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Cuprins:
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o Cadrul legislativ
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Analiza SWOT a activității pentru an școlar 2018-2019

 Sectiunea 3:

- Resursele umane (personal didactic, didactic auxilar și nedidactic)

- Activitatea de perfecționare
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- Activitatea curriculară și extracurriculară

- Consilierea școlară

- Parteneriatul educațional

- Promovarea imaginii școlii
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- Evoluția efectivelor de elevi

- Starea de sănătate a populației școlare

- Analiza incidentelor de violență
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- Situația școlară la sfârșitul anului școlar 2018-2019



"Întregul ţel al şcolii este să transforme oglinzile în ferestre."

Sydney J. Harris



Sectiunea 1:
1.Cadrul legislativ

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191 privind structura anului școlar 2019-2020;

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei -
Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la
OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP;

Ordinul MEN nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
OMEN nr. 4.619/2014

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.637/12.04.2016 pentru
modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea
condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în
sistemul de învățământ preuniversitar

Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

Ordinul M.E.N. nr. 4.946/27.08.2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluărilor
Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020;

Ordinul M.E.N. nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anulşcolar 2018-2019;



2.Analiza SWOT a activității din anul școlar 2018-2019

Puncte
tari

Puncte
slabe

Oportunitati Amenintari

➢Management -aplicarea
legislatiei;
-preocupare
pentru
îmbunatatirea
bazei
materiale;

-capacitate de 
rezolvare
eficientă a 
unor categorii
de conflicte;

-carențe in 
activități ce
presupun
lucrul în 
echipă;

-concurență in 
rândul scolilor
gimnaziale;
- buget
prevazut
pentru
perfecționarea
cadrelor
didactice;

-instabilitatea
cadrului
legislativ;



Puncte
tari

Puncte 
slabe

Oportunitati Amenintari

➢Curriculum si
dezvoltare
curriculară și 
extracurriculară

➢Rezultate școlare

-aplicarea corectă a 
curriculumului;

- realizarea evaluării 
inițiale ca punct de 
reper în întocmirea 
planificării  anuale;
-acordarea de 
stimulente financiare
olimpicilor;

-opționale
realizate cu 
scopul
completării
catedrelor;

-influențe 
negative ale 
mediului
extern;

-programe de 
formare în domeniul
curriculumului;

-disponibilitatea 
cadrelor didactice de 
a pregăti elevi pentru 
concursuri și 
olimpiade școlare;

-calitatea manualelor
și lipsa acestora la 
unele discipline;

-61 de copii proveniti 
din familii
monoparentale, 
-10 copii aflati in grija
bunicilor sau a altor
rude etc;
-89 de elevi navetiști;
-33 de copii cu bursă 
socială;
- atitudinea față de 
școală e elevilor 
transferați din alte 
unități școlare în 
școala noastră.



"Investiţia în cunoaştere aduce cele mai bune profituri."
Benjamin Franklin



Sectiunea 3

Resurse umane – an școlar 2018-2019

– 57 cadre didactice

- titulari: 43;

- suplinitori calificați: 10;

- pensionari: 4;

- personal didactic auxiliar: 5

- personal nedidactic: 7



Activitatea de perfecționare

 În cadrul Comisiilor metodice – la nivelul școlii;

- Lecții demonstrative (Comisia om și Societate, disciplina istorie ,,Personalități istorice
cu relevanță în spațiul Carpato-Danubian”)

 În cadrul Cercurilor pedagogice – la nivel județean:

Acțiuni Școala 3:

- ,,Modalități de abordare a noului curriculum pentru gimnaziu, clasa
a V-a și a VI-a”, la disciplina engleză,

- “Strategii de organizare a demersurilor didactice din perspectiva
noului curriculum la clasa a VI-a”, la disciplina matematica. Exemple de
bună practici, dezbatere /intervenții metodice.

 Participarea la Festivaluri, Concursuri, Expoziții, Proiecte, Parteneriate
– la nivel local, județean, regional, național și internațional;



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



❖ Înscrierile la gradele didactice;

❖ Participare la cursuri de perfectionare:
Scoala Gimnazială Nr.3 a susținut financiar formarea a 12 cadre 
didactice;

❖ Număr ore de participare la cursuri de formare: 1.263;

- ,,Integritate  și etică în școala românească”-27 de credite, 
- ,,Stiluri de învățare. Stiluri de predare”-15 ore,
- ,,Scoala  incluzivă”-22 de credite.



Secțiunea 4

Activitatea curriculară și extracurriculară

➢Activitatea curriculară

Activitatea curriculara s-a reflectat în activitățile de zi cu zi, conform schemele
orare și orarelor pe fiecare nivel, atât în spațiul școlii cât și în afara lui.

Monitorizare prin :

-evaluări interne.

Evaluarea internă a fost desfașurată în funcție de urmatoarele criterii:

-proiectarea propriu-zisă;

-evenimentele apărute pe parcurs (vizite ISU, conflicte la nivelul elevilor, inspecții
tematice, inspectii de grad etc).



➢Activitatea extracurriculară

Activitatea extracurriculară a fost una bogată și s-a realizat cel puțin

lunar de către fiecare colectiv, parte din activitatea educativă fiind dedicată Anului 
Centenar:

❖ Să descoperim împreună patrimoniul UNESCO

❖ Bărăganul Centenar

❖ Parada inimilor

❖ Ziua Educației

❖ Educație Juridică

❖ Interculturalitate pentru toți

❖ Săptămâna legumelor si fructelor

❖ Concursul de istorie ,,Unitate în an Centenar”

❖ Incursiuni prin Bărăgan

❖ Concursul revistei de matematică

❖ Revista Gimnasium Nr. 31 și Nr. 32

❖ Cartea-comoară de înțelepciune

❖ Uniți în cuget și simțiri

❖ Anul Omagial al Unității de credință

❖ Acțiuni de voluntariat

❖ ECO-ȘCOALA

❖ Serbări școlare



,,Nu e destul să știi, trebuie să și aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci”
Goethe



,,Educația este ceea ce ramane după ce am uitat tot ce am învățat la școală”
Albert Einstein



Consilierea scolară:

a. Activităţi de consiliere de grup :

➢ Prietenul meu secret;

➢ Elemente de ascultare activă şi dezvoltare personală

➢ Proiect ,,Eu pot !”

b. Participarea la ore de consiliere şi orientare:

- Chestionar privind opţiunile şcolar-profesionale ale elevilor din clasa a VIII-a, în anul școlar 2018-2019

c. Activităţi de consiliere individuală (elevi, părinți):

➢ Autocunoaştere;

➢ Dezvoltare abilităţi de viaţă;

➢ Managementul învăţării.

d. Activitati/Proiecte specifice :

❖ Realizare bază de date copii cu CES din şcoală;

❖ Strângere documente, chestionare pentru Harta riscului educaţiona. Colaborarea cu învăţătorii şi diriginţii;

❖ Promenada inimii;

❖ Proiectul “Educatie interculturala pentru toti”;

❖ Programul ,,Stil de viață sănătos”;

❖ ,,Proșcoala părinților”

❖ ,,Inimă sănătoasă, mişcare şi alimentaţie sănătoasă – Marşul celor 1000 de paşi.” Organizatori Club Rotary şi DSP 
Ialomiţa.



Parteneriatul educațional:
❖Ministerul Educației Naționale;

❖Inspectoratul Școlar Județean Ialomița;

❖Consiliul Județean Ialomița;

❖Primaria Municipiului Slobozia

❖Ministerul Justiției-Tribunalul Ialomița

❖Muzeul Național al Agriculturii;

❖Muzeul Județean;

❖Politia Municipală;

❖Primăria Municipiului Slobozia;

❖Biblioteca Județeană “Stefan Banulescu”;

❖Palatul Copiilor Slobozia;

❖Societatea de Științe Matematice;

❖Grey Worldwide Romania;

❖Asociația E -Pluribus;

❖Crucea Roșie;

❖Protoeria Slobozia;

❖Supermarket LIDL;

❖Fundația ,,Cuvioasa Parascheva”;

❖Junior Achievement;

❖Rotary Club;

❖Instituții școlare din județ si din afară etc.



.



Promovarea imaginii școlii

Sa descoperim 

Patrimoniu 

UNESCO al 

României

Septembrie-

noiembrie

Iordache Fabiola http://muzeulagriculturii.ro/content/ziua-educa%C5%A3iei-5-

octombrie-2018

Bărăganul

Centenar

Septembrie 

2018

Raduță Georgeta http://atelierelealbe.eu/centralizator-inscrieri-concurs-de-

referate-baraganul-centenar/

Premii de 

excelenta 

Decembrie 

2018

Stoica Claudia-Valentina https://obiectiv.net/premii-de-excelenta-pentru-olimpicii-

ialomiteni-si-indrumatorii

E vremea 

colindelor

Decembrie Raduță Georgeta http://www.agendaialomiteana.ro/actualitate/video-

colindatori-la-consiliul-judetean-ialomita-2/

Anul omagial al 

familiei și Marii 

Uniri-2018

decembrie 

2018

Vasile Georgeta https://ro-ro.facebook.com/pages/category/Arts---

Entertainment/Centrul-Cultural-Ionel-Perlea

Colinde decembrie Petranici Diana http://sf-esc.ro/35mv/grupuri-de-colindatori-au-fost-asteptati-

la-centrul-eparhial-din-slobozia/

https://obiectiv.net/premii-de-excelenta-pentru-olimpicii-ialomiteni-si-indrumatorii
http://www.agendaialomiteana.ro/actualitate/video-colindatori-la-consiliul-judetean-ialomita-2/
https://ro-ro.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Centrul-Cultural-Ionel-Perlea
http://sf-esc.ro/35mv/grupuri-de-colindatori-au-fost-asteptati-la-centrul-eparhial-din-slobozia/


Tribuna 

învățământului

Martie 

2019

Stoica Claudia-

Valentina

http://www.tribunainvatamantului.ro  

Evaluare 

Nationala

Iunie 2019 Stoica Claudia-

Valentina

http://independentonline.ro/2019/06/25/Cinci-elevi-
ialomiteni-au-luat-medii-de-10-la-Evaluare



Sectiunea 5

Evoluția efectivelor
Grădiniță: 33 de copii

Primar: 541 de elevi

Gimnazial: 364 de elevi

Septembrie 2018: 938 elevi

Starea de sanatate a populatiei scolare

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 populația școlară s-a confruntat cu

bolile specifice copilăriei. Pentru menținerea unei bune stări de sanatate a copiilor
s-au urmărit mai multe aspecte, dintre care amintim:

❖ aerisirea spațiilor școlare între schimburi;

❖o permanentă colaborare cu familia;

❖s-au luat în evidență toți elevii și preșcolarii cu boli cronice din școală;

❖s-au izolat elevii și preșcolarii cu boli infecto-contagioase, zilnic fiind
supravegheați toți contacții.



,,Prin zâmbetul copiilor zâmbeşte Dumnezeu!”



.

Analiza incidentelor de violență:

Violența a existat și în cadrul școlii noastre, prin agresivitate verbala (I-VIII)

dar si fizică (V-VIII).
În cadrul consiliului clasei s-au analizat toate abaterile disciplinare și s-au

aplicat măsurile corespunzătoare.



Sectiunea 6

Situația scolară la sfârțitul anului școlar 2018-2019:

Grădiniță:

Copii înscriși la început de an școlar: 34

Total copii sfârșit de an școlar: 39

Promovați: 39 (promovabilitate 100%)

Clasele Pregătitoare-IV

Elevi înscriși la început de an școlar: 538

Total elevi sfârșit de an școlar : 537

Promovați: 531( promovabilitate 98,8%)

Cu situație neîncheiată: 6



Situatia scolara la sfarsitul anului școlar 2018-2019:

Clasele V-VIII

Elevi inscriși la inceput de an școlar: 364

Total elevi sfârșit de an scolar : 367

Promovați: 362( promovabilitate 98,6%)

Cu situație neîncheiată: 5

În anul școlar 2018-2019 nu au existat corigenți.



 EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

- Procent la nivel județean: 93,06% (locul 4)

(2 medii de 10 – Dinu Raluca și Șerban Ioana-8B)

Disciplină Limba română Matematică

Procent 94,44% 
*(locul 6);
*(5 note de 10).

87,50%
*(locul4);
*(7 note de 10).



 Nr. elevi înscriși la Evaluarea Națională 2019:
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 Situație comparativă - medii

Simulare 2019 – Evaluare 2019

Limba 
română
Clasele Simulare 2019 Evaluare Națională 2019

8 A 6,75 7,04

8 B 8,93 9,40

8 C 7,18 7,76

Matema
tică
Clasele Simulare 2019 Evaluare Națională 2019

8 A 4,58 5,70 

8 B 7,81 8,95 

8 C 5,36 6,70 



 OLIMPIADE  NAȚIONALE 2019

DISCIPLINA NUMELE ŞI PRENUMELE

ELEVULUI/PROF.

COORDONATOR

CLASA PREMIUL

Limba Și Literatura

Română

✓ Ionel Teodoreanu Sturzoiu Maria-Prof.Petranici 

Diana

6A

Premiul

Special

✓ Olimpiada de Limba 

Română

Mihai Clara-Prof.Petranici

Diana

6A Premiul

Special

Călin Andreea -Prof.Petranici 

Diana

8B Participare

✓ Cultură Și

Spiritualitate

Neculae Mara-Prof.Petranici 

Diana, Vasile Georgeta

6A Premiul

Special

Limba Engleză Palela Alexia-Prof. Filipache 

Carmen

7 C Participare



Fizică Rusu Costin-Prof. Negroiu

Ioana

6A Participare

Matematică Papacioc Rareș-Prof. Dobre

Emilia

6A Medalie De

Bronz

Toader Sebastian-Prof. 

Ionescu Sorana

8C Participare

Popescu Mihnea-Prof. Ionescu 

Sorana

7D Medalie De

Bronz

Geografie

✓ Olimpiada de

Geografie

Iagăr Vlad-Prof.Chioveanu

Alina

8 B Mentiune

✓ Geografie-Terra Radu Vasile- Prof.Chioveanu

Alina

Petrescu Andrei

Grigore Rareș

7C

5C

6C

Premiu Special

Participare

Participare

Cultură Civică Manea  Alexandra

Marin  Elena-Prof. Răduță 

Georgeta

8C -



Religie Tănase Casiana-Prof. 

Ion Marian

6C -

Educație

Tehnologică

Ionescu Matei-Prof. 

Stanciu Mariana

6A -

Matematica -Concursul  

Lumina Math

Papacioc Rareș Ioan-

Prof. Dobre Emilia

6A Premiul al II-lea

Rusu Costin Alexandru -

Prof. Dobre Emilia

6A Mentiune

Zaharia Stefan Alexandru -

Prof. Dobre Emilia

5B Mentiune

Toader Sebastian -Prof.

Ionescu Sorana

8C Locul al III-lea

Concursul 

Interdisciplinar Limba 

Română-Matematică

,,Ion Barbu-Dan 

Barbilian”

✓ LIMBA ROMÂNĂ

,,Ion Barbu-Dan 

Barbilian”

✓ MATEMATICĂ

,,Ion Barbu-Dan 

Barbilian”

Filipache Maria-

Prof.Petranici Diana

8B Mentiune

Oprea Alexandra-Prof.

Bătrâncea Victorița

7A Premiul al III-lea

Popescu Mihnea-Prof.

Ionescu Sorana

7D Mențiune



Olimpiada Națională a

Sportului Școlar

Baschet-fete (Dragomirescu

Anișoara)

Dumitru Maria, Filipache Maria, Adam

Maria, Manea Cristina, Șerban Ioana,

Manea Mădălina, Mihoc Larisa, Gavrilă

Larisa, Bucur Cristiana, Cruceru

Cristina

Gimnaziu Locul I

Baschet-băieți

(Dragomirescu Anișoara)

Vasile Flavius, Dumitru Ștefan, Flintașu

Gabriel, Bașturea Robert, Stanciu

Rareș, Niță Vlad, Dragomir Denis,

Filipache Alexandru, Ivănescu Teodor

Gimnaziu Locul I

Handbal-fete (Bîcă Cornel)

Manea Cristina, Manea Mădălina,Mihoc

Larisa, Caraulani Alexandra, Rotaru

Roxana, Tăerel Mălina, Coman Sara,

Duminică Anica, David Alexia, Coțofană

Andreea

Gimnaziu Locul I



Pentru rezultatele obținute la 
olimpiadele și concursurile 
școlare – premiul I la faza 
județeană – 2018-2019 -

Asociația Școala Nr. 3 Slobozia a 
premiat 50 de elevi cu suma de 

4.450 lei.




