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SECTIUEA 1-CADRUL LEGISLATIV

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea 185 /2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

• O.M.E. 3243 din 5 februarie 2021privind structura anului şcolar 2021-2022;/ O.M.E.5549 din 5 noiembrie 2021 
privind structura anului şcolar 2021-2022

• ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare;

• O.M.E.C. nr. 5149 din 31 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a în anul şcolar 2021-2022;

• O.M.E.C. nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 
stat pentru anul şcolar 2022-2023;

• ORDIN nr. 5239 din 9 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a 
examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2021-2022

• O.M.E.C. nr. 4682 din 8 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului 
didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended-
learning și online, în contextul pandemiei COVID-19;

• ORDIN nr. 3367 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5561/2011

• O.M.E.C.  nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar;

• LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei;

• ORDINUL comun ME/MS nr. 5196/1756/03.09.2021 / nr. 5558/2389/05.11.2021 al  ME și MS pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2;



.

• OUG  nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ si pentru 
modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
• Toate documentele emise de către Ministerul Educației  privind desfășurarea procesului educațional în contextul 
pandemiei COVID-19
• Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei, 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 de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
• O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu 
modificările și completărie ulterioare;
• O.M.E.C.nr.5062/2017 pentru aprobarea metodologiei – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile 
de învățământ preuniversitar;
• O.M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a 
calificării 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 pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum 
și 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 calendarul 
activităţilor 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 evaluatori pentru examenele 
naționale.    
• Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.C.



SECTIUNEA 2   Analiza SWOT a activității pe anul școlar 2021-2022

Puncte
tari

Puncte 
slabe

Oportunități Amenințări

⮚Management -aplicarea legislatiei;
-preocupare pentru 
îmbunatatirea bazei 
materiale;
-capacitate de rezolvare 
eficientă a situațiilor 
apărute în noul context 
pandemic;
-preocupare pentru 
încadrare cu personal 
calificat pe posturile 
vacante
(personal didactic, didactic 
auxiliar)
-susținerea performanței 
școlare în rândul elevilor și 
profesorilor
- Organizarea Evaluărilor 
Naționale

-comunicare 
defectuoasă cu 
anumite 
compartimente  
funcționale din 
școală

-concurență în rândul 
școlilor  gimnaziale;
-buget prevăzut pentru 
perfecționarea cadrelor 
didactice;
- buget prevăzut pentru 
acordarea burselor 
școlare
-buget prevăzut pentru 
baza materială a școlii 
-accesul tuturor 
factorilor la internet și 
instumente de predare 
on-line
-disponibilitatea 
autorităților locale de a 
participa la discuții și de 
a investi în unitățile 
școlare
-implicarea Consiliului 
Reprezentativ al 
Părinților 

-instabilitatea cadrului 
legislativ;

- situația pandemică.



Puncte
tari

Puncte 
slabe

Oportunită
ți

Amenințări

⮚Curriculum si 
dezvoltare curriculară și 
extracurriculară

Rezultate școlare

-aplicarea corectă a 
curriculumului în noul 
context pandemic;
-intocmirea planificarilor
- elaborarea CAE,
- elaborarea procedurii 
de constituire a ofertei și 
de alegere a 
curriculumului la decizia 
școlii pentru anul școlar 
2022-2023

-desfășurarea activității 
fizice și implicarea 
elevilor pe tot parcursul 
demersului didactic
- Desfășurarea 
concursurilor și 
olimpiadelor școlare-
fizic/tradițional
-elevi calificați la faza 
națională, pe discipline
-rezultate deosebite la 
Evaluarea Națională-
clasa a VIII-a

- Reticența 
cadrelor 
didactice de a 
propune 
opționale

-absenteismul în 
rândul elevilor 
de etnie rromă

-programe de 
formare în 
domeniul 
curriculumului 
adaptate noului 
context- CRED;
- oferta bogată a 
resurselor 
educaționale 
digitale,

- Premierea 
rezultatelor la 
competițiile școlare 
de către Consiliul 
Județean Ialomița
-revenirea la școala 
fizică
-aprobarea 
Calendarului 
competițiilor 
școlare naționale si 
a Calendarului 
activității educative 
naționale
-dorința elevilor de 
a se remarca prin 
rezultatele 
deosebite pe 
discipline
-acordarea 
burselor școlare 
pentru( merit/ 
performanță)

-pierderea interesului pentru 
studiu  din partea elevilor;
-lipsa comunicării față in față 
cu părinții
-restricții în desfășurarea 
activităților extracurriculare( 
situația pandemică)
-fluctuațiile îmbolnăvirii cu 
SARS COV 2

-schimbarea 
comportamentului elevilor față 
de școala fizică
-presiunea pusă pe elevii buni, 
de către părinți, în vederea 
obținerii de rezultate bune și 
foarte bune.



"Investiţia în cunoaştere aduce cele mai bune 
profituri."

Benjamin Franklin



Sectiunea 3.1. Resurse umane -an școlar 2021-2022

– 57 de cadre didactice:

❖ titulari: 41;

❖ Suplinitori calificați:7

❖ suplinitori necalificați: 2;

❖ pensionari: 7;

❑ personal didactic auxiliar:5

❑ personal nedidactic:8

❑ personal medical: 3



SECTIUNEA 3.2     Activitatea de perfecționare 

❖ CURSURI DE PERFECTIONARE:

✔ Educație pentru dezvoltare durabilă,

✔ Profesor real intr-o școală virtuală

✔ Ora de net

✔ Revoluția digitală

✔ Rolul manualului de Religie în comunitățile creștine de
pretutindeni

✔ Abilitarea profesorilor metodiști

✔ Competențe -cheie prin activitățile nonformale si
extracurriculare

✔ Cum sa faci din GDPR aliatul tău, ca profesor sau
director de școală

✔ Curs eLearning și Webinar -Folosește Tabla interactivă
virtuală Vboard

✔ -Curs “Părinte și profesor azi”

✔ -DEMECO - Dezvoltarea managementului educațiional
in context european

✔ -"Strategii de comunicare pentru bibliotecile școlare„

✔ -Profesorul agent al schimbării

✔ - Program de formare pentru constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele și concursurile
naționale

-"Pregătirea debutanților în vederea susținerii 
examenului de definitivare în învățământ" 

-,,Câștigă două ore pe zi! 7 Tehnici simple de 
Managementul timpului"

🠶 Participare la Simpozioane:

✔ Conferința "Profesor - o meserie pentru viitor" 

✔ Conferința internațională „Învățarea prin joc” - Soluții inovatoare în educație

✔ Analiza managementului schimbării din perspectiva trecerii de la 
învățământul tradițional la cel online

✔ Conferința CCD București

✔ Conferința Națională - ”Profesor, o meserie pentru viitor”

✔ Starea de bine in școală

✔ Simpozionul Național Educrates - Inovație in educație

✔ " Activittățile extrașcolare - intre online și tradițional" Simpozionul Național 
EDUCRATES

✔ Conferința ”Copilul tău,campion la viață” 

✔ Webinar ”Arborele competențelor”

✔ Conferința ”Educație online prin parteneriate ” 

✔ Webinar ”Repere metodice pentru matematica in ciclul primar”

✔ Simpozionul Național ”Educrates”

✔ Simpozionul Național “proiectare didactică și managment european în spațiul 
românesc”

✔ Simpozion Proiect Educativ Regional „Pasiuni, pasiuni...”

✔ Simpozion internațional, Iași - ,,Dezvoltarea abilităților de viață și reziliența emoțională în mediul 
școlar”

✔ Simpozion național - ,,Valorificarea tradițiilor strămoșești în contextul marilor sărbători creștine”

✔ Simpozion Internațional,,Modele de inteligență Emoțională în Leaderschip Educațional", 
,,Evaluarea rezultatelor școlare,realizări și perspective",

✔ ,,Copilul tău, campion la viață", 

✔ ,,Dezvoltarea măiestriei pedagogice", 

✔ ,,Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii

✔ Simpozion National Educartes,,Inovatie in educatie,,

✔ Părinți model-copii la fel

✔ Medierea în școală



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

Albert Einstein



❖ Perfecționare prin grade didactice ;

• Învățământ preșcolar-1( Toma Gabriela-def.)

• Învățământ primar-5 (Elefterescu Roxana-def., 
Vasiloiu Roxana- gr.I, Bejgu Violeta-gr.I, Doaga 
Tudorita-gr.II, Badea Viorel- gr.I)

• Învățământ gimnazial-5( Cojocaru Silviu-def., 
Berbecel Andreea- def., Batrancea V.-gr.I, Hagianu 
Adriana- gr.I,  Stan Adrian-gr.I)

Proiect ERASMUS propus și aprobat, pentru perfecționarea 
cadrelor didactice în anul școlar 2022-2023- resp. Prof. 
Bordei Alina



Secțiunea 4.1 -Activitatea curriculară

Activitatea curriculară s-a desfășurat conform planificărilor semestriale și anuale.
Aceasta s-a reflectat în activitățile de zi cu zi, conform schemelor orare pe fiecare nivel, atât în
spațiul școlii cât și în on-line pe platforma GSUITE, în sistem sincron și asincron( în prima
parte a anului școlar).

Platforme si aplicatii : G Suite (classroom , meet din platforma scolii și aplicatiile google), quizz-
uri și chestionare Google docs,  Jamboard, Zoom, Whatss app, padlet.com, wordwall, WordArt, 
Kahoot, Mentimeter, LearningApp- parte din acestea au fost utilizate și după revenirea la 
învățământul traditional.

Resurse educationale utilizate: PPT/PPTX, youtube.com, manuale digitale, experimente 
laboratoare virtuale, chestionare, hărți digitale și videoclipuri de pe YouTube, Invatasingur.ro, 
www.twinkl.ro, https://emalascoala.ro/, https://clasamea.ro/, www.ideastoinspire.co., Filme 
educative pentru copii, Didactic.ro, Winschool, scoalaintuitext.ro, liveworksheets,, 
jigsawplanet,com, AcademiaABC, Francparler, Francais Facile, Kidibot,Kinderpedia, Studystack

Echipamente IT: calculator, laptop, tableta grafică cu tabla virtuală,telefon SMART 

S-au alocat timp elevilor dornici de performanță școlară și sprijin
suplimentar elevilor cu dificultăţi de învăţare, astfel încât aceștia să poată face faţă
programei școlare, conform orarului și graficului de pregătire suplimentară.

Elevii de clasa a VIII-a au beneficiat de consiliere școlară privind parcursul
educațional și totodată program de pregătire suplimentară pentru disciplinele
Limba Română și Matematică în vederea promovării cu succes a Evaluării
Naționale.



Goethe

eeeee
ee



Statistici – Evaluarea Națională-

clasa a VIII-a



Statistici – Evaluarea Națională- clasa a 

VIII-a



Sectiunea 4.1 Activitatea extracurriculară

Proiecte, concursuri, parteneriate:
❖Eco-Școala 
❖The European Day of Languages 2021-eTwinning
❖,,Arta Povestirii, metoda interactivă in arta educației”  
❖,,Și tu poți fi Moș Crăciun”   
❖,,Educație pentru dezvoltare durabila”  
❖Concursul interjudețean cu tematica religioasă  ,,Împreună 
cu Hristos prin lume în mileniul III”
❖Concursul de pictură cu tematică religioasă ,, „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afară”
❖"Școala Siguranței Tedi"
❖,,Citește o carte și dă mai departe! ”
❖,, Biblioteca  - prietena copiilor”
❖"Datini și obiceiuri din Barăgan"
❖1 Decembrie ; 
❖Iarna - anotimpul magic; 
❖Fii inteligent,nu violent!
❖Arta muzicii
❖Public Speaking
❖Mesajul meu antidrog
❖„Cum să creștem sănătoși”

❖ABC- ul emoțiilor

❖De la Independență la Uniunea Europeană 

❖Spirit de antreprenor

❖Educație financiară

❖Violența, ultimul refugiu al incompetenței;



Activitatea 
extracurriculară

❖ Cartea- comoară de înţelepciune

❖ Proiectul internațional ,,VILLAGE”, 

❖ „Tradiții și obiceiuri în preajma marilor sărbători 
creștine”

❖ Program Colgate 

❖ Proiect Necenzurat

❖ Concursul Național Proeducația

❖ Mama,cea mai frumoasă carte din lume 

❖ Dă block violentei!

❖ Excursii  și tabere școlare

❑ In cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară( SNAC)

✔ Săptămâna legumelor și fructelor donate

✔ Fii și tu Moș Crăciun!

✔ Shoe Box

✔ Scrisoare prietenului meu

✔ Dincolo de cuvinte rostite



Consiliul Școlar al Elevilor-Junior

Septembrie-octombrie: Campania Electorală 

,,FII VOCEA COLEGILOR TĂI!” 

Președinte: Mecu Bianca

Vicepreședinte: Stan Andrei

Secretar: Oancea Teodora

Activități: 

,, Clubul de lectură”-partener Biblioteca școlii

,, Profesori vs Elevi”- competiții sportive

,, Saptămâna legumelor si fructelor donate”-
SNAC

,, Ziua Internațională a cărții pentru copii”-
partener DECTS Ialomița

,, Cu viața mea apăr viața”-partener ISU 
Ialomița

,,Ultimul clopoțel” festivitatea de final de an 
școlar pentru elevii de clasa a VIII-a



Concursuri și olimpiade 

școlare
Rezultatele sunt cuprinse în numărul 35 

al revistei Gimnasium

https://scoala3slobozia.ro/revista/

https://scoala3slobozia.ro/revista/


Concursuri și olimpiade 

școlare

https://scoala3slobozia.ro/teste-mate-online/

https://scoala3slobozia.ro/teste-mate-online/


Secțiunea 4.2-Parteneriatul educațional

⮚Parteneriate  școlare:

🠶 Elevi, părinți, cadre didactice

🠶 ISJ Ialmița, CCD Ialomița,

🠶 Consiliul Județean Ialomița

🠶 Bblioteca Județeană ,, Ștefan Bănulescu”

🠶 Muzeul Județean de Istorie 

🠶 Școala Gimnazială Colelia 

🠶 Junior Achievement România

🠶 Crucea Roșie- filiala Ialomița

🠶 Fundația Cuvioasa Parascheva

🠶 Parohia Sf. Evanghelist Matei

🠶 Episcopia Sloboziei si Calarasilor

🠶 Direcția Educație,Cultura si Tineret Slobozia

🠶 Poliția Municipiului Slobozia

🠶 CCDG

🠶 Anna Dębska - Osuchów, POLONIA

🠶 Association par le monde                                                                - Muzeul Național al Agriculturii

🠶 AtelieR de Cuvinte-Timisoara                                                       - Junior Achivement,

🠶 Maspex România Tedi                                                                     -Antreprenor local Dragomir Ionuț

🠶 SC Premium Class Education SRL                                               - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Ialomiţa

🠶 Palatul copiilor



,,Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de 

elevi, putem spune că este un învăţător desăvârşit” 

Lev Tolstoi



Sectiunea 4.3   Consilierea școlară

a. Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică la distanță pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice, la solicitare  

o activități individuale -189

o activități de grup -16

o activ. de autocunoaștere/ intercunoaștere-93

o activ. managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare -32

o activ. managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității-57

o activ. orientarea carierei -10

o Educația pentru  un stil de viaţă sănătos -9

b. Consiliere individuală- beneficiari 

o Preșcolar-1

o Primar-14

o Gimnazial-15

o Părinți-36

o Cadre didactice- 32

c. Activități/Proiecte  specifice :

o Activități de informare și prevenire privind problematica violenței și a bullying-ului

o Consiliere și orientare la clasă/Dirigenții/Dezvoltare personală

o Program DAVE - Dezvoltarea Abilităților de Viață ale Elevilor

o Orientarea în carieră – Program Decid azi pentru mâine!

o Proiect Necenzurat

o Program Stil de viață sănătos! - Program Colgate 2021

o Siguranța copiilor în mediul online – jocurile pe internet



“Există două comori în viață: o sănătate de fier și o 

conștiință fără pată.” (Samuel Hahnemann)



Secțiunea 4.4 

Biblioteca școlară

-au fost organizate colecțiile de cărți conform normelor 

în vigoare,

-a fost gestionat și securizat fondul de publicații 
existent,

- s-a asigurat un mediu potrivit unei biblioteci școlare,

-au fost comandate și aduse în școală  manuale pentru 
anul școlar 2021-2022

-s-a realizat inventarul fondului de carte

-au fost permanent actualizate propunerile de lectură 
pe platforma G-Suite

- S-au desfășurat și alte tipuri de activități:                                                

▪ ,, Cinci minute de lectură”

▪ ,,Scriitori, cărți, profesori”

▪ ,,Ninsoarea de cuvinte”

▪Toată școala citește”

▪Cele mai frumoase biblioteci din lume

▪Prin cufărul cu povești

▪Felinarul cu povești

▪ Banii și povestea lor- proiect de educație financiară
▪ ,, 10 Mai- Ziua regalității”



Sectiunea 4.4 
Biblioteca școlară

La finalul anului școlar :

⮚Nr. elevi noi înscriși- 376

⮚Total publicații împrumutate:2488 

▪La domiciliu-2395

▪La clasă- 93

▪Literatură -2254

▪Matematică / Științe-131

▪Geografie /Istorie-99

▪Altele( albume de pictură, reviste)-4

Frecvența zilnică/ vizite-2909( 16 elevi/zi)

Numărul de cărți înregistrate din donații- 127 .



Secțiunea 5

⮚ 5.1 Evoluția efectivelor de elevi( septembrie 2021-iunie 2022):

Grădiniță: 34 -37 de copii - Frecvență 93,72%

Primar: 492- 484 de elevi -Frecvență 96,89%

Gimnazial: 408- 408 elevi -Frecvență 97,28%

5.2 Situația școlară 2021-2022

Elevi cu situația școlară neîncheiată( inclusiv corigenți):

-Primar-10( 5 fete)

-Gimnaziu-6 ( 1 fată)

Situația absențelor:

Preșcolar:

Total :383

Motivate:75

Nemotivate: 308

Primar

Total :9779

Motivate:3188

Nemotivate: 6591

Gimnaziu

Total:10561

Motivate:6270

Nemotivate:4291



.

Promovare

CP-IV- 97.93% promovare

Cls a V-a- 96,55% promovare

Cls. A VI-a- 97.93% promovare

Cls a VII-a -99.14% promovare

Cls. A VIII-a -100% promovare

Copii cu părinți plecați în străinătate: 

26 de copii din care 4 cu ambii părinți.

Burse școlare

Beneficiari burse de merit:271

Beneficiari  burse de ajutor social:16

Beneficiari burse studiu- 6

Beneficiari rechizite școlare:10



⮚ Secțiunea 6. Activitatea medicală la cabinetul Medical Școlar nr.2- Școala 

Gimnaziala Nr.3 

- tratamente medicale- 935
- triaje epidemiologice 6 ( 4030 de elevi și preșcolari)
- scutiri medicale vizate-656
- controale efectuate în școală-66
- exudate nazale recoltate-170
- somatometrie-930
- triaje observaționale pentru depistarea elevilor cu probleme de sănătate-zilnic
- s-au luat în evidență elevii cu COVID-19  și contacții cazurilor pozitive
- s-au luat in evidență elevii nou- veniți în școală, preșcolarii de la cele două grupe de  
grădiniță și elevii de la clasele pregătitoare
- s-au eliberat documente elevilor transferați la alte unități școlare
- s-au efectuat anchete epidemiologice sub îndrumarea DSP Ialomița
- s-au distribuit testele rapide de salivă
- s-au intocmit acte pentru viza anuală a cabinetului medical
- s-au intocmit referate pentru aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare
- s-a instruit personalul de îngrijire cu privire la efectuarea curățeniei și dezinfecției 
în școală
- zilnic s-au efectuat controale în spațiile din școală privind igiena și dezinfecția
- s-au verificat produsele alimentare distribuite prin Programul ,,Cornul si laptele”
- s-a efectuat pregătirea practică a echipajului școlii pentru concursul ,,Sanitarii 
pricepuți”
- s-a asigurat asistența medicală la Evaluarea Națională, la Olimpiada Națională de 
Limba si Literatura Română și la Concursul privind ocuparea posturilor cu personal 
didactic calificat și necalificat .



Secțiunea 7.Analiza incidentelor de violență

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 disciplinare
și s-au aplicat măsurile corespunzătoare.
Aceste situații au fost consemnate în registrul de procese verbale al
clasei.
Cazurile mai grave au fost remediate prin intermediul Comisiei
antibullying și cu sprijinul Comisiei de combatere a violenței în mediul
școlar.
Pentru siguranța fizică a elevilor, Școala Gimnazială Nr.3 a reușit
încheierea unui Contract de pază pentru anul școlar 2022-2023.



Secțiunea 8  -Investiții/Reparații

Pe parcursul acestui an școlar:

❖ S-au modernizat  5 săli de clasă din corpul C și B- etaj( gresie, faianță, mobilier școlar)

❖S-au modernizat cele două laboratoare: de biologie și de fizică

❖S-au înlocuit ușile deteriorate ale sălilor de clasă

❖S-au zugrăvit toate spațiile școlare

❖S-a renovat cancelaria

❖S-au dotat cu mobilier cele două birouri director și secretariatul

❖S-au instalat camere de supraveghere exterioare,  dar și în sala de sport, pentru monitorizarea 
activității.

❖Pentru restricționarea accesului în școală a persoanelor străine s-a montat interfon cu cameră 
video la intrarea principală.

Parte din aceste îmbunătățiri au fost susținute și de părinți ai școlii noastre în calitate de sponsori.



Secțiunea 9. Monitorizare și evaluare

Pe parcursul acestui an școlar au avut loc inspecții tematice care au vizat:
-modul în care este respectată legislația în vigoare
-organizarea activității  în condiții de siguranță epidemiologică
-modul de aplicare a unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a 
cursurilor
-modul în care sunt completate documentele școlare la început/ final de an/ 
semestru
-aplicarea prevederilor OMEC nr.5545/10.90.2020 privind desfășurarea 
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului
-modul în care se acordă suport elevilor care nu au beneficiat de echipamente 
informatice
-procedurile existente la nivelul școlii
-modul în care se desfășoară la nivelul școlii Consiliile Profesorale și 
Consiliile de Administrație în contextul pandemiei
- Respectarea metodologiilor de organizare și desfășurare a Evaluărilor 
Naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a
- Cunoașterea și aplicarea normelor de siguranță și protecția muncii de către 
personalul școlii.



Secțiunea 10

Promovarea imaginii școlii



Școala Gimnazială Nr.3           

https://scoala3slobozia.ro/



Școala Gimnazială Nr.3
https://sf-esc.ro/blog/primi-colindatori-au-sosit-la-centrul-
eparhial/

https://sf-esc.ro/blog/primi-colindatori-au-sosit-la-centrul-eparhial/


Școala Gimnazială Nr.3
https://bji.ro/unirea-principatelor-romane-temelia-unei-natiuni/

https://bji.ro/unirea-principatelor-romane-temelia-unei-natiuni/


Școala Gimnazială Nr.3
https://protoieriaslobozia.ro/2022/02/04/premierea-
elevilor-scolii-gimnaziale-nr-3-slobozia-participanti-la

https://protoieriaslobozia.ro/2022/02/04/premierea-elevilor-scolii-gimnaziale-nr-3-slobozia-participanti-la


Școala Gimnazială Nr.3
https://ro-ro.facebook.com/DECTSl/

https://ro-ro.facebook.com/DECTSl/


Școala Gimnazială Nr.3 
https://www.facebook.com/326364231201/posts/1016020
0634156202/?sfnsn=mo&_rdc=2&_rdr

https://www.facebook.com/326364231201/posts/10160200634156202/?sfnsn=mo&_rdc=2&_rdr


Școala Gimnazială Nr.3
https://www.youtube.com/watch?v=ijc54T
uAebo

https://www.youtube.com/watch?v=ijc54TuAebo


Școala Gimnazială Nr.3
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DECTSL&set=a.517
1762866196509&_rdc=2&_rdr

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DECTSL&set=a.5171762866196509&_rdc=2&_rdr


Școala Gimnazială Nr.3
https://obiectiv.net/finantari-nerambursabile-alocate-din-bugetul-
judetului-ialomita-pentru-activitati-non

https://obiectiv.net/finantari-nerambursabile-alocate-din-bugetul-judetului-ialomita-pentru-activitati-non


Școala Gimnazială Nr.3
https://protoieriaslobozia.ro/2022/06/06/festivitatea-de-premiere-a-
elevilor-participanti-la-olimpiada-n

https://protoieriaslobozia.ro/2022/06/06/festivitatea-de-premiere-a-elevilor-participanti-la-olimpiada-n


Școala Gimnazială Nr.3
https://ro-ro.facebook.com/DECTSL/



Școala Gimnazială Nr.3           
https://ziarulimpact.ro/la-evaluarea-nationala-noi-suntem-
multumiti-dar-intotdeauna-e-loc-si-de-mai-b

https://ziarulimpact.ro/la-evaluarea-nationala-noi-suntem-multumiti-dar-intotdeauna-e-loc-si-de-mai-b

