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Cuprins:
Secțiunea 1:
oCadrul legislativ

Secțiunea 2:
Analiza SWOT a activității pe semestrul I, an școlar 2021-2022

Secțiunea 3:
-3.1 Resursele umane (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic)
3.2 Activitatea de perfecționare



Secțiunea 4:
-4.1 Activitatea curriculară și extracurriculară
-4.2 Consiliere școlară
-4.3 Parteneriatul educațional
-4.4 Biblioteca școlară
Secțiunea 5:
-5.1 Evoluția efectivelor de elevi
-5.2 Situația școlară la sfârșitul semestrului I, an școlar 2021-2022
-5.3 Analiza incidențelor de violență
Secțiunea 6:
- Activitatea cabinetului medical
Secțiunea 7
Analiza incidențelor de violență
Secțiunea 8.
Investiții
Secțiunea 9
Monitorizare si evaluare
Sectiunea 10

- Promovare







.

•OUG nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ si pentrumodificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;• Toate documentele emise de către Ministerul Educației privind desfășurarea procesului educațional în contextul pandemieiCOVID-19• Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţiieducaţiei, cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare• Legea nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare-Codul Muncii;• ORDIN nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor deadministrație din unitățile de învățământ preuniversitar;•O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cumodificările și completărie ulterioare;• O.M.E.C.nr.5062/2017 pentru aprobarea metodologiei – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățilede învățământ preuniversitar;• O.M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare acalificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, modificat prin Ordinul MEN nr. 3870/2019 și O ME nr.4494/2020.• ORDINUL nr. 5.599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentruînvățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precumși emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2021 – 2022;• Ordinul M.E.N. nr. 4203/30.07.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 la O METS 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarulactivităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;• O.M.E.N. nr.4831 din 30.08.2019 privind aprobarea Codului cadru de etică al personalului didactic din învățământul universitar;Legea nr.52/2003, cu modificările și completările ulterioare privind transparența decizională în administrația publică.• O.M.E.C. nr.4979/2020 privnd aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluator pentru examenelenaționale.• Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.C.



Punctetari Puncte slabe Oportunități Amenințări
Management -aplicarea legislatiei;-preocupare pentruîmbunatatirea bazeimateriale;-capacitate de rezolvareeficientă a situatiiloraparute în noul contextpandemic;-preocupare pentruîncadrare cu personalcalificat pe posturilevacante(personal didactic, didacticauxiliar)

-comunicaredefectuoasă cuanumitecompartimentefuncționale

-concurență în rândulșcolilor gimnaziale;-buget prevăzut pentruperfecționarea cadrelordidactice;- buget prevăzut pentruacordarea burselorșcolare-buget prevăzut pentrubaza materială a școlii-accesul tuturorfactorilor la internet siinstumente de predareon-line-disponibilitateaautorităților locale de aparticipa la discuții și dea investi în unitățileșcolare-implicarea ConsiliuluiReprezentativ alpărinților

-instabilitatea cadruluilegislativ;
- situația pandemică;



Punctetari Puncteslabe Oportunități Amenințări
Curriculum șidezvoltarecurriculară șiextracurriculară

Rezultate școlare

-aplicarea corectă acurriculumului înnoul contextpandemic;-întocmireaplanificărilor- elaborarea CAE,- elaborareaprocedurii deconstituire a oferteiși de alegere acurriculumului ladecizia școlii pentruanul scolar 2022-2023
-desfășurareaactivității fizice siimplicarea elevilorpe tot parcursuldemersului didactic-rezultate deosebitela concursurileșcolare desfășurateonline( PremiiI,II,II-ConcursulNationalProeducatia-Lb.Română siMatematica)-evaluări obiective

- reticențacadrelordidacticede apropuneopționale

-absenteisulîn rândulelevilor deetnie rromă

-programe deformare îndomeniulcurriculumuluiadaptate nouluicontext- CRED;- oferta bogată deresurseeducaționaledigitale;

- revenirea la școalafizica-aprobarea CAEN-dorința elevilor dea participa lacompetițiile școlarefizic/online

-pierderea interesuluipentru studiu din parteaelevilor;-lipsa comunicării față înfață cu părinții-restricții în desfășurareaactivitățilorextracurriculare( situațiapandemica)-fluctuațiile îmbolnăviriicu SARS COV 2;

-schimbareacomportamentuluielevilor față de școalafizică;-presiunea pusă pe eleviibuni, de către părinți, învederea obținerii derezultate bune si foartebune;



"Investiţia în cunoaştere aduce cele mai buneprofituri."
Benjamin Franklin







,,Încearcă sa fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes!” – AlbertEinstein



vPerfecționare prin grade didactice ;
•Învățământ preșcolar-1( Toma Gabriela-def.)
•Învățământ primar-5 (Elefterescu Roxana-def.,Vasiloiu Roxana- gr.I, Bejgu Violeta-gr.I, DoagaTudorita-gr.II, Badea Viorel- gr.I)
•Învățământ gimnazial-5( Cojocaru Silviu-def.,Berbecel Andreea- def., Bătrâncea V.-gr.I, HagianuAdriana- gr.I, Stan Adrian-gr.I)





Goethe



Proiecte, concursuri, parteneriate:
vEco-Scoala
vThe European Day of Languages 2021-eTwinning
v,,Arta Povestirii, metoda interactivă în arta educației”
v,,Și tu poți fi Moș Crăciun”
v,,Educație pentru dezvoltare durabilă”
vConcursul interjudețean cu tematică religioasă ,,Împreunăcu Hristos prin lume în mileniul III”
vConcursul de pictură cu tematica religioasă ,, „Anul omagial al pastoraţieiromânilor din afara”
v"Școala Siguranței Tedi"
v,,Citește o carte și dă mai departe! ”
v,, Biblioteca - prietena copiilor”
v"Datini și obiceiuri din Barăgan"
v1 Decembrie ;
vIarna - anotimpul magic;
vFii inteligent,nu violent!
vArta muzicii
vPublic Speaking



Activitateaextracurriculară
 Cartea- comoară de înţelepciune
 Proiectul internațional ,,VILLAGE”,
 „Tradiții și obiceiuri în preajma marilorsărbători creștine”
 Program Colgate,
 Proiect Necenzurat
 Concursul National Proeducatia( Lb.Romana si Matematica)
 In cadrul Strategiei Naționale deAcțiune Comunitară( SNAC)
 Săptămâna legumelor și fructelordonate
 Fii și tu Moș Crăciun!
 Shoe Box





,,Când învățătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea deelevi, putem spune că este un învăţător desăvârşit.”Lev Tolstoi





“Exista două comori în viață: o sănătate de fier și oconștiință fără pată.” (Samuel Hahnemann)



-au fost organizate colecțiile de cărți conformnormelor în vigoare
-au fost comandate și aduse în școalăcomenzile de manuale pentru anul școlar2021-2022
-s-a realizat inventarul fondului de carte
-au fost permanet actualizate propunerile delectură pe platforma GSuite
La finalul semestrului I :
ØNr. elevi noi înscriși- 293
ØTotal publicații împrumutate:1185
§La domiciliu-1162
§La clasă- 23
§Literatura -1106
§Matematica / științe-54
§Geografie /istorie-25





.
Promovabilitate
CP-IV- 98.10% promovabilitate
Cls a V-a- 96,60% promovabilitate
Cls. a VI-a- 97.9% promovabilitate
Cls a VII-a -98.2% promovabilitate
Cls. a VIII-a -98.20% promovabilitate
Copii cu părinți plecați în străinătate:
26 de copii din care 4 cu ambii părinți;
Burse școlare
Beneficiari burse de merit:127
Beneficiari burse de ajutor social:13
Beneficiari burse studiu- 2
Beneficiari rechizite școlare:10





Violența s-a manifestat prin agresivitate verbală și fizică la școală,dar și în mediul on-line.
În cadrul consiliilor claselor s-au analizat toate abaterile disciplinareși s-au aplicat măsurile corespunzătoare. Aceste situații au fostconsemnate în registrul de procese verbale al clasei.



Pe parcursul semestrului I al acestui an școlar:
v S-au modernizat 2 săli de clasă din corpul C, una dintre acestea fiindapoi folosită ca sală de logopedie / sală de ședințe.
S-au instalat camere de supraveghere exterioare, dar și în sala de sport,pentru monitorizarea activității.
S-au achizitionat bănci noi pentru o sală de clasă.
Pentru restricționarea accesului în școală a persoanelor străine, s-amontat interfon cu camera video la intrarea principală.



Pe parcursul semestrului I, au avut loc inspecții tematice care au vizat:
-modul în care este respectată legislatia în vigoare;
-organizarea activității în condiții de sigurantă epidemiologică;
-modul de aplicare a unuia dintre scenariile de organizare sidesfășurare a cursurilor;
-modul în care sunt completate documentele școlare la început/ finalde an/ semestru;
-aplicarea prevederilor OMEC nr.5545/10.90.2020 privinddesfășurarea activităților didactice prin intermadiul tehnologiei siinterentului;
-modul în care se acordă suport elevilor care nu au beneficiat deechipamente informatice;
-procedurile existente la nivelul școlii;
-modul în care se desfășoară la nivelul școlii Consiliile Profesorale siConsiliile de Administrație în contextul pandemiei;





Școala Gimnazială Nr.3https://scoala3slobozia.ro/

1 . https://bji.ro/unirea-principatelor-romane-temelia-unei-natiuni/2.https://protoieriaslobozia.ro/2022/02/04/premierea-elevilor-scolii-gimnaziale-nr-3-slobozia-participanti-la-concursul-international-impreuna-cu-hristos-prin-lume-in-mileniul-iii/
3. https://sf-esc.ro/blog/primi-colindatori-au-sosit-la-centrul-eparhial/
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