
Prezentul Raport evidenţiază atingerea obiectivelor stabilite prin Planul managerial şi
operaţional pe anul şcolar 2019-2020, precum şi asumarea ţintelor propuse în Planul de dezvoltare
instituţională al unităţii.
Indicatorii de performanţă pentru activitatea managerială (pentru asigurarea şi evaluarea
calităţii) sunt:
CURRICULUM ; REZULTATE ŞCOLARE ; ÎNVĂȚARE ŞI PREDARE; MISIUNEA si
VIZIUNEA UNITATII; RESURSE UMANE, MATERIAL – FINANCIARE; DEZVOLTAREA
RESURSELORș MANAGEMENT, LEADERSHIP (asigurarea calităţii); PARTENERIATE.
Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general
stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Calarasi şi au fost întocmite pe baza următoarelor:
Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în
anul şcolar 2019/2020;
b. Documente de raportare financiar-contabilă;
c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.
Documente de proiectare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională
b) Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2019 si 2020
În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 20192020 au fost emise decizii interne pentru numirea:


Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
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Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:
Comisia metodică
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Comisia metodica
Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție in carieră
Comisia pentru proiecte, programe educative şcolare şi extraşcolare, promovarea imaginii
şcolii şi actualizarea paginii WEB.
Monitorizarea activităţii desfăşurate în Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii” Călăraşi

a avut în vedere punctele slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile prezentate în rapoartele privind
starea învăţământului pentru anii şcolari anteriori şi a urmărit eficientizarea activităţii tuturor
consiliilor, comisiilor şi compartimentelor grădiniţei. Activitatea de monitorizare şi control s-a
desfăşurat de către director, pe baza graficului semestrial, de către responsabilul comisiei metodice,
şi de către CEAC, pe

baza graficului anual de monitorizare. Monitorizarea şi controlul personalului grădiniţei şi al
compartimentelor funcţionale au constituit premisa unei evaluări corecte şi motivante a personalului
grădiniţei, dar şi premisa identificării oportunităţilor de dezvoltare a grădiniţei.
Activitatea managerială a avut în vedere asigurarea funcţionării grădiniţei fără perturbări şi
realizarea obiectivelor asumate prin planurile manageriale, în comparaţie cu rezultatele şcolare
obţinute la nivel judeţean şi naţional. Prin

măsurile şi activităţile întreprinse: reactualizarea

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a instrumentelor interne de lucru, reorganizarea şi
funcţionarea eficientă a comisiilor şi compartimentelor, dezvoltarea bazei didactico-materiale şi
creşterea gradului de accesibilitate a acesteia, îmbunătăţirea realizării curriculumului şi a evaluării
învăţării, dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii, Grădiniţa cu Program Prelungit
„Amicii” Călăraşi a reuşit obţinerea unor rezultate şcolare comparabile cu cele din anii şcolari
anteriori şi cu cele obţinute pe plan judeţean şi naţional de unităţi de învăţământ similare.
Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:
Pentru activitatea didactică:
a. Asistenţe la ore efectuate de director, responsabil comisie metodica;
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b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de
respectare a acestora;
c. Analiza periodică a documentelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în
activitatea acestora;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de prescolari la clasă;
e. Analiza rezultatelor obţinute de prescolari la concursuri şcolare;
f. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi
financiar contabil;
g. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiarcontabil; .
I. CURRICULUM
1. MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATĂMÂNT
Asigurarea eficientei manageriale, considerată ca prioritate de către conducerea unității, a avut
urmatoarele direcții:







mentinerea climatului optim de muncă, prin dezvoltarea responsabilitătii profesionale si
manageriale;
proiectarea activitătilor la nivelul scolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor
didactice, respectând Curriculum-ul National, structura anului scolar;
constituirea si actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea si
formarea continuă a cadrelor didactice, legislația, evidența și mișcarea preșcolarilor,
informarea si documentarea cadrelor didactice , materiale si mijloace didactice, s.a.;
evaluarea personalului didactic conform fișei de evaluare elaborate de MEC , în corelare cu
fișa individuală a postului
asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administratie,
Consiliul profesoral si Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

Echipa managerială, a fost conștientă că trebuie să promoveze principiile unui management de
calitate, conform viziunii și misiunii asumate pentru anul școlar în curs, să realizeze un climat
educațional incluziv, să respecte principiul egalizării șanselor, în scopul integrării școlare si al
dezvoltării personale și profesionale.
Obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui teritorial cu cele
specifice grădiniţei noastre au fost corelate şi s-au reflectat în proiectul de dezvoltare instituţională
şi în celelalte documente manageriale. În acest context, au fost alese la începutul anului şcolar
2019-2020, consiliile şi comisiile de lucru şi au fost proiectate documentele activităţii manageriale.
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In Consiliul profesoral au fost validate propunerile pentru membrii Consiliului de administraţie şi
componenta tuturor comisiilor, ulterior fiind aprobate de către Consiliul de administraţie, directorul
emiţând decizii interne de funcţionare care evidenţiază modul de organizare si coordonare a tuturor
compartimentelor si domeniilor de activitate.
Au fost desemnate prin decizii ale directorului, aprobate de Consiliul de Administrație, Comisiile/
coordonatorii acestora. Membrii acestor comisii au primit, odată cu deciziile, și atribuţiile specifice.
Majoritatea comisiilor şi-au stabilit regulamente de organizare si funcţionare, obiective şi priorităţi
de acţiune, tematici, activităţi si termene de realizare.
Am respectat prevederile legale referitoare la constituirea Consiliului de administrație, care a
cuprins 7 membri: profesorii desemnați de către Consiliului Profesoral, reprezentanții părinților,
reprezentanții desemnați de Consiliul Local al Primăriei municipiului;
S-a constituit Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, format din membrii comitetelor de parinti ai
claselor. S-a constituit comisia de revizuire si monitorizare a PDI-ul, formata din director,
responsabil CM, responsabil CEAC, responsabil cu perfectionarea si formarea cadrelor didactice,
respectandu-se procedura de revizuire PDI.
Au fost elaborate documentele manageriale.
-Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care s-a efectuat conform
necesităților și normativelor legislative în vigoare.
-Întocmirea Planului managerial pe anul școlar în curs, întocmirea tematicii ședințelor Consiliului
profesoral și a Consiliului de administrație, ulterior și a Proiectului Planului de școlarizare și cel de
încadrare cu personal didactic pentru anul școlar viitor.
-Au fost completate fișele posturilor şi au fost readuse la cunoştinţa cadrelor didactice criteriile de
evaluare a activităţii şi au fost stabilite sarcini concrete pentru toate categoriile de personal.
Activitatea a fost direcționată de Programul Managerial și a urmărit asigurarea unui caracter
științific al procesului de învățământ, parcurgerea integrală a materiei, pregătirea cadrelor didactice
pentru activități, efectuarea unor asistențe la lecții, la inspecțiile curente și la cele speciale pentru
obținerea gradelor didactice de către cadrele didactice, precum și dotarea grădiniței.
Documentele de proiectare managerială semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin
strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar privind aplicarea curricumului național și cel
elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi au fost întocmite pe baza Proiectului de dezvoltare
instituţională al unității în perioada 2015 – 2020.
Pentru participarea cadrelor didactice la procesul decizional, s-a creat cadrul institutional necesar
, pentru a asigura ca fiecare să facă parte din cel puțin un organism: CA, CEAC, Comisii
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permanente si temporare. Personalul didactic a fost motivat prin responsabilități concrete care au
corespuns abilităților personale. Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin
Regulamentul Intern, programul de lucru din grădinița pentru toate sectoarele de activitate.
Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor
compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s-au inclus
analize ale activităţilor şi probleme ale comisiilor.
Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administraţie şi asigurarea asumării acestora de
personalul unităţii de învăţământ s-a realizat prin: crearea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale
care promovează şi susţine încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa
şi colaborarea, o comunicare deschisă între conducere şi personal, comunicare realizată prin
întâlniri într-un cadru formal dar şi printr-un cadru informal, precum şi prin consultarea
democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în grădiniţă. Prin implicarea activă a
întregului personal în viaţa grădiniţei s-a urmărit cunoaşterea, asumarea şi respectarea de către toți
angajații a reglementărilor interne, a modului de organizare şi de luare a deciziilor, de comunicare şi
de raportare.
Au fost întocmite documentații pentru proiecte și parteneriate utile preșcolarilor din unitate,
care conduc la dezvoltatrea lor personală, documentatia pentru activitățile extracurriculare,
monitorizarea si supervizarea întocmirii si desfășurării acestora activități extracurriculare și a CDȘ urilor.
A fost creat cadrul favorizant derulării procesului instructiv- educativ. S-a asigurat amenajarea
corespunzatoare a claselor, a auxiliarelor didactice necesare pregătirii preșcolarilor, întreţinerea
bazei materiale existente în grădiniță.
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Raport de evaluare a activității Comisiei pentru curriculum
pentru anul școlar 2019– 2020
Obiective urmărite :
1. Asigurarea unui demers instructiv – educativ de calitate printr-o continuă perfecționare și
interrelaționare a cadrelor didactice ;
2. Distribuirea responsabilităților membrilor de așa natură , încât toți să își imprime stilul
personal asupra activității , conlucrând cu toate cadrele didactice din gradinita ;
3. Aplicarea curriculumului național și a ofertei educaționale proprii , în acord cu legislația
în vigoare și cu preferințele /nevoile manifestate de beneficiarii primari și secundari .
Activități prin care s-au realizat obiectivele :
O1
;

- întocmirea planului managerial , a planului de activități , prin consultarea tuturor membrilor
- Implicarea membrilor în procesul de stabilire a CDȘ pentru anul școlar următor ;

- Implicarea membrilor în testarea gradului de satisfacție cu privire la CDȘ;
- Supervizarea participării acestora la toate activitățile de cerc pedagogic și comisie metodică din
gradinita;
O2
- ședințe de comisie în cadrul cărora s – au propus titluri de opțional , preluate de la toate
cadrele didactice ;
-

-

Participarea la ședințele cu părinții, pentru a prelua și de la aceștia idei pentru CDȘ ;
Aplicarea de chestionare în vederea testării satisfacției privind CDȘ aplicat până în
prezent --Întocmirea de proiecte cu caracter extracurricular , în vederea desfășurării
săptămanii Școala Altfel ;
In anul școlar 2019-2020, această săptămână a fost 21 – 25 mai
Avizarea fișelor de opțional și înaintarea acestora către inspectorii de specialitate;
Aprobarea ofertei educaționale în CA pentru anul școlar 2019 – 2020, nu înainte de a fi
prezentată în cadrul CP , după centralizarea chestionarelor aplicate la nivel de gradinita .

Listă cu proceduri , formulare , instrumente de lucru folosite de membrii comisiei :
-

OM privind aprobarea planului – cadru pentru învățământul gimnazial , nr.
3590/05.04.2016
Notificare privind responsabilitatea organizării activităților privind opționalul
nr.41945/18.10.2000
Procedura privind întocmirea CDȘ
Procedura privind organizarea programului Școala Altfel
Procedura privind întocmirea schemei orare
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-

Procedura privind stabilirea CDȘ
Fișa de avizare a CDȘ
Fișa activități Școala Altfel
Formular program activități Școala Altfel
Formular raport asupra proiectului Școala Altfel

Analiza SWOT
Puncte tari
-structura organizatorică a comisiei este corespunzătoare
-comunicarea este fructuoasă pe toate planurile , cu toate compartimentele educaționale
Resurse umane
-

Prescolarii se arată receptivi față de programele și proiectele implementate la nivel de
gradinita

-susținerea activităților din planul anual de activități;
-obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor didactice și răspund
nevoilor gradinitei și ale colectivului de prescolari ;
Puncte slabe
Managementul
-

ședințele sunt caracterizate de formalism , membrii oferă uneori răspunsuri tardive la
solicitări

Activitatea de baza
- asistențele la clasă sunt efectuate semestrial
- nevoia de completare a conținuturilor prin opționale este mult mai mare decât ceea ce se permite
de cadrul legislativ.
Amenințări
Monopolizarea ofertei educaționale de către discipline opționale devenite clasice . Închiderea
perspectivei asupra CDȘ , prin păstrarea a ceea ce propune doar profesorul / educatorul.
Oportunități
Spațiile școlare existente oferă un cadru bun pentru organizarea tuturor tipurilor de activități .
Pregătirea cadrelor didactice facilitează o desfășurare productivă a procesului de învățământ .
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Relațiile bune cu comunitatea locală pot duce într – un viitor apropiat la lărgirea paletei de
discipline opționale .

Concluzii :
Activitatea Comisiei pentru curriculum s-a desfășurat în acest an într-un mod corespunzător .
Obiectivele au fost realizate ritmic , în acord cu legislația în vigoare , cu planul managerial stabilit
la începutul perioadei . Membrii comisiei s-au dovedit receptivi , depunând eforturi adecvate pentru
îndeplinirea sarcinilor și pentru obținerea unor cât mai bune rezultate .





Dovezile:
planificări calendaristice anuale
planificări calendaristice saptamanale
planificări pe proiecte tematice

Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămânale integrate bine structurate,
echilibrate, care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o bună cunoaştere a
prescolarilor.
Fiecare educatoare recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine
echilibrate.
 Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra
obiectivelor imediate realizate, de a le corela cu obiectivele majore propuse în
planificarea săptămînală şi de a face ajustările necesare.
 Planificările au fost bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţînd adaptările şi
modificările necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare
şi dezvoltare.
 Planificările includ în planurile zilnice o varietate de activităţi pentru a satisface
diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare.
 Planificarile promovează o abordare holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod
integrat de a abordare a curriculum-ului.
Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămînale care reflectă abordarea
integrată a curriculum-ului astfel:
Au planificat activitati în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care contribuie la o
învăţare semnificativă.
Experienţele de învăţare planificate de educatoare sunt integrate şi favorizează explorarea în mod
global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere, ajutîndu-i pe prescolari să stabilească
legături dintre lucruri.
S-a observat o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi
a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin:


Utilizarea autoevaluării prescolarilor pentru optimizarea procesului de învăţare.
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Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.

Dovezile:
 observarea directă prin asistenţe la ore (fisele de asistență realizate de responsabilul de
comisie metodică si director)
 documente de proiectare a materiei
 discuții cadrele didactice
 portofoliul cadrului didactic
 portofoliile copiilor
Evaluarea rezultatelor s-a realizat astfel:



Planificarea activităţilor de evaluare (niţiala, sumativa, finala).de către fiecare cadru didactic
din, la nivelul fiecărei clase, respectând legislaţia în vigoare.
Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de învăţământ
prescolar.

Dovezile:















planificările cadrelor didactice
programe şcolare, ghiduri
instrumente de evaluare
descriptori de performanţă
indicatori de performanţă
standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ prescolar
portofoliul comisiei metodice
procedura de evaluare a rezultatelor şcolare
III.Performanţele extraşcolare.
Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul
clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ
Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ planul
managerial şi cu oferta educaţională a unitatii.
Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare
desfăşurate către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, părinţi,), în toate etapele derulării
acestora.
Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare, în interiorul unitatii şi în
comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.
Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în
comunitate.
Dovezile:
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 planul managerial al activităţilor extracurriculare
 articole în presă
 postarea pe site-ul unitatii si pe pagina de facebook;
 afişaj în unitate
 CD-uri de prezentare
 diplome, medalii, trofee, fotografii
Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul grupelor si al unitatii.
Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în
comunitate.
documente de evidenţă internă (procese verbale,rapoarte de activitate, scrisori de mulţumire etc.)
• observaţiile vizitei în gradinita (panouri cu lucrările şi creaţiile prescolarilor)
• instrumente de promovare a ofertei educaţionale (afişe, pliante, şi
Site-ul unitatii si pagina de facebook , etc.)
• portofoliile profesionale ale cadrelor didactice
Presedinte comisie curriculum
Director,
Ionescu Mariana

Responsabil comisie metodica,
Dobre Mihaela

2. NIVEL ACȚIONAL PRAGMATIC Calitatea activităţii manageriale s-a regăsit în stilul de
conducere prin susţinerea şi implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţională și creşterea
calităţii actului didactic,eficiență, stimularea lucrului în echipă, transparenţă în activitatea de
director, implicare cu tact în gestionarea conflictelor, cu respectarea cerinţelor legale.
În cadrul ședințelor C.A.au fost prezentate și validate:











Planul managerial pe anul școlar in curs, graficul cu tematica ședințelor Consiliului
profesoral și a Consiliului de administrație,
PDI revizuit;
Planul de școlarizare pe anul școlar în curs;
Proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar viitor;
Programul grădiniței,
Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2020;
Alte documente de raportare financiar-contabilă;
Problemele de legislaţie şcolară,
Regulamente - ROF al GPP AMICII, Regulamentul Intern al GPP AMICII, reactualizate
fişele posturilor (reactualizate), etc
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Tematica specifică ședințelor lunare ale fiecărui Consiliu (profesoral și de administrație) a fost
respectată și supusă dezbaterilor, conform planificărilor inițiale, CA si CP . Cele doua consilii,
profesoral si de administratie şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de ROFUIP . Diseminarea
eficientă a informaţiilor către personalul didactic , părinți a fost efectuată întotdeauna la timp, prin
ședințele Consiliului profesoral, sedintele cu părinții sau ale Consiliului Reprezentativ al Părinților.
Au fost întocmite cu responsabilitate toate documentele legale privind curriculumul național și pe
cele cerute de ISJ sau de către alte autorități locale, fiind transmise la momentul oportun.
3. ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE
Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu standardele curriculare
actuale, conform programei preşcolare, lăsând loc de creativitate şi iniţiativă fiecărui cadru didactic.
La sfârşitul anului, fiecare cadru didactic a prezentat un raport individual de activitate precum şi un
raport final de evaluare a activităţii şi rezultatelor obţinute de preşcolarii de la fiecare grupă. Am
avut în vedere instaurarea unui climat corespunzător în unitate, o colaborare bună cu toate cadrele
didactice, asigurarea unui caracter democratic actului de conducere, o bună colaborare cu
comunitatea locală, cu ISJ și cu reprezentanții sindicatului din grădiniță. Comisiile înfiinţate la
începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform planurilor manageriale proprii,
care au contribuit, în mod direct, la realizarea planului managerial anual, elaborat de conducerea
unității. Rapoartele de activitate, documentele corespunzătoare portofoliilor comisiilor şi
monitorizarea realizată pe parcursul anului școlar evidenţiază realizarea activităţilor planificate la
termen şi conform atribuţiilor stabilite fiecărui membru, indicând în același timp, eficienţă şi
responsabilitate din partea coordonatorilor și a tuturor membrilor acestora. Activitatea la nivelul
tuturor Comisiilor s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la începutul anului şcolar,
având obiective precise, o informare completă, o bază
teoretică şi metodologică eficienta prin realizarea fișelor de lucru, a portofoliilor, atât ale
prescolarilor, cât și ale profesorilor, a tuturor evaluărilor predictive, formative, sumative, adaptate la
stilurile de învățare ale copiilor, prin realizarea proiectelor, a evaluărilor, etc.
Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 , educatoarele au derulat activităţi interesante, în sistem
integrat, folosind un bogat material intuitiv. Stilul didactic al acestora este permisiv şi stimulativ,
nivelul pregătirii preşcolarilor fiind corespunzător standardelor curriculare. Educatoarele sunt
preocupate în mod deosebit de vorbirea corectă şi coerentă a copiilor, de crearea unui mediu
ambiental atractiv şi stimulativ. Li s-au făcut recomandări cadrelor didactice mai tinere de a
încuraja copiii în a-şi exprima ideile si a utiliza mai multa creativitate in activitatile integrate și în
proiectarea lor.
În baza graficelor de monitorizare si control s-au desfaşurat asistenţele la orele de curs, de catre
director, responsabilul comisiei metodice si responsabilul CEAC. In urma acestora s-au constatat
următoarele aspecte in ceea ce priveste procesul instructiv-educativ:
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PROIECTAREA – în general se respecta ritmul planificărilor, iar planificările anuale
si semestriale sunt elaborate în conformitate cu cerinţele actuale.Toate cadrele
didactice evaluate au prezentat portofoliile personale.
TEHNOLOGIILE DIDACTICE- sunt adecvate şi eficiente, utilizandu-se cu
preponderenţă metodele interactive.Tot mai multe cadre didactice utilizează
calculatorul, laptopul, videoproiectorul în procesul de predare-învăţare-evaluare.
MODALITĂŢILE DE EVALUARE sunt diverse: fişe de lucru, munca individuală,
portofolii etc.
ACTIVITATILE OPŢIONALE stabilite la nivelul unitatii, în urma consultării
părinților, reprezintă un punct de atracție pentru preșcolari, le satisfac acestora
curiozitățile in domeniul respectiv, le deschid perspectiva unei abordări individuale.
Opționalele s-au configurat conform metodologiei: S-au identificat nevoile de
educație ale comunității locale părinți și copii. A fost definita clar oferta educaţionala a
grădiniței în raport cu interesele şi aptitudinile copiilor şi cu aşteptările comunităţii.
Au fost identificate posibilităților de satisfacere în cadrul normativ existent și cu
resursele disponibile (educatoare, instructori, profesori lb.străine), apoi elaborarea
curriculumului la decizia școlii (CDȘ). A fost definita clar oferta educaţionala a
grădiniței în raport cu interesele şi aptitudinile copiilor şi cu aşteptările comunităţii.
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
AN ȘCOLAR 2019-2020
A. MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus
următoarele obiective:
•

asigurarea calităţii actului educaţional, întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;

•

parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;

•

utilizarea de strategii activ-participative;

•

folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;

•

susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;

•

organizarea de activităţi extracurriculare;

•

participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la
informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

•

perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

•

conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;

•

colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
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conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs activitățile planificate, ritmic şi integral, aplicându-se
metode şi procedee activ-participative, la fiecare din cele șase teme curriculare integratoare,
conform planificărilor calendaristice proiectate.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de
predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă conform nivelului de vârstă.
S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, activități de
consiliere, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi
adaptare.
Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului în direcţia
flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice,
modelatoare, problematice.
În activitățile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a
tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin
şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare educatoare a elaborat teste/fișe de evaluare formativă şi sumativă. În urma
evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de Curriculum pentru
învățământul preșcolar şi dau dovadă de receptivitate.
Activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
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comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:
„5 Octombrie-Ziua Mondială a Educației”; „Ziua Naţională a României”;„Naşterea
Domnului”; naşterea marelui poet Mihai Eminescu;„Unirea Principatelor Române”;„Ziua mamei”;
„Paștele-Învierea lui Iisus Hristos”; „1 Iunie-Ziua copilului”, fiecare grupă organizând activități în
maniera proprie. De asemenea s-au organizat excursii cu preşcolarii, atât în interiorul orașului, cât şi
în afara acestuia.
Pentru eficienţa muncii educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali, în
afară de familie, ca de exemplu:
Școală - Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călărași, abordând diferite teme legate de
nivelul de dezvoltare pe care trebuie să-l atingă copilul în clasa pregătitoare, activităţii
comune urmate de expoziţii şi serbări.
Biserică - Am participat la slujbe (Paște, Înălţarea Domnului etc) şi le-am explicat
semnificaţia icoanelor şi am învăţat rugăcini accesibile preşcolarilor.
ISU Călărași, Poliția municipiului Călărași - vizite, Ziua Porților Deschise.
Reviste - Am colaborat cu reviste pentru copii precum Girafa Rafa, participarea copiilor la
concursul „Formidabilii”
Activităţiledesfăşurateînsăptămâna,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”au constituit o nouă
experienţă atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
În decembrie 2019, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am organizat venirea lui Moș Nicolae și
am organizat serbarea de Moş Crăciun.
Toate grupele au organizat serbarea de 8 martie intitulată ,,E ziua ta, mămico!” și „1 Iunie-Ziua
copilului”.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în
egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
copiilor.
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Activități metodice în cadrul comisiei metodice
Activitățile metodice în anul școlar 2019-2020 s-au desfășurat conform planificării vizate de
conducerea unității.
Activitatea educatoarelor din cadrul Comisiei Metodice, desfăşurată în anul şcolar 20182019, a avut la bază o proiectare bine documentată, întocmită la timp şi cu mult simţ de răspundere,
conform calendarului activităţilor metodice, urmărindu-se atingerea scopului şi obiectivelor
propuse.
Pentru realizarea acestor obiective au fost planificate acţiuni de dezbatere, referate şi
activități metodice.
Activitatea Comisiei Metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice participând la
consfătuirea cadrelor didactice, schimburile de experienţă desfăşurate pe nivele de vârstă în plan
local au creat prilejuri educatoarelor din grădiniţa noastră să prezinte din experinţa personală
exemple de bună practică din activitatea de zi cu zi.
Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor
eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele
educative moderne. De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului
corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale
propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente
de evaluare (evaluarea iniţială, continuă, finală), colaborarea cu învăţătorii a facilitat asigurarea
continuităţii în educaţia copiilor, creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi.
În proiectarea didactică, educatoarele au

fost preocupate de completarea cu mare

responsabilitate şi atenţie a „Condicii de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a copiilor
în grădiniţă” - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu
tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe
verticală cât si pe orizontală între etapele activităţii, au abordat programa creativ, in funcție de
posibilitățile grupei.
În cadrul activităților metodice doamnele educatoare au întocmit referate, proiecte tematice,
fișe corelate cu tema specifică activității comisiei metodice.
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Proiectarea activităților, a tuturor materialelor prezentate s-a realizat în format electronic și
prin printarea acestora s-a realizat mapa educatoarei cu toate componentele acesteia.
În cadrul ședinței Comisiei Metodice din luna septembrie 2019 s-a prezentat și aprobat
Planul Managerial al activității Comisiei Metodice pentru anul școlar 2019-2020 în contextul
atingerii țintelor naționale privind învățământul preșcolar, s-a prezentat Raportul de activitate al
Comisiei Metodice din anul școlar 2019-2020, precum și propuneri de teme de interes pentru
derularea activității Comisiei Metodice pentru anul școlar în curs.
În luna octombrie 2019 toate cadrele didactice din unitate au participat la Consfătuirea
cadrelor didactice din învățământul preșcolar, unde au primit informații cu privire la completarea
documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar, etc de la inspectorul de
specialitate și de la responsabilul de cerc pedagogic. Tema anului recomandată este „Educația
copilului în spiritul valorilor naționale”.
În luna noiembrie 2018 doamna educatoare Baltă Elena Ramona a prezentat o activitate
demonstrativă la grupa mare „Coșul toamnei”, o activitate integrată (DȘ 1+DȘ2).
Luna decembrie 2019 a debutat cu o dezbatere a Curriculumului pentru educație timpurie,
unde toate cadrele didactice din unitate au luat la cunoștință schimbările curriculare care au loc în
educația timpurie, cu delimitările conceptuale, principii și valori, structura curriculară și modelul de
proiectare curriculară promovat.
În luna ianuarie 2019 d-na educatoare Porumbel Paula Georgeta a susținut referatuldezbatere „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preșcolar”. În cadrul aceleaşi acțiuni s-a
prezentat şi raportul de evaluare al Comisiei Metodice pentru sem. I al anului şcolar 2019-2020, cât
și noi propuneri de teme de interes pentru derularea activității Comisiei Metodice pentru semestrul
II.
În luna februarie 2019 s-a prezentat Raportul asupra activității Comisiei Metodice pentru
semestrul I și propuneri de teme de interes pentru derularea activității Comisiei Metodice pentru
semestrul al II-lea.
Luna martie 2019 este luna în care se desfășoară activitatea din cadrul Cercului pedagogic,
de data aceasta a avut loc la Grădinița Perișoru, având tema: „Copilul în lumea științelor”.
În luna mai 2019 d-na Dobre Mihaela a susținut cu profesionalism activitatea demonstrativă
la grupa mică „Ne jucăm cu formele geometrice” , DȘ 2 – activitate matematică.
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În luna iunie 2019 s-a prezentat raportul de evaluare al Comisiei Metodice pentru anul
şcolar 2018-2019.
2.Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoareeducatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din
cadrul catedrei).
Relaţiile cadru didactic- preşcolar:
-relaţiile

se

bazează

pe

respect

reciproc,

conduită

civilizată,

colaborare

şi

înţelegere,afectivitate; preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă
de activitate.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi educatoare.
În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din grădiniță colaborarea a fost eficientă,
împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare
şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din grădiniță împreună cu
care au fost organizate activităţi extracurriculare.
3.Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor
curriculare
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la
resursele de joc şi învăţare.
Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate
şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine
de fişe de lucru de evaluare.
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.
B. Eficacitatea educaţională
1.Proiectarea şi promovarea ofertei CDȘ ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că
activitățileplanificate la disciplinele opţionale au fost parcurse, ritmic şi integral, aplicându-se
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metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de
opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.
2. Sistemul de evaluare
Strategii/criterii de evaluare utilizate
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de
evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o
calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele preșcolarilor.
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică
asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării
au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu
progresul realizat.
C. Managementul calităţii
1.Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor
didactice, întâlniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este
necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună,
iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe
copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice: s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un
climat favorabil învăţării,s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul
preşcolarilor în sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă. Părinţii au fost implicaţi în activitatea
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didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ. S-a accentuat respectul pentru
individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt.
2. Optimizarea strategiilor de evaluare: s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru
preşcolari, s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor.
S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţii predate, că
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor,
demersul didactic fiind bine conceput.
Responsabil comisie metodică,
Dobre Mihaela

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională si evolutie în
carieră a determinat participarea cadrelor didactice din unitate la activităţile metodice şi cursurile de
formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Călărași.

Raport privind activitatea comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră
AN ȘCOLAR 2019- 2020
Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 s-a axat pe orientarea demersul didactic şi
educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare și evaluare, în vederea atragerii copiilor către
grădinița noastră şi spre performanţă;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
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Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea
reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele
didactice din grădinița noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi unele în
concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în
funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din
structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a
realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate
de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).
Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de
ISJ Călărași la începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul grădiniței s–au
desfășurat lecții demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împarți din
cunoștințele acumulate și celorlați colegi. Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerata și
organizarea de activități extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Craciunul,
activitati ce au fost organizate în toate structurile Grădiniței cu program prelungit”Amicii”, cu
rezultate remarcabile.
Având în vedere aceste date propunem tuturor să se intereseze în legatura cu diversele cursuri
existe in oferta CCD Călărași sau în cadrul altor furnizori de formare.
Având în vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite ( 90) în
decursul a cinci ani școlari vă invităm să consultăm și lista aflata pe site-ul CCD Călărași precum și
dosarul comisiei de perfectionare.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
- interesul cadrelor didactice față de activitatea de mentorat în vederea consilierii viitoarelor cadre
didactice ;
- suportul direcțiunii grădiniței în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare în țară .
PUNCTE SLABE
Alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare
personală.
OPORTUNITĂȚI
-
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- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare;
- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc;
AMENINȚĂRI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare comparativ cu anii anteriori.
Concluzionând, în anul școlar 2019-2020 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor
didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin schimburi de experienţă profesională;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale,
conferinţe s. a.;
 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau
colaboratori;
 prin cursuri postuniversitare;
 prin participarea la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă organizate/ avizate
de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).
Responsabil comisie,
Prof. Baltă Elena Ramona

Au fost implicate, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare, toate
cadrele didactice și copiii în organizarea de serbări şcolare, competiţii sportive sau participarea la
diverse concursuri:
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROIECTE, PROGRAME
EDUCATIVE ȘI PARTENERIATE
VIZIUNE:
În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un
început,
„SĂ FACEM SINGURI CEEA CE
AŞTEPTĂM DE LA ALŢII”
SCOP :
Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi nonformale , prin stimularea
creativităţii, a curiozităţii;
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În anul școlar 2019-2020, coordonatorul comisiei pentru proiecte și programeeducative al
G.P.P. „Amicii”, și-a propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor
didactice , o serie cât mai variată de activități în cadrul proiectelor și programelor educative, dar și
cu ocazia altor evenimente sau activitati în parteneriat, în care să implice afectiv, motivațional și
conștient toți preșcolarii grădiniței, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație
(familie,alte instituții de învățământ, Poliție, Pompieri, Cabinet medical, Biblioteca Județeană,
factori economici etc.).
La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii
educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se învederea:
- întocmirea documentelor de lucru ale consilierului educativ şi corelarea temelor propuse
cu cerinţele unitatii si a grupelor de prescolari,
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul acestor activități educative, astfel încât
copilul să se poată exprima liber, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor cadrelor didactice si a tuturor preșcolarilor în activităţi educative
extraşcolare ( spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de
vedere educativ;
- Atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real gradinitafamilie, dar si a altor parteneri implicați in educație.
Activitatea comisiei pentru proiecte, programe educative și parteneriate s-a bazat pe Programul
activităţilor educative, la care s-au adăugat activităţile proprii, ele desfăşurându-se sub diverse
forme (concurs, teatru, festivaluri, activitati de voluntariat,etc.)
Viziunea noastră presupune implicarea tuturor eforturilor materiale cat şi mane ale întregului
colectiv pentru atingerea scopului prin îndeplinirea obiectivelor:
1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a
procesului instructiv - educativ;
2. Întărirea statutului activităţii educaţionale ca spaţiu de dezvoltare personală;

3. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative prin prevenirea şi reducerea
fenomenelor antisociale;
4. Asigurarea eficienţei activităţii educative prin monitorizarea şi evaluarea influenţei acesteia în
comunitate;
5. Profesionalizarea activităţii educative prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie
complementară;
6. Diversificarea activităţilor extracurriculare prin atragerea copiilor într-un spaţiu educativ în
defavoarea străzii .
7. Conectarea grădiniţei la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local,
judeţean, naţional.
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8. Colaborarea cu diferite instituţii pentru asigurarea caracterului educativ al activităţilor de
petrecere al timpului liber .
Astfel, in anul școlar 2019-2020 s-au derulat următoarele activități educative.
În anul școlar 2019-2020, Grădiniţa cu Program Prelungit„Amicii”Călăraşi, și-a propus să
desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor didactice , o serie cât mai variată
de activități în cadrul proiectelor și programelor educative, dar și cu ocazia altor evenimente sau
activitati în parteneriat, în care să implice afectiv, motivațional și conștient toți preșcolarii
grădiniței, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație (familie, alte instituții de
învățământ, Muzeul,Şcoala, Biblioteca Județeană, Politia, ISU, factori economici etc.).
Participarea copiilor la concursuri/Programe/ proiecte educaţionale
Concursul judeţean de dans popular „Cu pași mici pe scena mare”, concurs ce face parte din
Proiectul Educaţional Naţional „Curcubeul Schimbării"
a) Proiect educaţional ,,Rafa Girafa,,
b) Proiect educational „De la joc….la educație financiară”
c) Proiect educational „Lumea copilăriei – cuvânt, culoare, joc” în colaborare cu Șc. Gimnazială
Mihai Viteazu – coordonatori Stoian Letiția/ Enică Dumitra
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU PRILEJUL DIFERITELOR SĂRBĂTORI ŞI
EVENIMENTE
În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre
de păpuşi, serbări cu diferite ocazii, concursuri, etc.
S-au desfăşurat plimbări în natură ce au cuprins activităţi de protejare a mediului înconjurător,
activităţi cu tema:„Ce se întâmplă în natură!”, „ Haideţi la plimbare!”, „Coşuleţul toamnei!.”
Alte activități cum ar fi: „Cinstim Ziua de 1 Decembrie” ; „ Ziua Unirii”- comemorarea zilei printrun program artistic susţinut de preşcolari, în grădiniţă.
O altă activitate plăcută ,,Cartea prietena mea” s-a desfaşurat sub forma unei vizite la Biblioteca
Judeţeană Călăraşi. Aici au aflat modul de pastrare al carţillor, din ce este alcatuită o carte, am
ascultat cateva poveşti indrăgite iar la sfarşit a fost organizat concursul ,,Micul recitator”.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au desfășurat următoarele activități: „Am plecat la
colindat”,„Ghetuţa lui Moş Nicolae”, „ Lângă bradul de Crăciun!”
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Preşcolarii grupei mari, pregătiți de educatoarele: Gheorghe Jana și Baltă Ramona, au participat la
concursul „Cu pași mici pe scena mare” obținând premiul III.
Cu ocazia zilei eminesciene, preşcolarii grupelor mari au susţinut un recital de poezie cu tema:
„Luceafărul poeziei româneşti”.
În cadrul programului national „Școala altfel”s-au implicat toate cadrele didactice, desfășurând
toate activitățile planificate. Activitățile au fost pe placul copiilor, au fost dezinvolți, creativi,
competitivi și totuși implicați.
ACTIVITATEA COMITETULUI DE PĂRINŢI Participarea familiei în procesul educațional
reprezintă o condiţie pentru realizarea activităţii, părinţii fiind nu numai partenerii serioşi şi activi
cât şi beneficiarii unei munci colective ramificată în diverse servicii de calitate prestate în folosul
copiilor.În conformitate cu principiile managementului educational, părinţii au fost consultați în
luarea actului decizional, prin intermediul intâlnirilor Consiliului de Administraţie, şedinţelor cu
comitetele de părinţi, şedinţele cu părinţii la grupe.
Consiliul reprezentativ al părinţilor s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost
necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general..
.Promovarea activiţăţilor şcolare si extrașcolare
Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin spectacole, recitaluri,
concursuri, competiţii pentru copii, site-ul grădiniței.
1. Tipul activitatilor: cultural –artistice, educaţie religioasă, educaţie practică, concurs, drumeţie,
excursie .
2. Resurse implicate: Educatoarele, preşcolarii, părinţii
3. Parteneri implicaţi: Şcoala, Herghelia Jegălia, Biblioteca, Poliţia, ISU Călărași.
4. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:
Biblioteca, Școala, ISU, Poliția, Herghelia Jegălia, sala de grupă, curtea gradiniţei, natură..
5. Obiectivele urmărite : Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze
comportamentul de adaptare şcolară; Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
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Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; Facilitarea integrării şcolii în comunitate; Activităţi
de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
6. Modalităţi de evaluare a activităţii: jocuri, colaje, poze, dialog evaluativ.
7. Rezultatele înregistrate: La toate activităţile desfăşurate au participat toţi preşcolarii, fapt ce
dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reusit sa trezeasca
interes si o implicare activă a copiilor si a parinţilor. Au dobândit o mare cantitate de informaţii
despre animale, despre muncă şi viaţa.S-au format reprezentări simple despre structura şi condiţiile
de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre
frumuseţile şi bogăţiile patriei. În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii
îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale;
copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe
munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi
protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele.
Plimbările şi drumeţiile au fost bine primite de către copiii din grădiniţă, participând cu multă
plăcere. Formarea, dezvoltarea, modelarea trasaturilor de voinţă şi caracter in raport cu modelele de
comportament social prezentate prin exemplificari de origine diversă:povestiri,convorbiri. etc.
8. Concluzii: Prin modul relaxat de desfăşurare, copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune
socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. De asemenea, această
activitate duce la creşterea coeziunii de grup în grădiniţă prin orientarea spre munca în
echipă.Copiii manifestă deschidere spre nou, caută soluţii la problemele care necesită rezolvare sunt
mai responsabili. Copiii si-au deprins un comportament civilizat si adecvat locului, şi-au educat
rabdarea, au luat contact vizual cu obiectele de cult, si-au propus sa fie mai buni, mai iubitori, mai
prietenosi, sa fie cinstiti,sa dovedeasca ca sunt buni parteneri sociali.
9. Analiza SWOT: a) Puncte tari: buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; munca în echipă;
-implicarea în activităţi a copiilor şi cadrelor didactice în realizarea obiectivelor; -crearea unui
climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; -copilul este pus in contact
direct mediul inconjurator, favorizand satisfacerea
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curiozitătii; – colaborarea eficientă intre :părinţi, educatoare, copii preot, instiuţii ale statului
b)Puncte slabe: – reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi; – fonduri insuficiente pentru
realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi; -varsta prea fragedă a unor
copii; -timp nefavorabil.
c) Oportunitati: dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni
organizate în parteneriat; – creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului
comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; – promovarea valorilor/ obiceiurilor/
tradiţiilor naţionale şi europene
d) Amenintari: -insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor de principal
partener educaţional al grădiniţei;
10. Recomandări şi sugestiii de ameliorare a programului: In concluzie, avand in vedere
rezultatele si experiența acestor activităţi consideram ca avem deja baza necesară pentru a
imbunătăţi astfel de activităţi care sunt binevenite şi suplimentează activităţile extracurriculare ale
grădiniţei.
Coordonator programe și proiecte,
Prof. Porumbel Paula Georgeta
II. CONTROL/ EVALUARE
a) Activitatea didactică:
Inspecţia tematica de îndrumare şi control efectuată la începutul anului școlar de catre d-na Insp.
Olteanu Georgica, a evidențiat o preocupare deosebită a cadrelor didactice și a conducerii grădiniței
pentru deschiderea noului an școlar în condiții optime.
Am monitorizat permanent întocmirea documentelor școlare, efectuând și asistențe la ore,
participând și la inspecții de înscriere la gradul didactic II - Balta Ramona. Din inspecțiile si
asistentele la ore a reiesit profesionalismul cadrelor didactice, o proiectare creativă a activității
didactice, desfășurate prin integrarea unor diverse strategii didactice, orientând acțiunile și gândirea
elevilor spre obținerea performanței;
Am convocat două ședințe pe semestru ale Consiliului Reprezentativ al Părinților.
Activitatea unor Comisii am monitorizat-o direct prin participare directă la activitățile acestora.
b) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
Cod poștal: 910077 Tel/Fax: 0342 407502
Cod fiscal 3797271
E-mail: amiciiveseli@yahoo.com
http://gradinitaamiciiveseli.ro/

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

Strada Aleea Grădiniței
Municipiul Călărași – Județul Călărași

________________________________________________________________________
Am monitorizat activitățile desfășurate de catre aceste compartimente care au fost corecte, prompte,
de calitate ceea ce a conturat profesionalismul , dedicarea persoanelor responsabile, conducătoare a
activității de secretariat, contabilitate, administrativă.
Au fost urmărite:


Constituirea proiectului de buget al unității de învățământ în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
 Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;
 Monitorizarea inventarierii anuale a activelor şi pasivelor instituţiei;
 decvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unității de învățământ și corelarea
execuției bugetare cu proiectul de dezvoltare și cu planul anual de implementare;
 Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole și articole
bugetare
 Realizarea execuției bugetare în conformitate cu reglementările legale;
 Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar și asigurarea transparenței
elaborării și execuției bugetare;
 Asigurarea formării specifice și a consultanței pentru personalul financiar și administrativ;
 Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare și a bazei materiale;
 S-au supus aprobării consiliului de administrație, la propunerea motivată a
compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv modificările care
se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ și care
sunt administrate de către consiliul de administrație
 Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administrativ şi financiar
contabil.
Toate documentele sunt corect arhivate și păstrate.

III. RESURSE UMANE
S-a realizat încadrarea corectă pe post a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic
(vechime, studii, etc.) și s-au încheiat contracte individuale de muncă pentru personalul nou angajat
și personalul încadrat la plata cu ora.
S-au stabilit sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu capacităţile şi
interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a școlii noastre. Aceste sarcini
au fost elaborate şi sunt cuprinse în fişa postului fiecărui angajat.
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Proiectul de încadrare și lista posturilor didactice vacante/rezervate, complete/incomplete, pentru
anul şcolar 2019-2020 au fost întocmite conform prevederilor Metodologiei de mișcare a
personalului didactic și au fost prezentate Comisiei de mobilitate constituită la nivelul
inspectoratului școlar în urma analizării acestora în cosiliul profesoral și aprobării în consiliul de
administrație al școlii.
Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2019/2020 , și pentru
redactarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul şcolar 2020/2021, președintele
Consiliului de administrație împreună cu secretarul, a urmărit permanent Calendarul mobilității
personalului didactic, printr-o stânsă legătură cu ISJ, elaborând, după aprobarea Consiliului de
administrație, cu proptitudine documentele cerute de acest for superior. Cu ocazia elaborării
Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020/2021 și a Proiectului de încadrare cu
personal didactic, au fost consultat Consiliul profesoral, înainte de luarea unei decizii în Consiliul
de administrație al grădiniței, realizând astfel o comunicare internă rapidă, eficientă și transparentă,
stimulând și încurajând astfel participarea cadrelor didactice la actul decizional. În anul şcolar 20192020, Gradinita cu program normal AMICII funcţionează cu:




Gradinita cu PP AMICII-

2 grupe mici
2 grupe mijlocii
2 grupe mari
Gradinita cu program normal nr 3 (AR) –
o grupa mare

Întregul personal didactic și didactic auxiliar a participat la procesul decizional prin prezența
acestora la Consiliul profesoral, la Comisiile metodice, precum și a celor aleși, la actul decizional al
Consiliul de administrație, ale căror ședințe s-au desfășurat lunar și ori de câte ori a fost nevoie, iar
cel nedidactic participând la ședințe când situația o impunea. Au fost respectate toate procedurile de
disponibilizare/ pensionare a personalului.
Documentele privind Managementul resurselor umane au fost întocmite și transmise ISJ la
momentul oportun.
S-a realizat periodic, de catre responsabilul comisiei , instruirea PSI și SSM. Am întocmit
adrese, către ISJ, Primărie, necesare bunei desfășurări a activității din instituție.
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI PSI
Anul școlar 2019 -2020
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
În cursul anului școlar 2019 -2020 comisia de prevenire și stingerea incendiilor din cadrul
gradinitei si-a desfășurat activitatea conform graficului întocmit și a urmărit atingerea obiectivelor
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propuse. Nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat o strânsă colaborare între cadrele
didactice, managerul unităţii și responsabilul comisiei PSI.
Apărarea împotriva incendiilor a constituit o preocupare permanentă a gradinitei noastre,
sens în care am acţionat pentru:
-

implementarea noilor prevederi legale;
îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor executate
de organele abilitate;
- analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
- asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor;
- stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Profesorii educatori au prelucrat măsurile de prevenire și combatere a incendiilor,
prezentandu-le prescolariilor la orele de consiliere, diverse tematici cu privire la apărarea împotriva
incendiilor şi a cutremurelor.
Lista activităţilor desfășurate în anului școlar 2019-2020
1. Întocmirea planului de măsuri pentru anului școlar 2019-2020.
2. Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei.
Având în vedere noile prevederi legale, doamna director a gradinitei a emis actele de autoritate
care stabilesc modul de organizare şi răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel:
•

Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea
împotriva incendiilor;

•
•

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a interzicerii fumatului
(proceduri şi măsuri specifice);

•
•

Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici şi grafice de instruire);
Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi
depozitarea substanţelor periculoase specifice ( dacă este cazul);
Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor
în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;

•
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•
•

Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor, conform legii;
Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru
personalul gradinitei.
4.

Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea gradinitei.

5. Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor sanitare, iluminat, încălzire prin schimbarea și
modernizarea acestora.
6. Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadrele didactice, personal de îngrijire,prin
chestionare.
7.

Verificarea însuşirii normelor PSI de către prescolari.

Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situații de urgenta.
Organizarea unei situații de urgență (cutremur) organizată și desfășurată în gradinita de către
Detașamentul de Pompieri al municipiului Calarasi.
10. Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu în perioada următoare s-au lua
măsuri pentru prevenirea incendiilor , astfel:
• centralizarea şi inventarierea documentaţiei tehnice la nivelul gradinitei, care cuprind în
conţinutul acesteia măsurile de securitate la incendiu capabile să îndeplinească nivelurile de
performanţă prevăzute de reglementările tehnice specifice, şi monitorizarea
măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite în domeniul securităţii la incendiu;
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•

conductele de gaze, apă au fost vopsite conform STAS 297-2;
instalaţiile electrice au fost verificate iar acolo unde s-a impus s-au remediat de către firma
cu are gradinita are contract de service, iar exploatarea lor a fost făcută fără defecţiuni şi
improvizaţii;
în centralele termice nu s-au depozitat , chiar şi temporar, alte materiale şi produse care nu
au incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii;
căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă, la gabaritele
proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite materiale;
ambalajele şi reziduurile combustibile s-au evacuat ritmic evitându-se depozitarea acestora
pe casele de scări, culoare etc.;
s-a respectat cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind fumatul;
s-a respectat instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
executarea periodică a exerciţiilor practice de alarmare.

II. Analiza SWOT a activităţii comisiei
Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea prescolarilor cu privire la prevederile legislative PSI;
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completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale;
desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;
achiziționarea, verificarea și încărcarea tuturor stingătoarelor din dotare; - punctaj mare la
simularea alarmării. ;
Oportunităţi :
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a prescolarilor în activităţi extraşcolare; stabilirea de relaţii de cooperare între GPP Amicii Calarasi şi autorităţile publice: ISU Calarasi şi
Primăria Calarasi.
Ameninţări:
-nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii
cu urmări grave.
-

Responsabil comisie PSI,
Prof Stoian Letitia
S-a sigurat asistența sanitară a copiilor și a întregului personal din unitate, precum și protecția
muncii, atât de către medicul și asistenta unității, prin decontarea unor analize medicale necesare
personalului, prin participarea tuturor la examenul psihologic și la cel medical.
IV. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a
realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme în proiectarea şi execuţia
bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au
existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. Întreaga activitate financiarcontabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul directorului, a Consiliului de Administraţie şi a
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Calarasi.
Gradinita cu program prelungit „AMICII” s-a încadrat în limitele costurilor standard elaborate de
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, la nivelul de învăţământ
preşcolar, la cheltuielile de personal, la cheltuielile de întreţinere şi dezvoltare a bazei materiale,
cheltuielile materiale aprobate pentru încălzire, iluminat, reparaţii curente şi alte cheltuieli legale,
din bugetul de stat.
Proiectul de buget, toate documentele legale privind managementul financiar, ca și Proiectul
Programului de achiziții și dotare au fost întocmite împreună cu contabila unității, aprobate de
Consiliul de administrație și respectate întocmai. Intreținerea spațiilor verzi s-a făcut de către
personalul nedidactic angajat. Utilitățile celor două localuri au fost de calitate și plătite la timp
datorită situației
monitorizate permanent de către personalul administrativ financiar și de către director, ordonatorul
de credite. Au fost întocmite o serie de contracte cu diverse firme pentru mentenanță, logistică,
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servicii PSI și SSM. Organizarea activităţii de SSM si a activităţii PSI s-a realizat conform legii. În
ceea ce priveşte reparațiile și utilizarea spațiilor conform destinației, s-au achiziționat , lenjerii
pentru patutuile copiilor , inlocuindu-le pe cele existente, vechi si deteriorate.
V. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE
Încă de la începutul anului am asigurat cât mai eficient sistemul de comunicare internă şi
externă a unităţii cu autorităţile locale, cu inspectoratul şcolar, cu părinţii şi comunitatea. Am fost
preocupată de promovarea imaginii instituţiei pe care o conduc şi am actualizat periodic pagina de
facebook, iar site-ul grădiniţei este in lucru permanent. Transmiterea ropoartelor, situatiilor a fost
facuta la termen, si nu au existat probleme de comunicare interna/externa. Exista relaţii eficiente și
de bună calitate cu Consiliul Local şi cu Primăria Municipiului Călărași, cărora le-am trimis adrese
prin care am solicitat fonduri din Bugetul local pentru buna desfășurare a ativității anului școlar,
precum și pentru alte lucrări sau achizitii de obiecte de inventar, cu reprezentanţii administraţiei
locale Am participat la întâlnirile periodice cu reprezentanții Primăriei și cu alți reprezentanți ai
organizațiilor culturale, care ne-au lansat invitații pentru participarea preșcolarilor la diverse
activități culturale.
Am raspuns prompt tuturor solicitarilor Inspectoratului Scolar Judetean si Primariei Calarasi,
stabilind ca pe o prioritate, o buna relaţionare si colaborare cu aceste doua institutii. Pentru
imbunatatirea calitatii managementului, am participat la perfectionarea directorilor unitatilor de
invatamant din judetul Calarasi, in cadrul programului de activitati metodice stiintifice si de
perfectionare. Am avut o permanentă colaborare în domeniul managementului cu directorii altor
unităţi de învăţământ preuniversitar.
Am avut în vedere o colaborare bună cu toate cadrele didactice, asigurarea unui caracter
democratic actului de conducere, o bună colaborare cu comunitatea locală, cu reprezentanții
sindicatului din grădiniță, cu diverse organizatii ale comunitatii.
Director,
Prof. Ionescu Mariana
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