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I. CONSIDERATII GENERALE : 
 

      Cursurile anului şcolar 2012-2013 au început la data de 17 sept 2012 şi s-au 

încheiat la 22 iunie 2013, cu o durată totală de 36 de săptămâni. 

 Câteva repere ale activităţii noastre în această perioadă au fost : 

- Testarea iniţială a fost organizată în absenţa reglementărilor stricte de 

anul trecut dar a fost valorificată pentru a stabili  condiţiile iniţiale ale 

procesului educativ. Cadrele didactice şi-au elaborat testele cu scopul de 

a realiza evaluare necesară şi utilă a nivelului şi calităţii cunoştinţelor şi 

competenţelor la început de an şcolar ; 

- Monitorizarea zilnică a absenţelor s-a derulat pe parcursul semestrului şi 

a creat posibilitatea tuturor să afle dimensiunea reala fenomenului – 

principala cauză a insuccesului şcolar. Controlul acestui fenomen a 

produs diminuarea numărului total de absente, identificarea surselor şi 

adoptarea de măsuri cu efect mai rapid ; 

- S-a asigurat menţinerea funcţionalităţii bazei materiale a liceului chiar 

dacă nu am beneficiat de toate serviciile şi lucrările solicitate iar aparatura 

IT şi audio video, mobilierul şi materialul didactic nu au mai fost 

schimbate sau îmbunătăţite; 

- Nu a mai fost asigurată paza pe timpul zilei prin agenţii Poliţiei comunitare 

cu toate că am făcut numeroase solicitări în acest sens. In schimb am 

reluat colaborarea cu trupa de jandarmi din localitate şi am reuşit să 

prevenim evenimentele nedorite sau să intervenim la timp în anumite 

situaţii ; 

- Au fost aplicate în continuare programele guvernamentale « Lapte şi 

corn », burse şcolare, rechizite gratuite, dotarea cu manuale. 

- Am căutat noi modalităţi de a dezvolta relaţia cu părinţii elevilor, de a face 

activitatea noastră mai transparentă şi mai deschisă pentru aceştia; 

- Am continuat pregătirile pentru a crea condiţiile necesare funcţionării celor 

două clase pregătitoare; 

- La nivelul instituţiei au fost realizat un control tematic al ISJ Prahova, prin 

inspector de specialitate Mariana Gheorghe la data de 05.10.2012.  

- Pe data de 15 mai 2013, d-na Inspector Liliana Ţenescu a efectuat 

verificări cu privire la sesizările depuse de d-na Antimiu Cerasela; 

- La nivelul instituţiei au avut loc încă 10 inspecţii şcolare pentru cadrele 

didactice înscrise la concursurile pentru obţinerea gradelor didactice. 

 

 

II. CADRUL LEGISLATIV – ÎN ANEXA 1. 



 - 3 - 

 

III. PRINCIPII EDUCATIONALE 
          În contextul mondializării economiei şi creşterii concurenţei internaţionale, 

calitatea resurselor umane devine unul din cei mai importanţi factori ai Europei de 

mâine . Mai mult ca oricând, educaţia şi formarea profesională reprezintă  suportul 

indinspensabil pentru dezvoltare şi competivitate. De altfel, autoimpunerea societăţii 

informatizate şi a conceptelor de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii 

a reliefat necesitatea unei adaptări rapide a calificărilor , competenţelor şi a sistemelor 

de organizare educaţională. 

Învăţământul , în România , este mai mult dacât  o prioritate naţională. El reprezintă 

o problemă  a celor mai mulţi elevi, profesori, părinţi, beneficiari , o problemă de a cărei 

rezolvare depinde reforma cuprinzătoare a societăţii româneşti. 

Principiile educaţionale care trebuie să guverneze întreaga activitate a 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt : 

- Principiul echitatii şi egalităţii de şanse; 

- Principiul calităţii; 

- Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social-

economica; 

- Principiul eficientei manageriale şi financiare; 

- Principiul descentralizarii ; 

- Principiul transparentei şi raspunderii publice; 

- Principiul respectarii drepturilor şi libertatilor copilului, tinerilor şi adultilor; 

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieti; 

- Principiul educatiei incluzive, diferentiate/individualizate; 

- Principiul respectarii diversitatii culturale; 

- Principiul respectarii identitatii culturale a minoritatilor nationale; 

- Principiul fundamentarii deciziilor pe baza dialogului social; 

- Principiul participarii şi responsabilitatii părintilor; 

- Principiul sustinerii şi promovarii personalului didactic, pentru acces şi 

dezvoltare în carieră; 

- Principiul mobilităţii personalului didactic. 
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IV. MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 
 

IV.1 Aspecte generale 

 

     Programul  de  funcţionare  s-a  desfăşurat  ca şi în anii trecuţi în  două  

schimburi :   

 Dimineaţa:  

o clasele  din învăţământul primar de la ora 8,30 în corpurile de 

clădire B, C; 

o clasele VII, VIII, IX, X, XI, XII de  la  ora  7,30 în corpul A; 

 După  amiaza:  

      Cursurile  s-au  desfăşurat  în  condiţii  bune,  a  fost  respectat  orarul  

liceului  şi  durata  orelor  de  curs. Orarul a fost realizat astfel încât să îmbine cât mai 

mult posibil criteriile pedagogice cu posibilitatea profesorilor navetişti şi a celor cu ore în 

mai multe şcoli de a ajunge la program. 

     Organizarea  procesului  de  învăţământ  a  vizat  cu  prioritate  asigurarea  

legalităţii  întregii  activităţi  privind  încadrarea  personalului  didactic,  întocmirea  şi  

respectarea  orarului,  acordarea  burselor şi aplicarea programelor de sprijin social, 

protecţia  muncii  şi acţiunea în situaţii de urgenţă,  gestionarea  bazei  materiale,  

încheierea  contractelor  de  muncă,  completarea  cataloagelor,  organizarea  

activităţilor  extraşcolare. 

     Consiliul  profesoral  şi  Consiliul  de  administraţie,  comisiile  metodice  şi  

pe  probleme  s-au  constituit  şi  au  funcţionat  în  acord  cu  regulamentele  în  

vigoare. 

Am înregistrat şi o creştere a responsabilităţii în efecuarea  serviciului pe şcoală 

la marea majoritate a cadrelor didactice care s-au convins că este necesară 

supravegherea permanentă a elevilor. Organizarea activităţii cu clasele de gimnaziu şi 

liceu doar în corpul A de clădire a permis o mai eficientă derulare a serviciului pe 

şcoală. 

De-a lungul semestrului au fost realizate următoarele activităţi, propuse în planul 

managerial anual: 

- Participarea la consfătuirile pe specialităţi; 

- Studiul programelor în vigoare; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice; 

- Organizarea activităţii pe laboratoare şi cabinete, pregătirea materialului 

didactic; 
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- Repartizarea orelor la fiecare disciplină profesorilor, conform încadrării 

aprobate de ISJ Prahova; 

- Reorganizarea comisiilor metodice; 

- Reorganizarea comisiilor pe probleme; 

- Întocmirea orarului; 

- Repartizarea diriginţilor la clasele noi; 

- Costituirea claselor pregătitoare şi a claselor I, repartizarea elevilor 

repetenţi şi a celor veniţi prin transfer; 

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-X, 

conform repartizării de la ISJ; 

- Stabilirea programului de funcţionare al bibliotecii, întocmirea programului 

de activităţi; 

- Asigurarea cu documente şcolare, repartizarea cataloagelor, carnetelor 

de elev; 

- Întocmirea graficului serviciului pe şcoală; 

- Stabilirea graficului pregătirii suplimentare pentru examene; 

- Stabilirea bazei de date cu toate informaţiile necesare elevilor şi 

profesorilor şi a modului de accesare;  

- Aplicarea schemelor orare aprobate; 

- Proiectarea unităţilor de învăţare; 

- Realizarea de lecţii în AEL; 

- Utilizarea dotării IT la cât mai multe ore de curs, cu extindere la înv 

primar ; 

- Încheierea situaţiei şcolare la toate clasele şi completarea documentelor 

şcolare ; 

- Şedinţe cu părinţii la toate clasele; 

- A fost organizată şi susţinută activitatea celor 2 clase pregătitoare pe care 

la sfârşitul anului şcolar am apreciat-o ca fiind un real succes pe baza 

opiniilor exprimate de elevi şi părinţi.  

Asistenţele la lecţii au semnalat următoarele aspecte pozitive : 

 Pregătirea de specialitate este corespunde cerinţelor postului la toate cadrele 

didactice; 

 Documentele de proiectare didactică sunt întocmite corect, conform programelor 

şcolare; 

 Se foloseşte material didactic, aparatura IT, audio-video; 

 Se urmăreşte progresul elevilor, chiar dacă nu toate cadrele didactice pot proba 

această preocupare cu documente; 

 Relaţia profesor-elev este în general corect creată şi exploatată, cu câteva 

excepţii în care sunt implicaţi elevii – problemă ai liceului; 

 Toleranţa şi înţelegerea se manifestă evident din partea cadrelor didactice; 

 Profesorii comunică în mod real cu elevii şi le acordă sprijin şi consiliere; 

 Se poate urmări cu mai multă insistenţă activitatea de performanţă, există elevi 

cu potenţial. 
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Aspecte care trebuie îmbunătăţite : 

 Valorificarea rezultatelor la testările scrise, întocmirea de planuri de măsuri 

pentru corectarea deficienţelor şi reducerea decalajelor; 

 Utilizarea mai corectă a instrumentelor de evaluare şi diminuarea 

subiectivismului sau tendinţelor de  folosi nota ca mijloc de penitenţă; 

 Un management mai ferm al activităţii la unele ore de curs; 

 Aplicarea cu mai multă fermitate şi consecvenţă a prevederilor regulamentului 

şcolar; 

 Mai multă preocupare şi implicare pentru performanţă la concursuri şi olimpiade, 

valorificarea interesului şi capacitătilor intelectuale a elevilor foarte buni. 

 

IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 

 

 2.1  COMISIA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 

 

In semestrul I al anului scolar 2012-2013, activitatea invatatorilor in cadrul 

comisiei metodice s-a desfasurat conform planificarii intocmite la inceputul anului scolar 

si a urmarit urmatoarele obiective :  

a) Asigurarea cunoasterii de catre fiecare invatator a informatiei 

pedagogice si didactice de ultima ora 

 b) Participari la activitati metodice 

c) Participarea activa in cadrul comisiei metodice  

d) Folosirea judicioasa a materialelor didactice 

e) Participarea la cursuri de formare si perfectionare  

f) Preocuparea permanenta pentru imbunatatirea performantelor elevilor 

g) Reducerea absenteismului 

h) Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii 

 i) Imbunatatirea competentelor de lectura 

 j) Implicarea familiei in activitatile formativ-educative 

      k) Realizarea de parteneriate cu alte scoli sau cu institutii culturale de pe 

raza localitatii si nu numai 
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Fiecare membru al comisiei metodice si-a intocmit planificarile in concordanta cu  

programa scolara in vigoare si cu nivelul clasei la care preda. 

 *Prima activitate a comisiei a avut loc in data de 10.09.2012, cand s-a facut 

analiza activitatilor comisiei din semestrul al II-lea al anului scolar 2011-2012, s-au 

elaborat testele de evaluare initiala si s-a reorganizat comisia metodica.    

 *In primele saptamani de scoala au fost sustinute teste de evaluare initiala la 

toate clasele la disciplinele de baza. Acestea, alaturi de evaluarile de pe parcursul 

semestrului si incheind cu evaluarile de la sfarsitul semestrului, au facut posibila o mai 

buna monitorizare a progresului scolar si stabilirea masurilor corecte de recuperare a 

deficientelor aparute pe parcursul procesului intructiv-educativ.  

 *A doua activitate a avut loc in data de 21.09.2012, cand au fost prezentate 

documentele comisiei, s-au planificat activitatile pentru anul scolar 2012-2013, s-au 

facut propuneri pentru activitatile extracurriculare, au fost analizate rezultatele testelor 

initiale si s-a stabilit planul de masuri privind recuperarea ramanerilor in urma 

constatate.  

*Urmatoarea activitate a avut loc in data de 26.10.2012, cand d-na Brasov 

Mariana a prezentat referatul cu tema ,,Insusirea eficienta a cunostintelor matematice”. 

* In 02.11.2012 s-a organizat la nivelul comisiei  cea de a IV-a editie a 

Festivalului dovlecilor, o parada urmata de o frumoasa expozitie cu felinare facute 

din dovleci, participantii primind premii constand in diplome hazlii si dulciuri.  

*In data de 05.10.2012 in cadrul Potocolului de colaborare pentru integrarea 

scolara si sociala a copiilor cu CES incheiat cu Scoala Gimnaziala Speciala 

la10.02.2012, au avut loc activitati dedicate ZILEI EDUCATIEI la care au participat si 

elevi din scoala noastra. 

 *Pe  19.11.2012 d-na  Mitrescu Elena a sustinut referatul cu tema ,, Matematica 

distractiva’’.  

 *Pe  27.11.2012 d-ra Bumbacea Cristina a sustinut in cadrul cercului pedagogic 

o lectie de educatie plastica cu tema- Nonculorile (,, Satul bunicilor”). 

 *In data de 24.11.2012 d-na Brasov Mariana a prezentat activitatea ,,Stiinta, 

muzica, poezie” in cadrul Proiectului CERCETEAZA, EXPERIMENTEAZA, APLICA al 

Centrului rural de educatie stiintifica si modulare experimentala Prahova. De 

asemenea, elevii de la ciclul primar au realizat o expozitie cu lucrari din materiale 

reciclabile in cadrul aceluiasi proiect. 

*In data de 17.12.2012 a avut loc prima activitate din cadrul Proiectului 

educational interjudetean CARAVANA PRIETENIEI incheiat conform Protocolului 

de colaborare intre Liceul Teoretic Filipestii de Padure-Prahova si Scoala I. AL. 

Bratescu-Voinesti- Targoviste. Activitatea, denumita,,Drumul painii” a fost organizata 

de d-na Mitrescu Elena si a avut ca invitati elevii clasei a II-a de la Scoala I. AL. 

Bratescu-Voinesti- Targoviste insotiti de d-na inv. Hossu Simona. 
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 *Elevii au fost incurajati sa participe la diverse concursuri judetene si 

interjudetene, unde au obtinut deja numeroase premii : 8 premii I,  10 premii II,  13 

premii III, 16  mentiuni . La multe dintre aceste concursuri asteptam inca 

rezultatele,urmand sa le centralizam in sem. al II-lea. 

-Concursul SMART   

-matematica-15 premii I, 25 premii II, 8 premii III, 16 mentiuni  

  -limba romana-31 premii I,  11 premii II,  8 premii III, 19 mentiuni  

  -cultura generala-7 premii I,  5 premii II,  2 premii III, 1 mentiune   

 -Concursul national de competenta si performanta COMPER 

    - COMPER comunicare 

    - COMPER matematica 

 -Concursul national TESTE DIN POVESTE-MOS CRACIUN-26 premii I,  14 

premii II,  10 premii III, 4 mentiuni  

 -Concursul judetean ,,Spiridusii lui Mos Craciun” 

 -Concurs national de pictura – -,, Visuri de copil pe aripile toamnei’’-2 premii 

II, 2 premii III, 1 mentiune  

-Concurs national de desene si de compuneri ,,Autoportret’’, organizat de 

Scoala nr. 3 Liliesti-Baicoi-jud.Prahova in parteneriat cu I.S.J.Prahova - 4 premii I, 2 

premii III, 3 mentiuni   

-Concurs national de desene ,,Soarele si planeta albastra’’ 

 -Concurs international de cultura generala ,,Invata despre romani’’- Premiul I 

(cls. a III-a A) 

*Au fost organizate excursii, astfel : 

-09.11.2012-Excursie la Bucuresti- inv. Grigorescu Adriana si inv. Simina 

Niculina   (clasele a III-a B si cls.a IV-a B) 

 -09.12.2012-Excursie la Ploiesti( film 3D, karaoke)- inv. Popa Minodora, inv. 

Banu Maria, inv. Nuta Constanta( clasele a II- A, a II-a B si a III-a A) 

 *Toate clasele de la ciclul primar au participat la lectii AEL de limba romana, 

matematica, stiinte, ed. civica, istorie sau geografie, in colaborare cu d-na bibliotecar 

Patru Daniela. 

 * In colaborare cu d-na bibliotecar Patru Daniela s-au organizat si desfasurat 

lectii de lectura, in clase sau la biblioteca scolii, lectii care au urmarit stimularea dorintei 

de lectura a copiilor. 
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 *Pe 1 Decembrie  a fost organizat un careu festiv in cadrul caruia li s-a explicat 

elevilor semnificatia acestor zile pentru istoria poporului roman iar apoi s-a intonat si 

dansat ,,Hora Unirii’’. 

 *In luna decembrie toti invatatorii au organizat serbari cu prilejul sarbatorilor de 

iarna. De asemenea, elevii nostri au sustinut un program de colinde in cadrul 

spectacolului de Craciun organizat de Primaria si Consiliul Local Filipestii de Padure, 

program realizat sub indrumarea d-nei prof. Felicia Ispas si a d-nelor inv. Mitrescu 

Elena si Petre Ana Mihaela.  

 *A fost continuat parteneriatul incheiat anul trecut cu Teatrul ,,Trilby’’-Ploiesti. 

In cadrul acestui parteneriat copiii au putut urmari spectacole prezentate de Teatrul 

Trilby: 

 -24.10.2012-,,Muzicantii din Bremen” 

 -29.11.2012-,,Singuri acasa...3” 

* A fost continuat Parteneriatul educational scoala-gradinita –incheiat cu 

Gradinita nr. 2. In cadrul acestuia au avut deja loc activitati comune, conform 

planificarii. 

-12.10.2012- Vizită la şcoala: Ne împrietenim cu şcolarii- inv. Mitrescu Elena si 

ed. Dula Florinita 

-11.12.2012-,,Decoratiuni pentru bradul de Craciun”-inv..Simina Niculina si ed. 

Dirzu Margareta 

-17.12.2012-,,Colinde, colinde e vremea colindelor...”-inv. Brasov Mariana si ed. 

Croitoru Maria 

 *Saptamanal s-au desfasurat ore de pregatire suplimentara, atat de recuperare, 

cat si pentru obtinerea de performante. 

 *S-au desfasurat, de asemenea, sedinte saptamanale de consultatii cu parintii si 

de consiliere a elevilor, conform programarilor intocmite de fiecare cadru didactic. 

  *Toti invatatorii au participat la sedintele de cerc pedagogic din semestrul I.  

 *Toti invatatorii s-au implicat in amenajarea holurilor cu panouri cu lucrari ale 

copiilor, precum si a unor panouri cu fotografii de la diferite activitati desfasurate in 

scoala sau in afara scolii. 

In semestrul al II-lea  al anului scolar 2012-2013, activitatea invatatorilor in 

cadrul comisiei metodice s-a desfasurat conform planificarii si obiectivelor stabilite la 

inceputul anului scolar. 

Fiecare membru al comisiei metodice si-a realizat proiectarea  unitatilor de 

invatare in conformitate cu planificarea anuala individuala si cu nivelul clasei pe care o 

conduce. 
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 *Prima activitate a comisiei din semestrul al II-lea a avut loc in data de 

15.01.2013, cu prilejul omagierii marelui poet Mihai Eminescu, in cdrul activitatilor 

dedicate ,, Zilei culturii nationale. Activitatea s-a desfasurat in colaborare cu d-na 

bibliotecar Patru Daniela. 

 *A doua activitate a avut loc in data de 22.01.2013, cand d-na inv. Simina 

Niculina a sustinut un referat cu tema ,,Monitorizarea si evaluarea activitatii scolare”. 

 *In cadrul activitatii comisiei s-au incadrat si activitatile din data de 24 Ianuarie 

2013, in colaborare cu d-na bibliotecar Patru Daniela, cu prilejul sarbatoririi unirii dintre 

Moldova si Tara Romaneasca. 

 *La sedinta din data de 14.02.2013 d-na inv. Nuta Constanta a prezentat un 

referat cu tema ,, Invatarea matematicii prin activitati practice”. 

 *La sedinta din data de 13.03.2013 d-na inv. Petre Mihaela a prezentat referatul 

cu tema ,,Promovarea unor metode moderne de predare-invatare in cadrul orelor de 

matematica”. 

 * Pentru saptamana ,, Sa stii mai multe, sa fii mai bun“din perioada 1-5 aprilie, 

fiecare invatator a intocmit un program de activitati conform normelor in vigoare si 

specificului clasei. Au fost planificate si realizate activitati diverse, pe placul copiilor- 

vizionari de filme tematice, desene animate, concursuri literare, sportive, vizite, 

drumetii, excursii, actiuni de protejare a mediului. Aceste actiuni au fost realizate in 

mare parte in parteneriat cu Scoala ,,Ion Moga” Ditesti, Gradinitele nr.1 si 2 Filipestii de 

Padure, Scoala speciala Filipestii de Targ.   

* La sedinta din 18.04.2013 d-na inv. Chiritoiu Floricica a prezentat referatul cu 

tema 

,, Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic” si au fost analizate activitatile desfasurate in 

saptamana 1-5 aprilie, ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun”. 

* In data de 23.04.2013, au fost organizate impreuna cu d-na bibliotecar Patru 

Daniela diverse activitati dedicate Zilei Internationale a Cartii. 

 *La sedinta din data de 16.05.2013 d-na inv. Matei Nicoleta  a prezentat un 

referat cu tema ,,Insusirea elementelor de constructie a comunicarii in orele de limba 

romana, la clasa a II-a”. 

 * Au fost continuate activitatile in cadrul  Parteneriatului educational scoala-

gradinita : Mitrescu Elena- Dula Florinita activitatea ,, Hai sa dam mana cu mana”; 

Brasov Mariana –Croitoru Maria activitatea ,, Flori pentru mama- martisoare”; Simina 

Niculina- Gheorghita Mariana activitatea ,, Tablou pentru mama”. 

 * A fost continuata  colaborarea cu d-na bibliotecar Patru Daniela, cu sprijinul 

careia s-au organizat si desfasurat lectii de lectura, in clase sau in laboratorul de fizica, 

lectii care au urmarit stimularea dorintei de lectura a copiilor. 
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*Toate clasele de la ciclul primar au participat la lectii AEL de limba romana, 

matematica, stiinte , ed. civica, istorie sau geografie in laboratorul de fizica, lectii 

realizate tot cu sprijinul d-nei bibliotecar Patru Daniela. 

 *Au fost vizionate in scoala spectacole de teatru de papusi prezentate de Teatrul 

,,Trilby ‘’din Ploiesti, continuandu-se parteneriatul incheiat anul trecut cu 

acesta :,,Ariciul si Iepurele’’( 13.02.2013) ; ,, Palarioara fermecata’’( 04.04.2013) ; 

,,Croitorasul cel istet si foarte viteaz ‘’( 16.05.2013). 

 *In luna martie d-nele invatatoare au organizat la clase ,,Serbarea primaverii”. 

  

 * Ca si in primul semestru, elevii au fost incurajati sa participe la diverse 

concursuri judetene si interjudetene, unde au obtinut numeroase premii: 

-Concursul judetean ,,Campionii stiintei”- 

-limba romana -7 premii I, 4 premii II, 5 premii III,   4 mentiuni 

 -matematica - 6 premii I, 3 premii II, 4 premii       III, 6 mentiuni. 

      -stiinte- 4 premii I, 5 premii II, 4 premii III, 4 mentiuni. 

-limba engleza -3 premii I, 2 premiul II, 5 premii III, 1 mentiune. 

  -Concursul ,,Cangurasul matematician”-5 calificative EXCELENT,  

-4 calificative FOARTE BINE 

 -Concursul ,,Cangurasul in lumea povestilor”-22 calificative EXCELENT  

          3 calificative FOARTE BINE 

            -Concursuri nationale de creatie literara-4 premiul I, 2 premii II, 3 premii III, 

3mentiuni 

            -Concursuri nationale de creatie plastica-12 premii I, 6 premii II, 4 premii III, 10 

mentiuni 

 *Cu prilejul zilei de 1 Iunie 2013 toti invatatorii au organizat activitati atractive, la 

care au fost antrenati toti copiii.( drumetii, concursuri sportive, jocuri). 

 *Au fost organizate excursii dupa cum urmeaza: 

 -Brasov Mariana- Bucuresti ( Muzeul Antipa, Gradina Zoologica) 

 -Grigorescu Adriana, Simina Niculina- Bucuresti ( Muzeul Antipa, Gradina 

Zoologica) 

 -Mitrescu Elena, Petre Mihaela- Salina Slanic Prahova  

   - Ploiesti ( Teatrul ,,Toma Caragiu”) 

 *In luna iunie au fost organizate serbari, dupa cum urmeaza: 



 - 12 - 

 - Mitrescu Elena, Petre Mihaela- ,,Serbarea Abecedarului” 

 - Brasov Mariana, Simina Niculina, Bumbacea Cristina- ,,Ramas bun, doamna 

invatatoare” 

 * In semestrul al II-lea au fost continuate parteneriatele începute în semestrul I. 

*A fost continuat programul saptamanal de pregatire suplimentara, atat de 

recuperare, cat si pentru obtinerea de performanta la nivelul fiecarei clase. 

 *S-au desfasurat, de asemenea, sedinte saptamanale de consultatii cu parintii si 

de consiliere a elevilor, conform programarilor intocmite de fiecare cadru didactic. 

  *Toti invatatorii au participat la sedintele de cerc pedagogic din semestrul al  II-

lea.  

*Toti invatatorii s-au implicat in amenajarea holurilor cu panouri cu lucrari ale 

copiilor si in amenajarea claselor, pentru a crea si mentine un mediu placut, atractiv de 

studiu pentru elevi. 

 2.2 COMISIA METODICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ  
 

       În anul şcolar 2012 - 2013,semestrul I, comisia metodică de limba şi literatura 

română  şi-a  desfăşurat activitatea conform programului stabilit având ca scop 

principal atingerea obiectivelor.  

       La început de an şcolar, toate clasele din gimnaziu şi toate clasele de liceu au 

susţinut testări iniţiale, în urma cărora s-au obţinut următoarele medii: 

     Cls. a V - a A: 8,50 ; cls.a V-a B:7,50  ; cls. a VI - a A:7,65  ; cls. a VI - a 

B:7,60   ; cls. a VI - a C:7,23  cls. a VII - a A:7,12   ;  cls. a VII - a B:6,02  ; cls. a 

VIII - a A:7,02 ; cls. a VIII - a B:5,89  ;cls. a IX – a: 5,05; cls. a X – a: 6,45; cls. a 

XI – a: 5,85; cls. a XII- a : 5,40  .  

Subiectele au fost elaborate la nivel local, de comisia metodică de limba şi 

literatura română din cadrul liceului. 

    Întreaga activitate a profesorilor de limba română a fost focalizată pe aplicarea 

cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial şi liceal , prin 

raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. Organizarea şi proiectarea unui 

curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in funcţie de standardele de 

referinţă, s-a concretizat prin întocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe 

conţinuturi de învăţare, conform procedurilor de implementare a programei şcolare. 

    Cadrele didactice au acordat o deosebită importanţă Evaluării Naţionale si 

examenului de Bacalaureat (clasele a VIII-a şi a XII-a)   efectuând, săptămânal, ore de 

pregătire suplimentară cu elevii în vederea aprofundării cunoştinţelor. Materialul 

didactic utilizat în lecţii este variat: manuale, auxiliare didactice, antologii, cărţi din 

bibliografia şcolară şi istorico-critică, fişe de lucru, portofolii, prezentări PP, filme, 

postere. S-a utilizat laptop şi videoproiector în sala de casă, într-un număr suficient de 
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ore având în vedere specificul disciplinei. Activitatea de perfecţionare din cadrul 

catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didacticã, la selectarea 

manulalelor şcolare şi celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate in procesul de 

învăţământ şi prin participarea la activităţile metodice  din şcoală.     

    Pentru stimularea activităţii creatoare, dar şi lărgirea orizontului cultural au fost 

desfăşurate activităţi de un real succes, apreciate de cei prezenţi, în care au fost 

prezentate repere din viaţa şi activitatea unor nume ilustre ale literaturii române: Mihail 

Sadoveanu, Liviu Rebreanu. La nivelul liceului, am organizat  concursul“Poveştile 

Cangurului”(clasele IX-XII) , Concursul Smart- Limba română- elevi din clasele a V-a şi 

a VI-a(prof.coordonator Nuţă Alina), Concursul Comper- Limbă şi comunicare- elevi din 

clasele a V-a şi a VI-a (prof.coordonator Nuţă Alina). Sărbătoarea Crăciunului şi sosirea 

Anului Nou au constituit repere ale lunii decembrie. În această lună a avut loc 

manifestarea-Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun,cu activităţiile-Mirajul iernii(prof.Irimia 

Maria,prof.Ungureanu Mariana ,prof.Soricu Dana) şi Aşteptându-l pe Moş 

Crăciun(sceneta Naşterea lui Isus, cântece şi poezii, Pluguşorul şi Capra de Anul Nou). 

La Olimpiada de limbă,comunicare şi literatură ,,George Calinescu’’,elevele 

Lungescu Alexandra(clasa a VII-a A) şi Chivu Mădălina(clasa a VII-a A) îndrumate de 

doamna profesoară Ungureanu Mariana,au obtinut menţiune la faza 

judeţeană.Activităţi tip dezbatere precum: ,,Aspecte ale continuităţii abordării studiului 

textului literar din ciclul primar în cel gimnazial’’ şi ,,Strategii de evaluare a învăţării la 

disciplina limba şi literatura română’’ au avut un puternic impact asupra celor prezenţi 

prin numeroasele discuţii  stârnite şi aspectele concrete relevate din activitatea 

didactică. 

Pe tot parcursul anului şcolar s-au utilizat metode şi strategii moderne, activ-

participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. S-a încercat adaptarea conţinutului şi 

metodelor la specificul clasei ,  urmărirea dezvoltării gândirii şi înţelegerii conţinutului 

specific, utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiţionale si moderne ) în procesul 

de predare-învăţare,realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita 

progresul in ritm propriu al elevilor(cei cu nevoi speciale ,dar si cei apţi pentru 

performanţă). 

     Pentru a-i face pe elevi să aprecieze frumosul, s-a organizat deplasarea la Teatrul 

Toma Caragiu din Ploieşti pentru vizionarea spectacolului-,,Momente şi schiţe’’- de I. L. 

Caragiale.( prof. Nuţă Alina). 

  2.3 COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 
  

 

În anul şcolar 2012-2013, la nivelul Catedrei de matematica, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. După participarea la Consfătuirea judeţeana a profesorilor de matematica au 

fost  discutate planificările pe anul școlar 2012-2013, precum și oferta de manuale la 

clasa  a XII-a și ghidurile de pregătire pentru bacalaureat. Profesorii şi-au întocmit şi 
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predat la timp planificările şcolare anuale şi semestriale, acestea acoperind integral 

programa şcolara la nivel de competenţe specifice şi conţinuturi. 

            2. În săptămâna 26-30 septembrie 2012 s-a desfăşurat testarea iniţiala a 

elevilor, iar rezultatele testării iniţiale au fost analizate în cadrul catedrei. Rezultatele 

testelor iniţiale au fost slabe și de aceea a fost discutat un plan de recuperare a 

cunoștințelor elevilor care au lacune din anii precedenți. 

 3. În şedinţa de catedra din luna octombrie s-au analizat rezultatele elevilor din 

promoţia 2011-2012 la proba matematica de la examenul de evaluare nationala si de 

bacalaureat. Rezultatele au fost foarte slabe şi de aceea o mare parte din activitatea 

catedrei s-a orientat spre îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat. Încă 

de la începutul anului școlar a fost stabilit programul orelor de pregătire suplimentară 

pentru clasele terminale. Au fost întocmite fișe cu formule și probleme  și  au fost 

distribuite elevilor care susțin anul acesta examenul de bacalaureat. 

4. În data de 26.10.2011 d-l Grădinaru Daniel a ţinut o lecţie demonstrativă la 

clasa a XII-a,  cu tema: „Primitive. Exerciţii”. 

5. Membrii catedrei de matematică au participat la Cercurile pedagogice ale 

profesorilor de matematica, organizate la Scoala Gimnaziala "B. P. Hasdeu" Campina 

(sem. I) şi la şcoala "Ioan Moga" Diţeşti (sem. al II-lea). 

 6. La Concursul de matematica COMPER, în prima etapă ( în decembrie 2012) 

au participat 67 de elevi, iar în etapa a doua (în mai 2013) 50 de elevi din clasele V-

VIII. Dintre  acestia 42 au obtinut punctaje multumitoare. S-au remarcat urmatorii elevi: 

Filip Andrei (V A); Neacsu Alexia (V A); Zotescu Teodor (V B); Nuta Alexandru (VI C); 

Antimiu Roxana (VI C); Gradinaru Theodora (VII A). 

            7. La Olimpiada de matematică, faza locală, în februarie 2013, au participat 20 

de elevi din clasele de gimnaziu. 

            8. La concursul "Olimpiadele cunoaşterii" au participat 6 elevi din clasele de 

gimnaziu iar la Concursul "Lumina math" ... 

 9. S-au organizat ore de consultaţii pentru pregătirea elevilor cu ritm lent de 

învăţare şi pentru pregătirea examenului de evaluare nationala si bacalaureat a elevilor 

din clasele terminale. 

          10. S-au organizat simulări ale examenelor cu elevii claselor terminale. 

          11. S-au ţinut, în fiecare luna, şedinţe de catedra în care s-au analizat probleme 

legate de pregătirea elevilor, diferite aspecte metodico-ştiinţifice ale predării matematicii 

în gimnaziu si liceu şi s-a monitorizat parcurgerea programelor şcolare. 

           Ca urmare, rezultatele elevilor au fost mai bune decât în anii anteriori: 

77,5 % din absolventii claselor a VIII-a au avut note ≥ 5 la proba de matematică a 

Evaluării naţionale (31 din 40). 

    - 9.85 - Enache Cristian 
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    - 9,80 - Caragioiu Miruna 

    - 9,70 - Calotescu Tamara 

    - 9,50 - Brăguţă Diana 

    - 9,50 - Brighinaru Adriana 

 

76,9 % din absolvenţii clasei a XII-a au luat note ≥ 5 la proba de matematică a 

examenului de Bacalaureat (10 din 13). 

   - 9,50 - Bărbulescu Loredana 

 

 PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROCESULUI DIDACTIC: 

 

 1) Stilul de comunicare al profesorilor trebuie să se potrivească capacitaţilor, 

nivelurilor şi stilurilor elevilor. 

 2) Elevii trebuie sa fie încurajaţi sa participe la ore, sa fie implicaţi în experienţa 

de învăţare, nu doar să stea în clasă şi să primească informaţii.  

 3) Fiecare profesor să identifice cât de mult ştiu deja elevii şi să folosească 

aceste cunoştinţe anterioare pentru a implica elevii în procesul de învăţare. 

4) Depistarea elevilor care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi 

înţelegerea noţiunilor la matematică, monitorizarea acestora şi acordarea de sprijin în 

vederea evitării abandonului şcolar si a situaţiei de corigenţă la matematică. 

 5) Încurajarea elevilor să participe la orele de consultaţii  organizate în fiecare 

săptămână de toţi profesorii de matematică.    

 6) Intensificarea pregătirii elevilor din clasele terminale pentru Evaluarea 

nationala si Bacalaureat. 

7) Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii unor rezultate 

superioare la concursurile de matematică. 

 8) Preocuparea sporită pentru dezvoltarea la elevi a motivaţiei învăţării şi a unei 

atitudini pozitive faţă de matematică. 

 

  2.4 COMISIA METODICA DE LIMBI STRAINE MODERNE 
 

      Profesorii de limbi straine moderne au participat , la inceputul anului scolar , la 

consfatuirile cu inspectorii de specialitate , la C.N.I.L. Caragiale , Ploiesti . 



 - 16 - 

  Pe parcursul semestrului I , atat profesorii de limba franceza , cat si cei de limba 

engleza au participat la cercurile pedagogice programate , pentru gimnaziu si liceu. 

  La intalnirile organizate in cadrul comisiei metodice de limbi straine moderne s-au 

prezentat urmatoarele referate  : ,, L'expression ecrite . Initiation a la composition `` 

(prof.  Coman Maria), ,, Utilizarea metodelor activ-participative ,in predarea limbii 

engleze`` (prof. Constantin Damaris ) ,, Teaching Vocabulary to young learners `` (prof. 

Chiritoiu Iulia ) , ,, Teaching grammar in primary school `` (prof.  Bodeanu Adrian) 

  In decembrie , 2012 , a avut loc olimpiada de limba franceza , etapa locala. S-a 

calificat pentru etapa judeteana eleva Gradinaru Theodora ,de la clasa a VII-a A . Tot in 

decembrie , 2012 , a avut loc concursul ,, Cangurul lingvist `` , sectiunea franceza . 

Cele mai bune rezultate au fost obtinute de urmatorii elevi : Gradinaru Theodora , 

Braguta Diana , Bucur Eduard , Micu Reuben , Neacsu Alexia , Lungescu Alexandra , 

Bacanu Andreea , Bican Anca , Chivu Madalina . 

  In saptamana premergatoare Craciunului , prof. Constantin Damaris  a organizat  o 

serbare denumita ,, Merry Christmas `` , cu elevii claselor a IV-a . 

  Metodologia desfasurarii examenului de bacalaureat, la limbile straine, a fost 

prezentata elevilor clasei a XII-a , punandu-se accent pe pregatirea lor suplimentara . 

  Si in semestrul al doilea , profesorii de limbi straine moderne au participat la cercurile 

pedagogice programate si la sedintele comisiei metodice. Prof. Chiritoiu Iulia , fiind in 

concediu medical , pentru o mai lunga perioada , a fost inlocuita de prof. Simion 

Georgiana . 

  In martie , 2013 , prof. Bodeanu Adrian a organizat olimpiada de limba engleza , 

etapa locala , pentru gimnaziu , la care au participat elevele Stocheci Gabriela si Zurzuf 

Anamaria , de la clasa a VII-a B si Baltaret Francesca si Chivu Madalina , de la clasa a 

VII-a A .Stocheci Gabriela a obtinut nota 9.00 , dar nu a putut participa la etapa 

judeteana a olimpiadei , din motive personale . 

  La olimpiada de limba franceza , etapa judeteana , eleva Gradinaru Theodora a 

obtinut mentiune . 

  Prof. Bodeanu Adrian a participat , ca profesor evaluator , la olimpiada de limba 

engleza , etapa judeteana .In cadrul scolii , a facut pregatire suplimentara pentru 

examenul de bacalaureat , cu elevii clasei a XII-a , pe tot parcursul anului scolar , iar in 

saptamana ,,Sa stii mai multe , sa fii mai bun ! `` ,  a planificat si a realizat mai multe 

activitati , cu preponderenta ludice, menite a stimula creativitatea elevilor . 

  Tot in cadrul saptamanii ,,Sa stii mai multe , sa fii mai bun ! `` , prof. Coman Maria a 

organizat activitati diverse , cu elevii claselor de gimnaziu si de liceu ( concursuri de 

cultura generala , scenete de teatru , cantece si poezii etc. ) , iar cu ocazia zilei de 8 

martie , a organizat un concurs de recitari . 

  In semestrul al II-lea, prof. Filote Alina si prof. Constantin Damaris au avut a doua 

inspectie pentru acordarea gradului didactic  II , obtinand calificativul FB . 
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  La concursul ,, Cangurul lingvist `` , sectiunea engleza , prof. Constantin Damaris a 

obinut cele mai bune rezultate cu elevii Herescu Gabriel , Neacsu Alexia si Dinu 

Andreea , iar la concursul  ,,Olimpicii cunoasterii`` , cele mai bune rezultate au fost 

obtinute de Antimiu Roxana , Micu Reuben , Gilea Fabian si Mihaila Narcis .La 

concursul ,,Smart`` , tot sub indrumarea prof. Constantin Damaris , au obtinut premii 

urmatorii elevi : Nuta Delia , Zegheru Teodor , Dinu Andreea , Neacsu Alexia , 

Rebegea Madalina , Stan Cosmina si Gilea Fabian . 

  De ziua martisorului , prof. Constantin Damaris a organizat, cu elevii clasei a IV-a B, 

concursul intitulat ,, The most beautiful March `` . 

Prof. Constantin Damaris a participat , ca asistent , la etapa judeteana a olimpiadei de 

limba engleza , iar prof. Coman Maria a participat , ca profesor examinator , la 

examenul de bacalaureat , la Liceul Tehnologic , comuna Filipestii de Padure . 

 2.5 COMISIA   METODICA  STIINTE 
                                      

  În semestrul I al anului şcolar 2012-2013 membrii comisiei metodice 

„Ştiinţe” au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Toţi membrii au participat la Consfătuirile judeţene pe discipline, care au avut loc 

la început de an şcolar. 

 Au fost studiate programele şcolare în vigoare, manualele opţionale şi s-au 

stabilit manualele utilizate la fiecare an de studiu, pentru fiecare disciplină.  

 Au fost întocmite şi predate la termen planificările calendaristice semestriale şi 

anuale, precum şi planificarea unităţilor de învăţare. 

 Membrii comisiei au stabilit şi elaborat planurile de recapitulare a materiei în 

vederea susţinerii de către elevi a testelor de evaluare iniţială . 

 Au fost elaborate variantele de subiecte şi  baremurile de evaluare şi notare a 

testelor iniţiale. 

 Au fost aplicate teste iniţiale la clasele V-XII, au fost corectate şi analizate, 

stabilindu-se punctele tari, punctele slabe şi măsurile remediale. 

 Rezultatele testelor au fost comunicate elevilor .  

 Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice programate. 

 Pe 23. 10. 2012 prof. Chelaru Adriana Flavia a susţinut la  clasa a VII-a A 

           o lecţie deschisă cu tema „Instrumente optice”, cu vizionarea unor prezentări 

PPT 

          realizate de elevii clasei. 
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 Pe  15. 11. 2012 prof. Nedelcu Georgeta a susţinut la  clasa a VII-a B o lecţie 

deschisă cu tema „Tutunul, alcoolul, drogurile – factori nocivi ai stării de sănătate 

”, în care au fost vizionate prezentări PPT realizate de elevi. 

 Pe 24. 11. 2012 prof. Vasile Cecilia şi prof. Matei Ştefan au susţinut activităţi 

experimentale cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a cu tema „În lumea ştiinţei”, 

desfăşurate  în cadrul „Centrului Rural de Educaţie Ştiinţifică şi Modulare 

Experimentală – Prahova”. 

 În luna decembrie prof. Nedelcu G. a realizat elevilor claselor a VII-a şi a XI-a o 

prezentare de  DVD-uri cu tema: „Funcţii fundamentale ale organismului uman”. 

 Prof. Nedelcu G. a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-

a în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat. 

  Au fost actualizate panourile tematice. 

Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 activitatea comisiei metodice 

Ştiințe  din şcoala noastră s-a desfăşurat în funcție de programul de activități 

stabilit la începutul semestrului. 

 Au fost întocmite şi predate la termen planificările semestriale. 

 Pe 4. 02. 2013prof. Nedelcu G. a organizat etapa locală a Olimpiadei de 
Biologie, elaborând subiectele şi ulterior, corectând lucrările, la fel şi  la 
etapa locală a  concursului  interjudețean George Emil Palade– (elaborare 
de subiecte, corectare). 

 Au fost efectuate ore de pregătire suplimentară cu elevii calificați pentru a 
participa la faza județeană a Olimpiadei de Biologie şi concursului  
interjudețean George Emil Palade. 

 Pe 21. 02. 2013 a fost organizată prima simulare a probei scrise de Biologie 
vegetală şi animală a examenului de Bacalaureat 2013, în cadrul căreia 
prof. Nedelcu G. a evaluat şi analizat lucrările scrise, iar rezultatele au fost 
comunicate elevilor, diriginților, părinților. 

 Pe 2. 03. 2013 prof. Nedelcu Georgeta a participat cu  5 elevi din clasa a 
VII-a         ( Badea Andrei, Băltăreț Francesca, Dochiu Corina, Grădinaru 
Theodora – clasa a VII-a A şi Stocheci Gabriela – clasa a VII-a B) la faza 
judeţeană a Olimpiadei de Biologie, care s-a desfăşurat la la C.N. “Nichita 
Stănescu” Ploieşti; eleva Stocheci Gabriela  a obținut Menţiune; prof. 
Nedelcu G. a participat în cadrul concursului ca supraveghetor şi corector. 

 Pe 19. 03. 2013 prof.Chelaru Adriana Flavia a prezentat în cadrul comisiei 
referatul cu tema „Isaac Newton – viața şi opera literară”. 

 Pe 18. 04. 2013 prof. Vasile Cecilia a participat la Cercul pedagogic 
organizat la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza. 
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 Pe 25. 04. 2013 prof. Matei Ştefan şi prof.Chelaru Adriana Flavia au 
participat la Cercul pedagogic organizat la Liceul Tehnologic „Constantin 
Cantacuzino” Băicoi. 

 Pe 27. 04. 2013 prof. Nedelcu Georgeta a participat cu  2 elevi din clasa a 
V-a A      ( Filip Andrei şi Neacşu Alexia) şi cu 5 elevi din clasa aVI-a C ( 
Băicoianu Vladimir, Griga Adelina, Micu Reuben, Mihalache Cătălina, Nuță 
Alexandru ) la Concursul  interjudeţean George Emil Palade– etapa 
judeţeană – la Colegiul Național  „Jean Monnet ” Ploieşti, unde a 
supravegheat şi corectat lucrările.  Rezultatele elevilor au fost următoarele: 
Neacşu Alexia (VA) – Premiul al II-lea 

Filip Andrei Iulian (VA) – Premiu special 

Băicoianu Vladimir (VIIC) – Premiu special 

Micu Reuben (VIIC) – Premiu special 

Mihalache Cătălina (VIIC) – Premiu special 

Nuță Alexandru (VIIC) – Premiu special 

 Pe 10. 05. 2013 prof. Nedelcu  Georgeta a participat la Cercul pedagogic 
organizat la Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploieşti. 

 Pe 18. 05. 2013 prof. Vasile Cecilia a participat la Olimpiada de Ştiinţe 
pentru Juniori – etapa judeţeană – desfăşurată la C. N. „Mihai Viteazul” 
Ploieşti, însoțindu-le pe elevele Grădinaru Theodora (VIIA), Stocheci 
Gabriela (VIIB) şi Ştiucă Alexandra(VIIB); eleva Stocheci Daniela Gabriela de 
la clasa a VII-a B a obținut Menţiune. 

 Tot în luna mai 2013 s-a desfăşurat Concursul de Chimie „Raluca Râpan” 
(Olimpiada de Chimie pentru clasa aVII-a)- etapa judeţeană, desfăşurată la 
C.N. „Nichita Stănescu” Ploieşti, unde au participat elevele Grădinaru 
Theodora (VIIA), Stocheci Gabriela (VIIB) şi Ştiucă Alexandra(VIIB).   

 Pe 24. 05. 2013 a fost organizată a 2-a simulare a probei scrise de Biologie 
a examenului de Bacalaureat 2013, în cadrul căreia prof. Nedelcu G. a 
evaluat şi analizat lucrările scrise, iar rezultatele au fost comunicate 
elevilor, diriginților, părinților. 

 Pe 25 mai 2013 s-a desfăşurat la Liceul „1Mai”  Ploieşti etapa județeană a  
Concursului „Impuls perpetuum” (Olimpiada de fizică şi chimie pentru 
elevii din mediul rural); eleva Stocheci Daniela Gabriela (VIIB) a obținut 
Premiul al II-lea, iar în perioada 5-9 august 2013 a participat şi la etapa 
națională desfăşurată la Miercurea Ciuc, județul Harghita. 

 Prof. Nedelcu G. a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor 
a XII-a care au susținut examenul de Bacalaureat. 

 Au fost actualizate panourile tematice. 
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 Rezultatele examenului de Bacalaureat 2013 la proba scrisă de Biologie 
vegetală şi animală au fost următoarele: 

 
Seria curentă (2012-2013) 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Nota 

Sesiunea iunie-

iulie 2013 

Nota 

Sesiunea 

august-

septembrie 

2013 

Rezultat 

1. Adam Bogdan Cristian 6,40 - Reuşit 

2. Bodea Alice Florina 8,55 - Reuşit 

3. Corneanu Adrian 

Gabriel 

5,45 6,80 Reuşit 

4. Corneanu  Dragoş 

Mihail 

5,60 7,20 Reuşit 

5. Gheorghiu C-tin 

Cătălin 

8,00 - Reuşit 

6. Ivan Adriana Mirela 3,35 - Respins 

7. Manolache Roxana 

Mihaela 

Neprezentat 7,40 Reuşit 

8. Neagu Andrei Gabriel 4,20 3,05 Respins 

9. Rusu Adrian Alexandru 3,80 - Respins 

10. 

 

Şoica Mihaela Cerasela 8,10  Reuşit 

PROCENT DE PROMOVABILITATE:       60%        70% 
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Serii anterioare  

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Nota 

Sesiunea iunie-

iulie 2013 

Rezultat 

1. Aldea Elena Beatrice 3,70 Respins 

2. Tabără Ion Alexandru 8,50 Reuşit 

3. Nicolae Corneliu Ionuț 5,10 Reuşit 

4. Pătraşcu Iulian 5,80 Reuşit 

PROCENT DE PROMOVABILITATE :         75% 

 

 

2.6 COMISIA   METODICĂ  OM ŞI SOCIETATE 
 

 

In cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati pe semestrul I: 

- in 12 septembrie 2012 s-a reorganizat comisia metodica, s-au analizat planurile 

cadru ale disciplinelor componente ariei curriculare, s-au discutat planificarile si 

s-au stabilit temele de discutii pe cele doua semestre. 

- 11 octombrie 2012 doamna profesoara Palas Adina a sustinut in cadrul Comisiei 

referatul cu tema Raritatea si insuficienta resurselor; 

- 22 octombrie 2012 doamna profesoara Mociornita Izabela a prezentat in cadrul 

Comisiei “Om si Societate” referatul cu tema: “Educatie pentru padure”; 

- 8 noiembrie 2012 doamna profesoara Covaci Monica a prezentat in cadrul 

Comisiei Metodice referatul: “Anturajul tinerilorsi influenta sa asupra lor”; 

- 19 noiembrie 2012 doamna profesoara Mociornita Izabela a sustinut 

comunicarea cu tema “Jocul si geografia”, in cadrul Comisiei Metodice “Om si 

Societate”; 
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- Pe 27 noiembrie 2012 doamna profesoara Vaduva Mariana a prezentat referatul 

cu tema “Religia si impactul acesteia asupra copiilor de la cea mai frageda 

varsta” in cadrul Comisiei Metodice: “Om si Societate”; 

- 5 decembrie 2012 domnul profesor Brezeanu Marius a dat citire referatului cu 

tema “Relatii militare China – SUA si Japonia”; 

- cu ocazia Sarbatorilor de Craciun doamnele profesoare Vaduva Mariana si 

Alexandrescu Adina au prezentat un program artistic ce a cuprins scurte scenete 

si colinde dedicate Craciunului; 

- toti membrii Comisiei au participat la cercurile pedagogice; 

- in vederea participarii la olimpiadele scolare membrii comisiei metodice s-au 

ocupat de selectia si pregatirea elevilor.  

permanent s-a avut in vedere o imbunatatire a performantelor elevilor. 

In cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati pe semestrul II: 

- in luna februarie d-na profesor Palas Adina a sustinut referatul cu tema: 

“Piata monetara si banii”. 

- tot in februarie au avut loc olimpiadele scolare fazele intre localitati la diferite 

discipline. 

- in martie 2013 s-a desfasurat lectia deschisa a d-nei profesor Vaduva Mariana 

cu tema: “Mass-media in viata tinerilor” 

- martie 2013 d-na profesor Mitrescu Elena a dat citire referatul: “Tehnica 

predarii: arta si stiinta”. 

- in aprilie 2013 a avut loc concursul pentru elevi “Ziua Pamantului” organizat 

de d-na profesor Mociornita Izabela. 

- mai 2013 d-nul profesor Brezeanu Marius a organizat simpozionul “9 Mai – 

Ziua Europei”, cu elevii de liceu. 

- in mai 2013 profesorii comisiei s-au implicat in buna desfasurare a tezelor 

sustinute de elevi. 

-  permanent s-a avut in vedere o imbunatatire a performantelor elevilor. 
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2.7 COMISIA METODICA TEHNOLOGII 
 

              Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in semestrul  I al 

anului scolar 2012-2013 obiectivele pe care si le-a propus, insemnand : 

                      -prelucrarea N.T.S. si P.S.I. ; 

                      -participarea la consfatuirile anuale de specialitate ; 

                      -participarea la cercurile pedagogice de specialitate ; 

                      -proiectarea unitatilor de invatare ; 

                      -asigurarea notarii ritmice a elevilor ; 

   -asigurarea de catre catedra de informatica si informaticianul scolii a 

bazei de 

    date si a soft-ului necesar  lucrului in cadrul platformei A.E.L ; 

  Activitatile desfasurate in cadrul comisiei au fost urmatoarele: 

 10.09.2012 au fost prezentate in cadrul Comisiei metodice mai multe variante de 

teste pentru testarea initiala. Acestea au fost analizate, imbunatatite si au fost 

alese variantele care vor fi aplicate la clasa. Testarea initiala a fost sustinuta de 

catre toti elevii, conform programarii. In cadrul aceleiasi sedinte s-a stabilit 

graficul de pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat, atestat 

profesional la disciplina informatica si graficul de pregatire suplimentara pentru 

elevii cu ritm lent de invatare la disciplina Educatie tehnologica. 

 15.10.2012 au fost prezentate si analizate in cadrul Comisiei metodice 

rezultatele obtinute de elevi la testele initiale. S-au stabilit punctele tari si 

punctele slabe ale claselor respective, s-au intocmit planuri de masuri remediale 

pentru elevii care au obtinut rezultate slabe.  

 26.11.2012, d-na prof. Nuta Corina a sustinut in cadrul Comisiei metodice 

referatul “METODE MODERNE DE EVALUARE”. 

 10.12.2012, d-na prof. Dima Marina a prezentat  in cadrul Comisiei metodice un 

model de  “Mapa a catedrei de informatica”. 

 10.12.2012, d-na prof. Dima Marina a prezentat  in cadrul Comisiei metodice 

proiectul educational “Dezvoltarea unui comportament civilizat prin prevenirea si 

combaterea agresivitatii” 

     De asemenea, in cadrul Comisiei metodice s-a elaborat o schita de proiectare a 

unui material care urmeaza sa fie propus ca disciplina optionala de catre d-na Dima 

Marina.  

     Graficul de desfasurare a pregatirii suplimentare cu elevii care sustin bacalaureatul 

la disciplina informatica a fost respectat.                                                                                     
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     Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in anul scolar 2012-2013 

obiectivele pe care si le-a propus, insemnand :  

- conceperea teste inițiale și finale (obiective de evaluare, testul propriu-zis, barem 

de corectare, matricea de specificații) pentru toate clasele; 

- aplicarea și interpretarea testelor inițiale la toate colectivele de elevi; 

- identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale colectivului de elevi, pentru 

fiecare clasă; 

- identificarea greșelilor din testele inițiale/finale elaborarea planurilor de măsuri 

pentru remedierea acestora; 

- alegerea manualelor și auxiliarelor didactice ținând cont de nivelul achizițiilor 

anterioare ale elevilor și a preferințelor privind stilul de învățare al acestora; 

- formarea și dezvoltarea la elevi a capacitatii de lucru în echipă prin utilizarea 

metodelor de învățare prin cooperare și a strategiilor de predare interactivă; 

- selectarea conținuturilor având tot timpul în vedere calitatea informației;  

- prin utilizarea lecțiilor AEL (38 lectii susţinute, 137 materiale AEL create în 

sistem de d-na prof. Dima Marina) s-a asigurat atât crearea și dezvoltarea 

deprinderilor utile cât și corelarea cunoștintelor teoretice cu domeniul de 

aplicabilitate practică a acestora; 

- au fost corelate strategiile didactice cu obiectivele și conținuturile activităților de 

învățare; 

- au fost actualizate planificările atunci când a fost necesar; 

- au fost utilizate intens resursele materiale aflate în unitatea școlară 

(videoproiector, rețea AEL, laborator multimedia, calculatoare, software, lecții 
AEL etc.); 

- a fost asigurat caracterul interdisciplinar și transdisciplinar al activității didactice 

prin exemplele utilizate în predare, alegerea temelor de proiect pentru atestat, 
aplicatiile propuse spre rezolvare elevilor, consemnate în documentele 
proiective;  

- a fost parcursa eficient și integral materia (procent de promovabilitate la 

examenul de atestare profesională, competențe digitale, proba E bacalaureat 

100%, ); 

- a fost realizata planificarea anuală/semestrială, proiectarea unităților de 

învățare/lecțiilor; 

- au fost alese manualele din Catalogul manualelor școlare valabile în 

învățământul preuniversitar, an școlar 2012-2013, conform profilului și 
specializării colectivelor de elevi; 

- au fost adecvate situațiile de lucru la conținuturi, în funcție de colectivele de 

elevi; 

- rezultatele obținute de elevi la testarea inițială și finală au fost communicate 

elevilor și părinților (vezi dosar testare inițială/finală); 

- au fost alese metode și strategii de predare centrate pe elev ținând cont de 

rezultatele obținute de elevi la testarea inițială/finală, nivelul achizițiilor 

anterioare și performanțele elevilor; 

- au fost elaborate și avizate la inspectorul de specialitate materialele necesare 

pentru predarea disciplinei opționale “O șansă în plus, calculatorul” şi “Tehnici 

de documentare asistată de calculator” , tinând cont de particularitățile sociale, 

economice și culturale al elevilor; 

- d-na Dima Marina a participat la cursul de formare continuă POSDRU “Cadru de 
referinţă al curriculumului national pentru invăţământul preuniversitar”; 

- d-na Dima Marina a participat şi absolvit cursul de perfecţionare “Formator” în 
urma căruia am obţinut certificatul de formator;  
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- au fost realizate toate activitatile prevazute in programul de activitati; 
- graficul de desfasurare a pregatirii suplimentare cu elevii care sustin 

bacalaureatul la disciplina informatica a fost respectat.                                                                                     

 

2.8 CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA  
 

    Comisia de ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipestii de Padure compusa din profesorii 

Simion Radu si Florescu Ionut a realizat urmatoarele activitati : 

- participarea la consfatuirea profesorilor de ed. fizica 

-intrunirea comisiei pentru stabilirea programului de activitati si a planificarii 

metodologiei de predare 

-participarea la cercul pedagogic de la Colegiul Militar D. Cantemir, Breaza, cu tema 

,,Aspecte specifice si modalitati de evaluare in educatia fizica scolara” in 16.11.2012 

-participarea cu echipa de fete liceu, la Olimpiada scolara de volei, de la Colegiul I. 

Kalinderu Busteni , la 11.12,2012 

-participarea cu echipa de fete gimnaziu, la Olimpiada  scolara de handbal, de la 

C.N.N.Grigorescu Campina,ocupand locul I in grupa A, la 18.12.2012 

-pregatirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete gimnaziu) si volei (fete 

liceu) 

- INTRUNIREA COMISIEI PENTRU STABILIREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI SI         

             planificarii metodologiei de predare pentru semestrul II 

- PARTICIPAREA LA OLIMPIADA SCOLARA LA VOLEI FETE LICEU, LA LICEUL MILITAR  

             Breaza, ocupand locul IV( 08.02.2013) 

          

           - participarea la Olimpida scolara la handbal fete gimnaziu, la C.N.N.         

            Grigorescu, ocupand locul I in grupa B ( 15.02.2013) 

 

- participarea la etapa judeteana de handbal fete gimnaziu, la C. T. 

   Lazar Edeleanu Ploiesti, ocupand locul III ( 22.02.2013 ) 

           

- participarea la cercul pedagogic cu tema ,, Exercitii specifice                                              

  atletismului pentru dezvoltarea fortei”, de la Sc cu clasele I-VIII    
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  Magureni ( 10.05.2013 ) 

 

- participarea la cercul pedagogic ,, Ziua Olimpismului ’’ de la  

             Colegiul M. Cantacuzino, Sinaia (24.05.2013)       

  

           - sustinerea unei lectii deschise cu tema ,, Jocuri recreative pentru    

             elevii din invatamantul primar ‘’, de catre prof. Florescu Ionut 

 

 - organizarea campionatelor de fotbal,de handbal si de volei ale scolii 

 

 

IV.3  Activitatea altor comisii  

 

 

     3.1  COMISIA DE CONSILIERE ŞI PROGRAME EDUCATIVE  
 

      La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare,   în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

-întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi; 

-utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

-implicarea tuturor diriginţilor 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 şcoală-familie 

      Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 

educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se 

sub diverse forme. 

      Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate 

de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi 
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în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă 

în semestrul I al anului şcolar 2012-2013 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei 

     Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane 

ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

3.2   COMISIA DIRIGINŢILOR     
 

 Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor  Nedelcu Georgeta  si  a 

fost constituită la începutul anului şcolar 2012-2013 cu un efectiv de  13 cadre 

didactice. 

      În semestrul I al anului şcolar 2012-2013, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  

activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, 

văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 

relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

    Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul 

de activitate conţine: 

       1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea 

planificării   orelor dirigenţie. 

        2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la 

fiecare clasă. 

        3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi 

a tematicii acestora. 

        4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

        5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

       6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   

familie. 

       7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socio-profesionale şi integrări sociale optime. 

      Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la 

loc vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire 

a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-

a realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular 

tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma 
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prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de 

sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

     Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie  şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să 

fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute 

elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor 

ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate 

     Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme 

specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea 

condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de 

subiecte publicate de MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

   În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru 

a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, 

în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat 

ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile 

disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

     Analiza SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu 

noua programa pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor 

din portofoliul dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, 

personalitate şi preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate de unii diriginti 

PUNCTE SLABE:     

  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce a dus la iscarea unor 

conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 
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-au existat clase in care dirigintii n-au avut nici-o activitate extrascolara la clasa. 

OPORTUNITAŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse 

AMENINŢĂRI: 

- influenţa „grupului” de elevi 

 Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta 

x  Organizarea alegerilor 

C.S.E 

 Sept.2012 Prof.Vaduva Mariana   Elevii Scolii  

1   Proiect ”Punti intre 

generatii” 

 Sept.2012  Prof.Dima Marina 

Prof. Brezeanu 

Marius 

 Echipa proiect 

volun- 

tariat 

2  Activitate editare revista 

scolii Nr.6 

 Sept.2012  Prof.Dima Marina 

Prof. Brezeanu 

Marius 

Echipa proiect 

 

 

3 

 Expozitie scolara 

“Toamna la Filipestii de 

Padure” 

 10.10.2012   Prof.Urian Maria   Elevii Scolii 

4   Campanie combaterea 

violentei 

 31.10.2012  Prof.Dima Marina  Elevii  clasei a IXa 

5  “Haloween Party”   

02.11.2011 

Prof.Vaduva Mariana 

     C.S.E 

  Elevii claselor V-

XII 

6  Prevenirea violentei in  07.11.2011  Dirigintii  claselor   Elevii claselor V-
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scoli. V-XII XII 

7 Educatie pentru protectia 

mediului 

“Sa ne cunoastem tara” 

3.11.2012   Prof.Mociornita 

Izabela/Prof.Filote 

Alina 

 Clasele aVa si 

aVIIa 

8   Campanie ”Ziua 

nationala fara tutun” 

15.11.2012  Prof.Vaduva Mariana 

   C.S.E 

 Elevii Scolii 

9  Lectie 

deschisa”Tutunul,alcoolul, 

drogurile-factori nocivi”. 

15.11.2012 Prof.Nedelcu 

  Georgeta 

Clasa a  VIIa B 

10  Zilele Caragiale-

“Momente si Schite”-

Teatrul Toma Caragiu din 

Ploiesti 

16.11.2012  Prof. Nuta Alina  Elevii Scolii 

11  Dezbatere-Progr. de desf. 

a act. De la Parlamentul 

European 

 19.11.2012  Prof.Dima Marina 

Prof.Brezeanu 

Marius 

Echipa proiect  

12 Activitati dedicate zilei de 

1 Decembrie. 

 1. 12.2012  Prof.Brezeanu 

Marius 

Prof.Vaduva Mariana 

  Elevii scolii 

13  Dezbatere-“Mediul si 

energia din surse 

regenerabile” 

5.12.2012   Prof.Dima Marina 

Prof.Brezeanu 

Marius 

 Elevii claselor IX-

XII 

14 Dezbatere-“2013-Anul 

European al cetatenilor” 

12.12.2012   Prof.Dima Marina 

Prof.Brezeanu 

Marius 

 Elevii claselor IX-

XII 

15 Campanie strangere 

fonduri 

 14.12.2012 Prof.Vaduva Mariana   Elevii claselor V-

XII 
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“Petrecere de Craciun”  C.S.E 

16  Dezbatere-“Libertatea de 

informare si cultura civica” 

 17.12.2012  Prof. Dima Marina 

Prof. Brezeanu 

Marius 

Elevii claselor IX-

XII 

17 Dezbatere-“Viitorul 

Europei” 

19.12.2012   Prof. Dima Marina 

Prof. Brezeanu 

Marius 

  Elevii claselor IX-

XII 

19  “Fii darnic de Craciun” –

cadouri de Craciun copiilor 

nevoiasi din comunitate 

 20.12.2012  Prof.Vaduva 

Mariana 

C.S.E 

 Elevii claselor V-

XII 

20  Serbari de Craciun 20.12.2012   Dirigintii claselor  Elevii claselor V-

XII 

21 “Colindam, colindam 

iarna” 

 20.12.2012 Prof.Vaduva Mariana 

Grup vocal  

 Comunitatea locala 

Primarie 

 

3.3  CONSILIUL  ELEVILOR 
 

    În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc 

câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare 

(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din 

partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

   Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora 

în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui 

Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2012-2013. Pentru aceasta s-au organizat alegeri 

pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales 

reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia 

acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează 

îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi 

disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează 
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monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul 

Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

   In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.. Mulţi elevi nu 

au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost 

aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri, etc. iar in semestrul II in 

prima sedinta C.S.E trebuie ales un nou vicepresedinte(in locul elevei Chelaru 

Larisa-clasa aXIa) si un nou reprezentant-adjunct al clasei aXa in C.S.E 

(Barladeanu Georgiana) amandoua avend nota scazuta la purtare in primul 

semestru. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi au fost 

insa bine reprezentate. 

   Evaluarea starii disciplinare; 

Note la purtare : 

 2  –    3 note 

 4   -   1 nota 

 5  -    3 note 

 6  -    2 note 

 7  -    5 note 

 8  -    4 note 

 9  -  23 note 

10 -272 note 

Absente: 

Clasele a  Va:    Total 243,  motivate 200   

Clasele a  VIa:   Total 913,  motivate 343  

Clasele a  VIIa: Total 358, motivate 211  

Clasele a  VIIIa:Total 517, motivate 282  

Clasa  a IXa:      Total 565, motivate 348 

Clasa   a Xa:      Total 858 , motivate 599 
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Clasa  a XIa:      Total 825, motivate 693    

Clasa  a XIIa:    Total 261, motivate 194   

Total absente liceu: 4540  ,motivate  2877  

    Elevi fara absente :  62 . Clasele cu cei mai multi elevi fara absente: VB - 14 elevi, 

VA - 9 elevi,  VIIB  - 9 elevi, VIA - 8 elevi. Au fost 11  clase care au avut  cel putin cate 

un elev fara nici o absenta. 

COMITETUL DE PĂRINŢI 
În luna octombrie 2012 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2012-2013 şi elaborării unui 

regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi 

atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme 

de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor 

aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea 

procesului instructiv – educativ. 

Plan de masuri 

Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea 

următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor 

probleme care pot aparea. 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

Adaptarea strategiilor 

didactice la nevoile 

educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor 

curriculare cu cele 

extracurriculare 

Cadre didactice  

Permanent 

Întocmirea graficului de 

pregătire suplimentară a 

elevilor şi urmărirea 

modului de realizare. 

Responsabili de 

catedră 

 

15 Martie 
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calitate. Implicarea mai activă a 

familiei în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice si al 

activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 

educative privind 

prevenirea violentei in 

scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 

Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol 

de 

colaborare 

Informarea şi implicarea 

mai activă a 

familiei în prevenirea 

abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

  

Permanent 

Monitorizarea stării 

disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor 

conform 

regulamentului. 

Comisia 

diriginţilor 

  

Când este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă 

CCD 
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3. Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

didactice moderne şi a 

învăţării 

centrate pe elev. 

Activităţi metodice la nivel 

de catedre 

precum lecţii deschise, 

interasistenţe 

etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

 

 

4. 

Monitorizarea şi 

controlul 

activităţii 

pentru creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii 

instructiv educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii 

personalului în concordanţă 

cu 

rezultatele obţinute 

 

Conducere 

 

Permanent 

 

     În semestrul al-II-lea, Activitatea Comisiei Metodice a Diriginţilor  s-a desfăşurat 

conform Planului Managerial întocmit la începutul anului şcolar, după consultarea indicaţiilor 

ISJ Prahova, a programelor şcolare pentru ora de „Consiliere şi Orientare”, a Consiliului 

Elevilor şi a membrilor comisiei. 

     Pentru a ajuta activitatea diriginţilor cu privire la modulele şi temele ce urmează a fi 

abordate, responsabilul Comisiei metodice a dirigintilor prof. Nedelcu Georgeta a pus la 

dispoziţia acestora pentru fiecare clasă, programa şcolară şi o Fişă model de 

planificare semestrială ce cuprinde matricea modulelor specifice, urmând ca dirigintele 

să stabilească denumirea temelor, numărul de ore aferente şi perioada de efectuare. 

     Diriginţii  în cadrul şedinţelor cu părinţii  au reconfirmat după caz Comitetele de 

părinţi pe clasă. 

     Comisia dirigintilor si-a propus drept prioritati o mai mare atentie acordata cresterii 

standardelor de performanta, modului în care elevii se integreaza în colectivele 

lor,cresterii interesului pentru învatatura,colaborarii cu parintii în vederea optimizarii 

relatiei scoala-familie,îmbunatatirii capacitatii de socializare în colectivitatile în care 

acestia îsi desfasoara activitatea. În acest sens,Comisia dirigintilor a avut în vedere 
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realizarea unor activitati diverse, prin care elevii sa constientizeze implicarea lor în actul 

educativ, sa recepteze educatia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se 

acumuleaza cunostinte,ci si ca un mijloc de formare a personalitatii lor ,de pregatire 

multilaterala pentru viata,pentru integrarea în societate . 

Activitatile desfasurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare 

cu educatia pentru nonviolenta,pentru mediu,civica,pentru calitatea vietii,pentru 

cultivarea respectului fata de cultura si traditiile poporului român. 

Au avut loc urmatoarele activitati: 

- Consiliere vocationala:Personalitate-cariera - dirigintii si elevii claselor a VIII-a 

- dezbateri:”Sa cinstim istoria patriei”-  “Drepturile copilului, drepturile omului”- “Ghidul 

pentru consiliere educationala-Idei pentru orele de dirigentie 

- activitatea- Elev informat, pieton disciplinat- a fost realizata cu ocazia zilei sigurantei 

circulatiei .Elevii au fost informati despre regulile de circulatie 

- “Fii informat si vei fi mai puternic” 

-,,Familia- factor semnificativ în alegerea carierei’’-parintii si dirigintii claselor a VIII-a.  

- Cea mai frumoasa clasa- concurs ce a vizat activitati de gospodarire, de ambientizare 

personalizata a claselor si a scolii.S-a desfasoarat la nivelul claselor V-XII.Au participat 

toti elevii si dirigintii. 

   Elevii claselor  aVIII- a au fost informati cu privire la sustinerea examenelor nationale 

prin afisarea metodologiei de catre responsabilii de comisie 

     Consiliul elevilor coordonat de dir. educativ Vaduva Mariana s-a  intrunit periodic si 

a urmarit responsabilizarea elevilor si implicarea lor în viata scolii. De-a lungul 

semestrului au avut loc întâlnirilor lunare cu reprezentanţii elevilor din fiecare clasă şi 

săptămânal cu cei din comitet . 

Activitati: 

- reorganizarea consiliului ; 

 - O lume de întrebari si raspunsuri- dezbatere pe tema scoala-elev-dascal 

- studiu de caz- Atitudini si comportamente fata de persoanele cu nevoi speciale; 

S-a realizat o actiune umanitara de 1 Iunie, iar elevii scolii antrenati in aceasta activitate  

au dat dovada de umanitate si sensibilitate. 

Elevii s-au implicat în organizarea mai multor activitati desfasurate la nivelul scolii: 

activitati caritabile, serbari scolare, expozitii, aniversari, vizite, excursii si concursuri 

scolare. 

Activitati extrascolare 

-Proiect educational-Dezvoltarea unui comportament civilizat prin prevenirea si 

combaterea agresivitatii(lectie deschisa) 

-Programul Agenda Europa 

Sesiune de educatie non-formala-„O ora de istorie pentru Basarabia”-in parteneriat cu 

Centrul pentru cultura,istorie si educatie 

-Campania globala de educatie,Editia 2013(Fiecare copil are nevoie de un profesor) 
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-“Sanatatea mea depinde de tigara ta !”  ( campanie anti-tabagism  de sensibilizare 

pe tema dependentei de  tigari ) 

-“Suntem diferiti, dar ne completam  armonios” ( campanie vizand egalitatea                                                              

de sanse si promovarea tolerantei si  non-discriminarii intre elevii scolii ) 

-Pregătirea si organizarea unor programe dedicate: 

      Sărbătorilor religioase : 

 Învierea Domnului 
      Sărbători naţionale: 

 24 Ianuarie 

 Ziua eroilor  
     Sărbătorirea unor zile speciale:  

 Sărbătoarea Mărţişorului(1 martie)-expozitie  
 -Club de teatru 

 -„Descoperirea Romaniei pitoresti”-excursii tematice 

 -Banchetul claselor aVIIIa 

- “După muncă şi răsplată!” -Serbarea şcolară. Acordarea diplomelor 

 -promovarea imaginii scolii prin participarea la Concursul International”Deseneaza masina 

viitorului” in urma caruia eleva Popescu Cristina,clasa a VIIa, a ocupat locul II la nivel 

national si mentiune in Japonia 

          Derularea unor proiecte de colaborare internaţională  

-Proiectul „Punti intre generatii”       

-Proiectul „Scoala Discovery” 

           La toate acestea adaugandu-se Programul ”SA STII MAI MULTE,SA FII MAI 

BUN” din saptamana 1-5 aprilie.  (Anexa 4) 

 

3.4  COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
 

A întocmit un raport separat care va fi anexat . 

 

3.5  COMISIA DE DISCIPLINA 
 

 Abaterile pentru care elevii au fost  sancţionaţi prin scăderea notei la purtare 

sunt aceleaşi dinultimii ani: numărul mare de absenţe nemotivate, scăderea 
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interesului pentru şcoală asociată cu deviaţii comportamentale : fumat, limbaj obscen, 

reacţii violente faţă de colegi şi profesori, perturbarea orelor de curs.  

Trebuie subliniat faptul că există încă diferenţe importante între diriginţi în ceea 

ce priveşte consecvenţa şi corectitudinea aplicării sancţiunilor, cu toate ca în consiliul 

profesoral şi în discuţiile la nivel mai restrâns a fost abordat insistent acest lucru. Nu 

este corect să ai media la purtare mai mare doar pentru că ai avut  « norocul » să ai un 

anumit diriginte chiar dacă fumezi zilnic în curtea şcolii !! 

Aceasta atitudine faţa de eforturile majorităţii de a menţine ordinea şi disciplina 

în şcoală este extrem de nocivă şi creează nedreptăţi. Efectele negative pe termen 

lung sunt garantate ! 

Situaţia notelor scăzute la purtare la finalul anului şcolar este următoarea : 

Nivelul – Nr note < 7 7 8-9  (B) 

Primar 0 0 2 

Gimnaziu 4 3 16 

Liceu 6 6 24 

 

A fost exmatriculat un singur elev – Tănase Ioan Alexandru (XI), în sem. II , din 

cauza absenţelor. 

La nivelul liceului şi mai ales la nivelul judeţului s-a constatat pe parcursul 

semestrului I şi cu precădere în ultima lui parte, pe fondul situaţiei economice precare a 

multor familii, o creştere însemnată a violenţei în şcoală şi în jurul ei, situaţie care 

reclamă măsuri imediate. 

Activitatea diriginţilor trebuie proiectată şi desfăşurată  în conformitate cu ORDIN 

nr.5132/10/09/2009 privind activitatile specifice functiei de diriginte, pentru a se asigura 

îndeplinirea tuturor responsabilităţilor acestei funcţii. 

 În perioada următoare trebuie realizate câteva acţiuni care să prevină actele de 

violenţă fizică şi verbală şi să creeze un climat de siguranţă în spaţiile şcolare şi în jurul 

lor. În aceste acţiuni trebuie incluşi toţi factorii responsabili, pentru : 

- Identificarea autorilor ; 

- Evidenţa exactă a acestor fapte ; 

- Colaborarea cu organele locale de ordine ; 

- Informarea permanentă a familiilor ; 

- Solicitarea sprijinului specialiştilor în domeniu ; 

- Aplicarea legislaţiei în vigoare. 

Toate aceste cerinţe au mai fost formulate în ultimii ani dar situaţia nu s-a 

schimbat, ceea ce înseamnă că este necesară o altă abordare a problemei.  
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O nereuşită evidentă a activităţii în acest domeniu îl constituie faptul că nu a fost 

impusă uniforma şcolara la clasele VII – XII, iar ţinuta unor elevi şi eleve a lăsat mult de 

dorit. În plus, nu au fost aplicate sancţiuni decât unora aşa încât ele nu au avut niciun 

efect. 

Situaţia absenţelor în anul şcolar 2012-2013 este următoarea : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENTE TOTAL MOTIVATE 

Clasa 

pregătitoare 
- - 

Clasa a I-a 155 82 

Clasa a II-a 217 134 

Clasa a III-a 19 14 

Clasa a IV-a 176 112 

Total primar 567 342 

Clasa a V-a 991 420 

Clasa a VI-a 2490 684 

Clasa a VII-a 1719 788 

Clasa a VIII-a 1433 694 

Total 

gimnazial 
6633 2586 

Clasa a IX-a 2235 495 

Clasa a X-a 1874 1112 

Clasa a XI-a 2355 1379 

Clasa a XII-a 680 365 

Clasa a XIII-a 0 0 

Total liceal zi 7144 3351 

TOTAL 

GENERAL 
14344 6279 
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Situaţia comparativă cu anii precedenţi este următoarea : 

 

Nivelul Motivate Nemotivate Total 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Primar 1086 1134 342 328 330 208 1414 1464 567 

Gimnaziu 5670 1999 2586 4715 3599 4047 10385 5598 6633 

Liceu 2391 2678 3351 1763 1926 4363 4154 4604 7714 

Total gen. 9147 5811 6379 6086 5855 7965 15953 11666 14344 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Motivate Nemotivate Total

2010-2011

2011-2012

2012-2013

 

  Numărul crescut de absenţe în anul şcolar 2012-2013 se poate explica şi prin 

existenţa unor elevi înscrişi cu o frecvenţă foarte slabă : 

 4 elevi cu peste 400 absenţe 

 9 elevi cu peste 150 absenţe 

          Menţinerea sub control şi monitorizarea permanentă a acestui fenomen este un 

obiectiv de primă importanţă. Deşi datele se raportează statistic, prelucrarea lor la 

nivelul instituţiei trebuie făcută la nivel individual iar măsurile corective trebuie aplicate 

pentru fiecare elev în parte. Absenteismul rămâne cauza principală a rezultatelor 

şcolare slabe. O situaţie detaliată pe clase şi luni calendaristice este prezentată în 

anexa 2. 

       În luna mai 2013, s-a desfăşurat o anchetă ca urmare a unor sesizări depuse 

împotriva dirigintei clasei a-VI-a A, d-na prof. Irimia Maria, de către Antimiu Cerasela, 

mama elevei Antimiu Georgiana. Ancheta s-a finalizat în luna iunie şi a stabilit că d-na 

prof. Irimia Maria nu se face vinovată de acuzaţiile aduse. 
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         Cel mai important obiectiv al activităţii noastre de zi cu zi este evitarea 

oricărei situaţii care ar putea pune în pericol integritatea fizică şi psihică a 

elevilor noştri, în primul rând prin efortul şi grija fiecărui cadru didactic. 

 

3.6 COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI A ALTOR FORME DE SPRIJIN PENTRU ELEVI 
 

   Pe parcursul anului şcolar au beneficiat de sprijin material din partea şcolii 334 de 

elevi din totalul de 537, adică 62%. 

   Situaţia statistică este următoarea : 

 Rechizite Burse 

sociale 

Burse de 

studiu 

Burse de 

merit 

Bani de 

liceu 

Primar 51 42 - - - 

Gimnaziu 36 20 24 80 - 

Liceu - 0 15 29 37 

 

3.7  COMISIA DE EDUCATIE PENTRU SANATATE 
 

 Pe semestrul I al anului şcolar 2012-2013 comisia de EPS a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările 

orelor de Dirigenţie, Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a actualizat panoul „Educaţie pentru sănătate” , care cuprinde teme educative. 

 S-a supravegheat permanent modul în care s-a realizat curăţenia şi dezinfecţia 

(cu aerisirea sălilor de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori 

de câte ori a fost cazul. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru 

evitarea îmbolnăvirilor, mai ales prin boli infecto-contagioase (ex. gripa). 

 În data de 15 noiembrie 2012, prof. Nedelcu Georgeta a susţinut la  clasa a VII-a 

B o lecţie deschisă cu tema „Tutunul, alcoolul, drogurile – factori nocivi ai stării 

de sănătate ”, în care au fost vizionate prezentări PPT realizate de elevi. 
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 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună 

colaborare cu acestea, oferindu-le sprijin în vederea efectuării triajului 

epidemiologic, vaccinării. 

 S-a realizat de către diriginţii din fiecare sală de clasă dotarea acestora cu trusă 

sanitară şi desemnarea unor elevi din clasă responsabili cu „Cruce Roşie”. 

      Pe semestrul II al anului şcolar 2012-2013 comisia de EPS a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările 
orelor de Dirigenţie, Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a actualizat panoul „Educaţie pentru sănătate” care cuprinde teme educative. 

 S-a urmărit permanent modul în care s-a realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu 
aerisirea sălilor de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de 
câte ori a fost cazul. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru 
evitarea bolilor infecto-contagioase. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună 
colaborare cu acestea, oferindu-le sprijin ori de câte ori a fost necesar. 

 Pe 27. 02. 2013 a fost organizat de către prof. Nedelcu Georgeta un Concurs de 
referate cu tema „Să aflăm mai multe despre bolile de care suferim” - activitate 
cu elevii claselor  a XI-a. 

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii (7 aprilie ), prof. Nedelcu Georgeta a 
susţinut în perioada 1. 04. 2013  -  5. 04. 2013 mai multe activităţi (sesiune de 
informări, referate, prezentări PPT) cu elevii claselor VII A, VII B, VIII A, VIII B, 
IX, X, XI, XII, cu tema „Stil de viaţă sănătos”. 

 

IV.4  Activitatea bibliotecii scolare  

 

În semestrul I, anul şcolar 2012-2013 am pus accent pe activitaţi de lectură, oră 

distinctă în orarul săptămânal al elevilor.  

La clasele I –IV am desfăşurat următoarele activităţi de lectură împreună cu 

doamnele învăţătoare: 

Activităţi din lecţiile AEL- Cunoaşterea mediului, la clasele pregatitoare 0 A şi B, 

prof.înv.primar Floricica Chiriţoi, Nicoleta Matei şi la clasele I A şi B prof.înv.primar 

Mihaela Petre, Elena Mitrescu - “Grădina de legume”, Anotimpurile”- cu concursuri 

de ghicitori. Imagini de la activitate postate pe didactica.ro    

Seria activitaţilor dedicate Anului Caragiale cu  Catedra de limba română,  s-a 

incheiat prin vizionarea spectacolului de teatru “Momente şi schiţe” de I.L.Caragiale, 

la Teatrul Toma Caragiu – Ploieşti –cu  clasele aV-a şi a VI-a prof. de limba română, 

Nuţă Alina şi clasele a II-a şi   a III-a. 
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Clasele a II-a şi a III-a, au admirat statuile-personaje din opera lui Caragiale, din 

Parcul Central Ploiesti, împreună cu doamnele învăţătoare Nuţă Constanţa, Popa 

Minodora şi Banu Maria,  vizionare film 3 D “În cautarea lui Nemo” la Club Cinema 

Twinks Ploieşti. 

-“Lupul păru’ şi schimbă, dar năravul ba!”-activitate realizată cu elevii 

claselor I A si I B; a fost ales basmul Capra cu trei iezi de Ion Creangă şi comparat cu 

povestea Lupul şi cei şapte iezi, vizionare film DVD. 

Ziua Mondială a Educaţiei 2012 ( Şcoala specială Filipeştii de Târg în 

parteneriat cu Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure, a participat la activitatea “Să fim 

prieteni!” Imagini postate pe didactic.ro 

- “Daruri pentru Moş Crăciun”, “Brădutul de Crăciun”,”Vine Crăciunul “ au 

fost prezentate elevilor claselor pregatitoare A şi B, cărţi frumos ilustrate cu imagini 

tridimensionale (şi luminiţe stălucitoare), cu inserţii textile , le-au fost citite poveşti şi s-

au purtat discuţii despre obiceiurile sărbătorilor de iarnă  

- la toate clasele I-IV, au fost citite de către elevi, fragmentele preferate din 

basmele lui Andersen, a fost prezentat prin video-proiecţie filmul “Fetiţa cu 

chibrituri”de H.C. Andersen, iar ulterior au avut loc discuţii cu elevii pe tema cadourilor 

dorite de ei 

- la clasele pregătitoare si cls.I am prezentat prin videoproiecţie povestea 

“Atelierul lui Moş Crăciun” 

- “Greierele şi furnica “ activitate desfaşurată cu toate clasele I-IV, împreună cu 

prof. de religie Mariana Văduva, prin prezentarea pildei si proiecţia filmului. 

- “La Medeleni…cu Dănuţ, Olguţa şi Monica” activitate de lectură cu elevii 

claselor a IV-a; au fost lecturate fragmente ale operei, a fost prezentată cartea audio 

existentă în bibliotecă  

Au fost prezentate datele biografice ale autorului, fişa de lectură completată cu 

obiectivele urmărite: 

FIŞĂ DE LUCRU 

1. AUTORUL 

2. DATE DESPRE AUTOR 

3.    SCRIERI IMPORTANTE  

4.  TITLUL LECŢIEI CITITE 

5.  PERSONAJE 

6.  TRANSCRIEREA UNUI FRAGMENT DIN LECŢIE 

În urma activităţilor desfăşurate am încheiat procese verbale cu semnăturile de 

participare ale elevilor şi cadrelor didactice.Elevii din clasele  I-IV au venit mai des la 
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biblioteca liceului în urma activităţilor desfăşurate, dornici să descopere şi alte taine din 

lumea cărţilor. 

 prezentarea şi afişarea lecturilor particulare pentru vacanţă; 

 nominalizarea  modalitǎtilor şi acţiunilor  de antrenare a elevilor în activitǎţile de 

bibliotecǎ ; 

 recondiţionarea  publicaţiilor învechite ;  

 probleme administrativ-gospodǎreşti; 

 participarea la cercul metodic de biblioteconomie“Tradiţii şi obiceiuri specifice 

sărbătorilor de iarnă”, 6 decembrie 20012, la Colegiul Naţional Alexandru Ioan 

Cuza -Ploieşti  

 publicarea articolului:“Lectura în palme de copil”  în newsletter-ul de 

Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, publicaţie editată de Casa Corpului Didactic. 

  În semestrul II, anul şcolar 2012-2013 am pus accent pe activitaţi de lectură, oră 

distinctă în orarul săptămânal al elevilor.  

În contextul actual, atitudinea de indiferenţă sau chiar de respingere a elevilor 

noştri faţă de actul lecturii. Contactul direct cu cartea este concurat mai ales de 

informaţia oferită de calculator. Ora de lectura în cadrul orelor de curs, împreuna cu 

cadrele didactice încercăm să dezvoltăm la elevi gustul pentru lectură, să  reuşim să 

ajungem la sufletul copiilor, transformându-i în cititori activi şi motivaţi, oferindu-le acele 

mijloace şi instrumente prin care ei vor descoperi că lectura este, în fond, o călătorie 

spre propriul suflet. Este necesar să-i convingem pe elevi că nici computerul, nici 

televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol 

important în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de 

remedierea compensatoare a unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de 

sens. 

Prin activităţile de lectura desfăşurate îi convingem pe copii de valoarea 

culturală şi spirituală a cărţii, îi determinăm să descopere şi să înţeleagă că ele sunt 

rodul marilor spirite ale omenirii, pot deveni cei mai fideli prieteni. 

Obiectivul general /scopul 

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să 

iubească cartea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. 

Din cărţi, copiii află multe lucruri despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, 

despre descoperiri geografice, despre evenimente şi personalităţi literare, artistice, 

istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei.  Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea 

cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la dezvoltarea exprimării. Eroii 
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cărţilor devin modele pentru elevi. Ceea ce citesc în copilărie se întipăreşte în amintirea 

lor pentru toată viaţa şi influenţează dezvoltarea personalităţii.  

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu 

o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi 

creativ capacităţile proprii. 

Obiectivele specifice  

Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa singur cunoştinţele, de a le 

îmbogăţi.Gustul pentru citit se formează  printr-o muncă perseverentă a factorilor 

educaţionali (familia şi şcoala).Cititul în sens larg, este cel mai bun drum spre 

cunoaştere.  

La clasele I –IV am desfăşurat următoarele activităţi de lectură împreună cu 

doamnele învăţătoare şi prof. 

- la clasele a IV-a -“Petre Ispirescu şi basmele românilor”, a fost ales basmul 

“Fata moşului cea cu minte” de Petre Ispirescu. Volumele existente  din biblioteca 

liceului au fost împrumutate de elevii claselor a III -a. 

Au fost prezentate datele biografice ale autorilor, fişa de lectură pregătită de 

doamnele învăţătoare  şi completată cu obiectivele urmărite: 

FIŞĂ DE LUCRU 

1. AUTORUL 

2. DATE DESPRE AUTOR 
3.    SCRIERI IMPORTANTE  

4.  TITLUL LECŢIEI CITITE 
5.  PERSONAJE 
6.  TRANSCRIEREA UNUI FRAGMENT DIN LECŢIE 

A fost prezentată şi audiţia basmului (audiobook mp3)  existentă în fondul 

bibliotecii. 

Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate 

  În luna ianuarie 2012, în urma activităţilor desfăşurate cu toate clasele primare am 

publicat articolului „Lectura in palme de copil”  în Newsletter de Biblioteconomie si 

Stiinţa Informării, Info PH- publicatie editată de Casa Corpului Didactic Prahova cu 

ISSN-L 2285 2352, ISSN 2285- 2352   http://www.ccdph.ro/pdf/infoph2.pdf .  

 “Ziua Culturii Nationale - ziua poetului naţional Mihai Emminescu” – activităţi 

desfăşurate cu elevii din clasele primare, gimnaziale şi de liceu cu fotografii postate 

pe site-ul didactic.ro: 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/16510 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/16511 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/16520 

http://www.ccdph.ro/pdf/infoph2.pdf
http://www.didactic.ro/fotografie/album/16510
http://www.didactic.ro/fotografie/album/16511
http://www.didactic.ro/fotografie/album/16520
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 “24 IANUARIE - 

ZIUA UNIRII” – “MOŞ  ION ROATA ŞI VODĂ CUZA" DE ION CREANGĂ, CU CLASELE 

PRIMARE ŞI ÎN PARENERIAT CU GRĂDINTA NR.2- PROGRAM PRELUNGIT 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/16607  

Activitatile comune realizate au fost postate si pe site-ul cadrelor didactice didactic.ro. 

http://www.didactic.ro/pagina-

mea/PRIMAR/materialehttp://www.didactic.ro/fotografie/album/16619 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/16618 

 “Mărţişorul 

prieteniei” – să lucrăm şi să aflăm împreună despre simbolul primăverii, activitate 

desfăşurată cu clasa a II-a A şi grupa  mică de  la Grădiniţa cu program normal Nr. 

1  

http://www.didactic.ro/fotografie/album/17081 

  Participarea cu elevii claselor a II-a A şi B şi clasa a III-a A, la Muzeul de stiintele 

naturii, Ploieşti- lecţie interactivă “ Animalele şi mediul lor de viaţă 

 Vizitarea Bibliotecii “Nicolae Iorga”  cu elevii claselor primare 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/18120 

 “CONSĂTEANUL NOSTRU - CONTEMPORANUL NOSTRU!”- VIZITAREA 

EXPOZITIEI “CUTEZANŢA ZBORULUI” A INVENTATORULUI ING. JUSTIN CAPRĂ, CU OCAZIA 

ANIVERSĂRII VȂRSTEI DE 80 DE ANI, LA PALATUL CULTURII PLOIEŞTI  

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/17032 
 

 “GIMNASTICĂ ŞI PRIETENIE”, VIZITAREA  CU ELEVII ŞCOLII NOASTRE A LOTULULUI  DE 

GIMNASTICĂ RITMICĂ DE LA CLUBUL  SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI, ANTRENOARE SI 

ARBITRE DOAMNELE LILIANA BAESCU SI SIMONA PUIU 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18122 

 “HAI SĂ FACEM O SERBARE!” - SCENETE CU HAZ... DE MIRCEA SȂNTIMBREANU, CLASA A 

III-A B SI GRUPA MICA DE LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2. 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/17284 
 

  ÎN CADRUL PROGRAMUL ”SA ȘTII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!” DIN PERIOADA 1- 5 

APRILIE 2013 AM PARTICIPAT ÎMPREUNĂ CU CADRELE DIDACTICE DIN ŞCOALĂ LA 

DIFERITE ACTIVITĂŢI: 

“COPILĂRIA MEA - COPILĂRIA  DUMNEAVOASTRĂ” ÎNTȂLNIRE CU INVENTATORUL 

ING. JUSTIN CAPRĂ 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18080 
 
 VIZITA LA FABRICA DE MEZELURI “CARNSAN” IMPREUNA CU DOAMNELE INVATATOARE CU 

CLASELE A II-A SI A III-A 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18147 

 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/16607
http://www.didactic.ro/pagina-mea/PRIMAR/materiale
http://www.didactic.ro/pagina-mea/PRIMAR/materiale
http://www.didactic.ro/pagina-mea/PRIMAR/materiale
http://www.didactic.ro/fotografie/album/16618
http://www.didactic.ro/fotografie/album/17081
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18120
http://www.didactic.ro/fotografie/album/17032
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18122
http://www.didactic.ro/fotografie/album/17284
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18080
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18147
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 “SA MȂNCAM SANATOS!” DESPRE FRUCTE SI LEGUME... ACTIVITATE DESFASURATA 

IMPREUNA CU DOAMNELE INVATATOARE CU CLASELE A II-A SI A III-A SI A IV-A ,”SALATA 

PREFERATA, DE FRUCTE SAU LEGUME?” 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18203 
 

 “POVESTEA PREFERATĂ DIN...CARTEA MEA!”,  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII 
ŞI A DREPTURILOR DE AUTOR, ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ CU ELEVII CLASELOR 

PRIMARE ŞI A V-A 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18388 

 "FLOAREA PRIETENIEI" – “FLORICELE, BOBOCEI”, ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ  ÎMPREUNĂ 

CU CLASA PREGATITOARE B ŞI  CLASA A III-A A , DESPRE FLORI ŞI LEGENDELE FLORILOR 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18594 

 "EROI CA-N VISE" –VIZIONARE SPECTACOL DE TEATRU LA TEATRUL "TOMA CARAGIU" 

PLOIESTI, CU ELEVII CLASELOR PRIMARE, VIZITĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCOV, 

MUZEUL MEMORIAL “C-TIN STERE”, MUZEUL CEASULUI, CASA MEMORIALĂ 

“I.L.CARAGIALE” DIN PLOIEŞTI 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18705?PAGE=1 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18705 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/18705?page=3 

 “PRIETENUL MEU, DICTIONARUL!” – “ALFABETUL DIN...DICTIONAR”, CU..UN FEED-
BACK DE NEDESCRIS... ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ CU ELEVII CLASEI I A ŞI B 

HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18721 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18776 
HTTP://WWW.DIDACTIC.RO/FOTOGRAFIE/ALBUM/18776?PAGE=2    
    

În urma activităţilor desfăşurate am încheiat procese verbale cu semnăturile de 

participare ale elevilor şi cadrelor didactice. 

 prezentarea şi afişarea lecturilor particulare pentru vacanţă; 
 nominalizarea  modalitǎtilor şi acţiunilor  de antrenare a elevilor în activitǎţile de 

bibliotecǎ ; 
 le-am sprijinit pe d-nele învăţătoare în prezentarea prin proiecţie a lecţiilor Ael 

existente pentru învăţământul primar la disciplinele : matematică, lb.română, 
geografie, cunoaşterea mediului, educaţie civică. 

 recondiţionarea  publicaţiilor învechite ;  
 probleme administrativ-gospodǎreşti; 
 participarea la cercuri  metodice  de biblioteconomie şi cercurile pedagogige 

ale  profesorilor  documentarişti ; 
 perfecţionare profesionalǎ prin participarea la cursurile Programului de formare 

continuă: “Animatia culturala în biblioteci şi Centre de Documentare şi 
Informare”, la Casa Corpului Didactic Prahova,  februarie  2013; 

 prezentarea, afişarea la panoul “ Colţul micului cititor”, îndrumarea lecturilor 
particulare pentru vacanţa de vară; 

 
          

http://www.didactic.ro/fotografie/album/18203
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18388
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18594
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18705?page=1
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18705
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18705?page=3
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18721
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18776
http://www.didactic.ro/fotografie/album/18776?page=2
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V. MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE 
 

Activitatea compartimentului contabilitate din cadrul liceului  in perioada septembrie 

2012 –  decembrie 2012 s-a desfăşurat astfel : 

               In aceasta perioada am intocmit lunar “Justificarea platilor prognozate in 

luna”, efectuate din Trezoreria statului Baicoi si decadal “Situatia platilor decadale”, 

situatii solicitate de Trezoreria Baicoi. 

               In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, lunar am 

intocmit “Centralizatorul platilor salariale in luna”, am efectuat platile cu ordin de plata , 

catre bugetul statului, pentru impozitul pe venit si catre bugetele asigurarilor sociale si 

fondurilr speciale pentru contributia la somaj, contributia la asigurarile sociale, la fondul 

de sanatate, contributia la fondul national unic de asigurari contributii concedii medicale 

suportate de CASS. 

               Lunar am efectuat si platile cu ordin de plata pentru salariile pe CARD pentru 

salariatii care iau salariile la cele 5 banci CEC, Unicredit Tiriac, BCR,Raiffeisen Bank si 

Millenium pe baza de contract, precum si ordinele de plata pentru celelalte retineri de la 

salariati: CAR, sindicat si garantie gestionara . 

               Am intocmit statul centralizator pentru “Transportul cadrelor didactice la si de 

la locul de munca”. 

              Pentru toate platile salariale am intocmit propunerile de angajament, 

angajamentele bugetare si ordonantarile de plata, pentru plata efectiva a salariilor, 

conform bugetului. 

               Lunar in urma initierii cheltuielilor cu bursele sustinute de la bugetul local: 

sociale, de studiu si de merit, precum si a burselor – bani de liceu, am intocmit ordin de 

plata pentru bursele virate pe card si am intocmit statul centralizator si propunerea de 

angajament, angajamentul bugetar si ordonantarea de plata, pentru efectuarea platii 

efective conform bugetului. 

              Lunar am intocmit catre ordonatorul principal de credite, comuna Filipestii de 

Padure, urmatoarele situatii:  

1. Monitorizarea cheltuielilor de personal 

2. Balanta de conturi extrabilantiere 

3. Situatia privind conturile blocate prin sentinte judecatoresti si obligatii de plata 

prin titluri executorii 

4. Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor proprii 
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5. Situatia privind executia  cheltuielilor de personal si materiale la institutiile de 

invatamant preuniversitar 

6. Sinteza platilor restante 

7. Bilantul prescurtat  

8. Situatia facturilor de bunuri si servicii, spre plata. 

9. Situatia cheltuielilor de deplasare la nivelul institutiei noastre, spre plata. 

Trimestrial am intocmit situatiile financiare, ale institutiei, ce cuprind balanta de  

verificate, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, bilantul institutiei, 

etc la data de 30 septembrie 2012 si 31.12.2012. 

             Am emis toate documentele legate de inventarierea anuala : decizii, proces 

verbal instruire comisie inventariere, liste de inventariere, Propuneri de casare. 

              Pentru Directia de Statistica Prahova, am intocmit urmatoarele: 

1. Cercetarea statistica S1 privind ancheta asupra castigurilor salariale lunare – 

lunar 

2. Cercetare statistica S2- Ancheta salariilor in luna octombrie 2012 –la 30.11.2012 

3. Cercetare statistica S3- Costul fortei de munca in anul 2012 – la 29.01.2013 

4. Caietele statistice privind cheltuielile institutiilor de invatamnet in anul 2011 – 

Cercetare statistica FIN ED- la 07.12.2012 

In legatura cu cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, prin I.S.J. Prahova, au  

fost initiate cheltuieli cu burse bani de liceu, cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuielile 

de transport ale elevilor conform Ordinului Administratiei Publice nr.329/13.02.2007. In 

legatura cu acestea am efectuat toate propunerile de angajament, angajamentele 

bugetare si ordonantarile de plata ocazionate, am efectuat platile de bunuri si servicii 

cu ordin de plata, am introdus in gestiunea Liceului Teoretic obiectele de inventar 

primite de la bugetul de stat, am intocmit atat la 30.09.2012, cat si la 31.12.2012 darile 

de seama si situatiile financiare pentru fondurile si cheltuielile efectuate de la bugetul 

de stat, prin I.S.J.Prahova . 

             Am introdus in gestiunea Liceului Teoretic obiectele de inventar primite de la 

bugetul local. 

              Lunar am intocmit Declaratia unica 112, privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala apersoanelor asigurate, 

pe care am trimis-o on-line, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 

              Pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2012, precum si pentru luna 

ianuarie 2013, am trimis la  Casa de Asigurari de sanatate C.J.A.S. Prahova, adresa si 

centralizatorul privind certificatele de concediu medical in lunile enumerate, insotite de 
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concediile medicale, pentru recuperarea sumelor sustinute de Fondul National de 

Asigurari Sociale de Sanatate. 

              Am efectuat plati de bunuri si servicii din veniturile proprii, intocmind ordine de 

plata pe baza propunerii de angajament, a angajamentului bugetar si ordonantarii de 

plata. 

             Am intocmit propunerile de buget pentru anul 2013, si am inaintat catre 

Consiliul Local al comunei Filipestii de Padure, adresa pentru stabilirea in anul 2013 de 

catre Consiliul Local, al cuantumului burselor sustinute de la bugetul local: sociale, de 

studiu si de merit. Astfel, au fost acordate în total 247 de burse de diferite tipuri ceea ce 

reprezintă aproape jumătate din numărul total de elevi (45%). De asemenea 87 de elevi 

au beneficiat de rechizite gratuite (16%). 

             In perioada 01.01.2013-31.08.2013 s-au realizat urmatoarele cheltuieli : 

       Cheltuieli cu bunuri si servicii, de la bugetul de stat : mobilier scolar pentru 

clasa « 0 », in suma de 2676 lei. 

       Cheltuielile cu salariile personalului s-au ridicat in aceasta perioada la suma de 

958.895 lei. 

        Cheltuielile cu bursele suportate de la bugetul local s-au ridicat la 100529 lei in 

perioada mentionata. 

         Cheltuielile cu burse bani de liceu, suportat de la bugetul de stat, s-au ridicat la 

suma de 31.176 lei. 

         Cheltuielile de personal pt. plata participarii la testele nationale si examene  

suportate de la bugetul de stat, s-au ridicat la suma de 7131 lei. 

 

VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

VI.1 Cadre  didactice : 

 

Încadrarea  şcolii  pe parcursul semestrului a evoluat astfel: 

 

 Titulari Suplinitori Pensionari Total 

17 sept 2012 35 5 1 41 

14 ian 2013 34 6 1 41 
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Din totalul cadrelor didactice, 22 fac naveta, adică 53,65 %, iar 15 din cele 30 de 

cadre didactice de la gimnaziu şi liceu au ore şi la alte unităţi şcolare, adică 50%. 

(Ambele procente sunt în scădere faţa de anul trecut). 

Trei cadre didactice s-au pensionat în acest an şcolar : 

 Urian Maria – Educaţie plastică; 

 Simina Niculina – Înv. Primar; 

 Rădulescu Victoria – Educaţie fizică (anticipat). 

 

VI.2 Personalul  didactic  auxiliar  şi  nedidactic :  

Este format  din 10  angajaţi  (în  total  9,5 norme ) : secretar-şef, contabil-şef, 

analist-programator, bibliotecar (0,5), laborant, administrator, fochist, îngrijitoare (3). 

 

VI.3 Elevii : 

 

Nivel 

 

An şcolar 

Nr. clase Înscrişi Rămaşi înscrişi 

2011-2012 2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

2011-

2012 

2012-

2013 

Primar 9 11 

(2 clase 

preg.) 

188 226 187 225 

Gimnaziu 10 9 232 211 233 206 

Liceu 4 4 101 109 101 108 

 

VI.4  FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  

În total 9 cadre didactice au susţinut inspecţii, în diferite etape, pentru 

examenele de obţinere a gradului didactic I şi II  în sesiunile 2014-2016. 

Pe parcursul semestrului al-II –lea au avut loc inspecţii de grad, după cum 

urmează : 

 Dima Marina – Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I; 
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 Constantin Damaris – IC 2, pentru gradul didactic II; 

 Irimia Maria - IC 2, pentru gradul didactic II; 

 Nuţă Alina - IC 2, pentru gradul didactic I; 

 Soricu Dana - IC 2, pentru gradul didactic I 

 Ungureanu Mariana – Inspecţia specială, pentru gradul didactic II; 

 Mociorniţă Izabella - IC 2, pentru gradul didactic I; 

 Filote Alina - IC 2, pentru gradul didactic II; 

 Nuţă Corina - IC , pentru gradul didactic I; 

 

 

 

VII. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

VII.1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURA ÎN ANUL ŞCOLAR 

2012-2013 

 

 Învăţământul primar : 

 

Total elevi :   224 în 11 clase. 

 

 An şcolar  

2010-2011 

An şcolar  

2011-2012 

An şcolar  

2012-2013 

IUNIE SEPT. IUNIE SEPT. 

Promovabilitate (%) 99,02% 99,46% 99,46% 99,55 99,55 

Medii FB 50,00% 51% 51% 59,89% 59,89% 

Note scăzute la 

purtare 

- 0 0 2 2 

Repetenţi 0 1 0 1 1 

Abandon şcolar/SN 0 0 0 0 0 
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În această statistică a fost inclusă şi clasa pregătitoare. 

 

Media judeţeană : Promovabilitate -  98,11   

 

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Promovabilitatea

 

Abandon şcolar : 0 

Situaţie şcolară neîncheiată : 0 

Burse sociale : 42 

Rechizite : 51 

 

 

 

 Învăţământul gimnazial : 

 

Total elevi : 206 în 9 clase. 

 

 An şcolar 

2010-

2011 

An şcolar  

2011-2012 

An şcolar  

2012-2013 

Iunie Sept. Iunie Sept. 

Promovabilitate 98,26% 92,70% 97,42% 86,40% 96,60% 

Medii între 9 - 10 37,44% 39,35% 37,44% 46,62% 41,70% 

Note scăzute la purtare 

≤ 7 

- 15 15 7 7 

Repetenţi 0 6 6 7 7 

Abandon şcolar/SN 1 2 2 4 4 
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Media judeţeană :  Promovabilitate -  96,60  ; Medii între 9-10  : 36,48 

50
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80

90

100

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Promovabilitatea

 

 

Abandon şcolar : 4 

Situaţie şcolară neîncheiată : 0 

Burse sociale : 20 

Burse de studiu : 24 

Burse de merit : 80 

Rechizite : 36 

 

 Învăţământul liceal: 

 

Total elevi : 107 în 4 clase (filologie) 

 An şcolar 

2010-

2011 

An şcolar 

 2011-2012 

An şcolar 

 2012-2013 

Iunie Sept. Iunie Sept. 

Promovabilitate 95,78% 96,03% 98% 85,04% 94,39 

Medii între 9 - 10 21,97% 25,77% 25,25% 34,06% 30,69 

Note scăzute la purtare 

≤ 7 

- 4 4 12 12 

Repetenţi 0 1 1 5 6 

Abandon şcolar/SN 0 1 1 2 1 

Exmatriculaţi 0 0 0 1 1 
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Media judeţeană : Promovabilitate -  94,50  ; Medii între 9-10  : 23,35 
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Abandon şcolar : 0 

Situaţie şcolară neîncheiată : 1 

Burse de studiu : 15 

Burse de merit : 29 

Bani de liceu : 37 

 Am avut  6 elevi cu media generală 10 pe semestrul I, la fel ca în aceeaşi perioadă a 

anului trecut ( toţi la gimnaziu) : 

1. Macarie Geani – V A 

2. Neacşu Alexia – V A 

3. Năstase Alexandru – VI A 

4. Stocheci Gabriela – VII B 

5. Cocoş Florian – VIII A 

6. Enache Cristian – VIII A 

 

La finalul anului şcolar au rămas 5 elevi cu media generală 10 : 

1. Macarie Geani – V A 

2. Neacşu Alexia – V A 

3. Năstase Alexandru – VI A 

4. Stocheci Gabriela – VII B 

5. Cocoş Florian – VIII A 

 

Şefii de promoţie 2013 au fost declaraţi : 

1. Cocoş Florian – VIII A, la gimnaziu 

2. Bărbulescu Loredana – XII, la liceu. 

 

VII.2  REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE : 
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A. Evaluarea naţională : 
 

 

 

La nivel judeţean rezultatele au fost ( note ≥5) : 

Lb română : Rural 85,28 ; Urban 93,99 ; Total 89,80. 

Matematică : Rural 70,18 ; Urban 85,04 ; Total 77,84. 

Un studiu realizat de MEN cu privire la aceste rezultate este prezentat în anexa 2. 

 

2011 - 2013 

 

La nivel judeţean – medii la evaluare : 

       Rural – 75,02% 

       Urban – 88,38% 

       Total – 81,94% 

 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Note 

≥5 

% 

≥5 

Note 

<5 

% Note 9- 

9,99 

Nota 10 

Lb. română 40 40 37 92,50 3 7,50 5 0 

Matematică 40 40 31 77,50 9 22,50 9 0 

TOTAL 40 40 35 87,50 5 12,50 7 0 

 2011 

% 

2012 

% 

2013 

% 

Lb. română 81,35 88,48 92,50 

Matematică 67,79 56,89 77,50 

Total   87,50 
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B. Bacalaureat : 
 

a. Promoţii curente, ambele sesiuni : 
 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 

Înscrişi 34 20 12 21 14 

Prezenţi 33 20 12 18 13 

Promovaţi 29 10 5 8 7 

Procent 87,87% 50% 41,66% 44,44% 53,84% 
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b. Promoţii curente şi anterioare : 
 

2012 Iunie-iulie August-sept TOTAL 

Înscrişi 28 16 25 
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Prezenţi 27 14 19 

Promovaţi 8 1 9 

Procent 29,63% 7,14% 40,91% 

Loc pe judeţ - - 31/48 

 

 

2013 Iunie-iulie August-sept TOTAL 

Înscrişi 18 16 25 

Prezenţi 17 12 21 

Promovaţi 8 1 9 

Procent 47,05% 8,33% 42,86 

Loc pe judeţ - - 30/52 

 

Rezultate pe discipline, promoţia curentă : 

 

 

La nivel judeţean, rezultatele obţinute de promoţia 2013 au fost : 

 Mediul rural – 35,71% ; 

 Mediul urban – 70,69%. 

Observaţii asupra rezultatelor statistice 

 În ierarhia judeţeană ne situăm pe locul 30 din 52 de unităţi, cu o medie 
de promovare peste media unitatilor din rural ;  

 Procentul de promovare a fost sensibil diminuat de candidaţii din 
promoţiile anterioare ; 

 Nivelul foarte redus al reuşitei la examen în a doua sesiune ; 

 Matematica a înregistrat un rezultat mult mai bun decât în anii anteriori; 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Note 

≥5 

% 

 

Note 

<5 

% 

Lb. română 14 13 10 77 3 23 

Matematică 14 13 10 77 3 23 

Informatică 3 3 3 100 0 0 

Biologie 11 11 8 73 3 27 
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  4 elevi au promovat toate probele dar nu au avut media minimă de 
promovare a examenului (min. 6,00).  

 La disciplinele de examen se impune o analiză corectă a situaţiei corelată 
cu un  plan de măsuri adecvat pentru obţinerea de note mai mari nu doar a baremului 
minim şi pentru a orienta elevii la proba la alegere astfel încât să aibă şanse reale de 
reuşită.   

Se observă că nivelul rezultatelor şcolare are variaţii în jurul unor valori care 

exprimă  potenţialul unităţii noastre şcolare iar la clasele de liceu aceste variaţii sunt 

mai mari ca urmare a diferenţelor între mediile de intrare în liceu. 

 

VII.3  ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A-IX-A DE LICEU 

 

Situaţia statistică se prezintă astfel : 

 Existenți în iunie 2013 : 46 

 Promovați iunie : 40 

 Corigenți : 4 

 Repetenți : 2 

 Promovați august : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi în acest an toţi elevii participanţi la prima etapă de repartizare au fost înscrişi 

în licee, ceea ce arată că activitatea comisiei de înscriere în licee s-a desfăşurat foarte 

bine. 

Zona / Nr elevi Repartizati 

Etapa I 

Repartizati 

Etapa II 

Repartizati 

Etapa III 

Ploieşti 15 0 2 

Câmpina 6 0 0 

Filipeştii de Pădure 14 0 2 

Alte localităţi 5 0 0 

TOTAL 40 0 4 
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La liceul nostru au fost înscrişi în prima etapă 22 de elevi ( pe cele 28 locuri – 

filologie) iar în a ultima etapă încă 6 elevi.  

Mediile de admitere sunt cuprinse între 5,00 –  8,82 iar mediile la Evaluarea 

Naţională sunt cuprinse între : 3,22 – 8,07. 

 

VIII. DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 
 

Implicarea comunităţii locale în activitatea şcolii este o cerinţă dar şi o condiţie a 

dezvoltării instituţiei într-un mod firesc şi armonios. 

Au fost realizate următoarele activităţi : 

- Informarea Primăriei şi Consiliului local cu problemele administrative ale 

liceului; 

- Participarea la şedinţele de Consiliu local; 

- Participarea la activităţile Primăriei, în măsura solicitărilor formulate. 

- Respectarea graficului şedinţelor cu părinţii la fiecare clasa; 

S-a imbunătăţit procedura de informare a părinţilor, dar mai trebuie făcute 

eforturi pentru a fi îmbunătăţită. Real sau nu, mai avem părinţi care declară că nu au 

cunoştinţă de situaţia şcolară sau disciplinară a copiilor. 

A fost realizată asigurarea consilierii, aplicarea programelor guvernamentale de 

sprijin pentru elevi (  Bani de liceu, Lapte şi corn, burse, rechizite, etc.), precum 

contactarea agenţilor economici de pe raza comunei pentru solicitarea de sponsorizări 

– rezultatele sunt încă aşteptate. 

Comisia de învăţământ a Consiliului local a fost informată permanent, au fost 

aduse în atenţia Consiliului şi al Primăriei problemele de ordin administrativ şi 

managerial ale liceului precum şi rezultatele elevilor.  

Avem încheiate protocoale de colaborare cu Trupa de jandarmi şi Poliţia 

comunală pentru a ţine sub control starea disciplinară şi ordinea în şcoală. 

Au fost încheiate numeroase parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din judeţ 

şi din ţară (peste 80), dintre care amintim doar câteva : 

 Muzeul Judeţean de Ştiinţele naturii Prahova; 

 Asociaţia “Şcoli pentru un viitor verde”; 

 COMBAT GROUP Ploieşti; 

Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor s-a menţinut la un nivel redus şi  

trebuie ca acest organism să înveţe să funcţioneze autonom, să se organizeze şi să se 
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întrunească periodic pentru că potenţialul său nu este neglijabil şi va trebui mai bine 

valorificat în semestrul al II- lea.  

Trebuie să se treacă la un nivel superior de organizare, ca entitate juridică, astfel 

încât să poată întreprinde acele acţiuni de participare şi sprijinire a activităţii liceului 

care îi sunt atribuite prin legislaţia şcolară în vigoare. Ar fi în mod real un beneficiu 

pentru toată lumea. 

 

 

 

 

23.10.2013                                                                  Director, 

                                                                             Prof.  Ştefan  Matei 

 

 

 


