


În anul şcolar 2014 – 2015 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea s-a prezentat 
ca o unitate complexă, alcătuită din 8 structuri în care şi-au desfăşurat 
activitatea:

- 1672  elevi şi preşcolari ( 1275  de elevi,  397 de preşcolari )
- 95  de cadre didactice
- 29 de angajaţi reprezentând personal nedidactic şi 8 personal auxiliar
Componenţă:
 Scoala Gimnaziala Nr. 3 ( şcoală şi grădiniţă)
 Scoala Gimnaziala Nr. 4 (şcoală şi grădiniţă)
 Grădiniţa PP „ Rază de soare”
 Grădiniţa Nr. 5 PP 
 Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Buftea şi Grădiniţa PN Nr. 2
Unitatea a fost condusă de:
 1 director
 2 directori adjuncţi
 2 coordonatori de structuri
 Consiliul de Administraţie format din 13 membri
 Comisia CEAC

Liantul celor 8 unităţi l-a reprezentat:
 Interesul comun în promovarea învăţământului de calitate
 Oportunitatea angrenării copiilor într-un curriculum coerent, controlat  

pe trecerile de la preşcolar la şcolar.
 Apartenenţa la acelaşi centru bugetar
 Posibilitatea întregirii normelor didactice în cadrul aceluiaşi PJ.



1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială.

Documentele de proiectare managerială au fost concepute conform legislaţiei în vigoare 
şi pe baza diagnozei anului şcolar precedent.

a) Planuri manageriale anual şi semestriale gândite în relaţie cu PDI 2012-2016.
b) Oferta educaţională a unităţii
c) Proiectul planului de şcolarizare.
d) Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.
e) Plan operational pentru pregatirea elevilor in vederea Evaluarii Nationale.
f) Proiect managerial “ Siguranta si confort in unitatile Scolii Nr. 1 Buftea”

La baza documentelor de proiectare managerială au stat dezideratele:
• cunoaşterea tuturor problemelor instituţiei
• calitatea actului de predare şi la nivelul celorlalte compartimente de lucru
• satisfacţia cadrelor didactice, a părinţilor şi elevilor
• prevenirea actelor de indisciplină, violenţă, segregare
• gestionarea realistă, coerentă şi legală a resurselor financiare
• creşterea permanentă a bunului renume al unităţii.



1.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

S-au constituit consiliile şi comisiile specifice: Consiliul reprezentativ al părinţilor, 
Consiliul elevilor, comisiile metodice precum şi 34 comisii de lucru. Prin decizii interne au 
fost nominalizaţi reprezentanţii diverselor comisii şi consilii.

1.2.2  Repartizarea responsabilităţilor

Repartizarea responsabilităţilor s-a făcut ţinându-se cont de analiza randamentului 
anului anterior şi a abilităţilor personale, dar şi de o distribuţie coerentă , astfel încât toate 
cadrele didactice să participe la procesul decizional.



1.2.3 Organizarea timpului

Organizarea timpului s-a făcut judicios şi conform specificului fiecărei unităţi. S-a ţinut 
cont în stabilirea orarului elevilor de particularităţi de vârstă şi de curba de efort.

În stabilirea orarului cadrelor didactice s-au luat în consideraţie posibilitatea participării 
la activităţi metodice, la activităţile şi programele de formare, dar şi de programele 
suplimentare de pregătire în vederea  concursurilor şi testărilor.

De organizarea judicioasă a timpului au dat dovadă şi alte sectoare de activitate, recte 
secretariat, contabilitate, administraţie.

1.2.4  Monitorizarea întregii activităţi

Monitorizarea întregii activităţi s-a putut realiza printr-un efort permanent al celor trei 
directori, al responsabililor de structuri şi al comisiei CEAC.

Se adaugă monitorizarea pentru fiecare comisie a responsabilului acesteia.
Modalităţile de monitorizare au fost: asistenţă la oră, rapoarte 

ale consiliilor şi comisiilor, analize secvenţiale ale activităţilor si 
chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie.

Dovezi: dosar fişe de inspecţie curentă, rapoarte, procese verbale.



1.3 Autoevaluarea activităţii manageriale
•puncte tari:     - transparenţă în decizii şi implicarea în actul decizional a 

cadrelor didactice;
- funcţionarea eficientă a triadei şcoală – familie – comunitate;
- asigurarea condiţiilor optime pentru actul instructiv- educativ;
- programe de promovare a şcolii;
- procent redus de abandon;
- eficienta si progres in sustinerea claselor vocationale engleza si sport;
- sustenabilitatea parteneriatelor cu primaria pentru asigurarea conditiilor  

de siguranta si confort pentru elevi si cadre didactice(microbuz scolar,  
echipamente sportive, spatii igienizate, dotari materiale moderne,  
deconturi naveta).

• puncte slabe: - serviciul pe şcoală la ciclul gimnazial;
- transformarea unor laboratoare în săli de clasă, motivată de creşterea                  

numărului de elevi

1.4 Activitate de (auto)formare managerială
S-a realizat prin căutarea şi găsirea soluţilor optime la problemele şcolii, prin 

solicitarea consilierii la nivelul ISJ, prin participarea activă la întrunirile cu directorii, prin 
cunoaşterea documentelor şi legislaţiei în vigoare, precum şi prin participare
la cursuri cu specific managerial, după cum urmează:



 Strategii didactice si modele de comportament ale cadrelor didactice in 
invatamantul european;

 Managementul instruirii diferentiate si interventia imediata ;

 Tendinte europene in formarea managerilor educationali ;

 Implementarea sistemului de control intern managerial;

 Auditor intern in sectorul public. 



1.5 Plan de dezvoltare personală ca manager

 cunoașterea documentelor emise de către MEN
 participarea la colocvii, ședinte ISJ și CCD
 participarea la cursuri de formare
 program autodidact prin ”Ghid complet al directorilor de școală și liceu” 
(RENTROP&STRATON), ”Strategii pentru managerii de școală – Ghidul comunicării 
eficiente”  (IBW-edituri specializate) și LEN 1/2011 cu modificările si completările 
ulterioare.



2.1.1 Spaţii pentru învăţământ
– Şcoala Nr. 1 –

-21 săli de clasă din care 4 amenajate și ca laboratoare :
biologie, chimie, multifuncțional, lb rom

-2 cabinete   (logopedie, psihologie)
-1 bibliotecă
-1 sală de sport
-2 terenuri de sport
-1 sală pentru clasa a VII-a integrată

– Grădiniţa Nr. 2 PN –
- 5 săli de clasă şi o sală pentru educație fizică

– Grădiniţa Nr. 5 PP –
- 2 săli de clasă, 3 dormitoare, bucătărie şi anexe. 

– Grădiniţa Rază de Soare –
- 5 săli de clasă, bucătărie şi anexe. 



2.1.2  Bibliotecă
•14.950 volume
•720 volume intrate în cursul anului şcolar 2014 – 2015
•780 utilizatori
•2 calculatoare conectate la internet +2 imprimanta, xerox, scanner
•spaţiu de prezentare de noi apariţii ( parteneriate cu edituri).
•asigurarea manualelor şcolare pentru elevi în proporţie de 95 (deficitar achiziţie manuale 
limbi străine, muzică şi desen, educație tehnologică)



2.1.6    Baza sportivă
-1 sală sport (165mp) : 2 vestiare

2 grupuri sanitare

-2 terenuri sport  :  - 1 bitum
-

1 sintetic
Disfuncţionalităţi:  - iluminat pe timp de noapte
2.1.9  Alte spaţii

- 4 birouri ( secretariat, contabilitate, 
directori, administrator) dotate cu 
calculatoare, imprimante, telefonie
fixă, fax, internet

- 1 cancelarie
- Boxă material didactic
- Anexă cabinet fizică

- Anexă bibliotecă pentru manualele şcolare
- Arhiva contabilitate şi arhivă secretariat
- 1 magazie
- Vestiare îngrijitoare
- Atelier mecanic
- 3 grupuri sanitare
- Spaţiu destinat programului Lapte şi Corn
- Sala cabinet medical



2.2.1 Bugetul pe capitole
Capitolul 10 Cheltuieli personal 4111070

Capitolul 20

Bunuri şi servicii 558000
Utilităţi şi prestări servicii 429950

Bunuri de natura obiectelor de inventar 42000
Deplasări 4800

Publicaţii (Monitorul Oficial) 3000
Pregătire profesională 4000

Protecţia Muncii 16000
Alte cheltuieli 39750

Capitolul 59 Burse 60000
TOTAL BUGET AN FINANCIAR 2015 4729070



2.2.2 Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare

Resurse:          Finanţare de la bugetul local şi bugetul de stat 
pentru capitolele 10, 20, 59=3779762                          
Extrabugetare:     a) contributie de hrană pentru

PP1, PP5 + PP3 =164545      până la 31 august 2015
b) donaţii şi sponsorizări =1365lei

materiale=10437
c) închirieri =802
TOTAL EXTRABUGETARE: 166712lei

2.2.3   Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă
Fondurile primite au fost utilizate conform bugetului aprobat pe capitole,

subcapitole şi pe trimestre.
Analizând situaţia financiară nu s-au constatat depăşiri de cheltuieli faţă de

bugetul aprobat.



Personal 
didactic
Școala 1

Primar 19 

15 gradul I

3 gradul II

1 definitivat

Gimnazial 
32

15 gradul I

10 gradul II

4 definitiv

2 debutanți
1 în curs de 

calificarePreșcolar
PP5, PN2, RDS

9 gradul I

5 gradul II

4 definitiv



3.1.2 Activitatea consiliilor, comisiilor.
Consiliile si comitetele de lucru şi-au realizat planuri şi grafice anuale şi semestriale.

Respectarea lor a avut ca urmare eficienţă şi ordine. Monitorizarea acestora s-a făcut de
către manageri, consiliul de administraţie, responsabil CEAC.

3.1.3   Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice
Perfecţionarea şi (auto)perfecţionarea s-a realizat prin:

-Participarea la activităţile metodice ISJ
-Cursuri de formare:

Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor 
cheie la scolarii din clasele I-IV ( 4 cadre didactice)

 Strategii didactice si modele de comportament ale cadrelor didactice in invatamantul 
european ( 30 cadre didactice)

 Educatie pentru modelarea caracterului ( 1 cadre didactice)
 Managementul instruirii diferentiate si interventia imediata ( 4 cadre didactice)
 Metoda Mind Lab ( 1 cadru didactic)
 Facilitator pentru invatarea permanenta in scoala ( 1 cadru didactic)
 Jendis didactiques ( 1 cadru didactic)
 Tendinte europene in formarea managerilor educationali ( 3 cadre didactice)
 Master MEDU( 2 cadre didactice)
 Rolul sistemului informational in contextul managementului educational modern



 Inspecții pentru Gradul Didactic I – Moraru Valentina, Feraru Laura, Seciu Elena, 
Mirea Paula, Voicu Sorin, Gherman Gianina , 

 Inspecții pentru Gradul Didactic II – Stefan Daniela, Tivga Gabriela, Zamfir Nela



3.1.4   Evaluarea anuală a cadrelor didactice.

Evaluarea anuală a cadrelor didactice s-a făcut conform fişei de evaluare din OMECTS
3597/ 18.06.2014. Toate cadrele didactice au obţinut calificativul F.B.

3.2.1   Identificarea şi analiza tendinţelor demografice.

Recensământul a identificat un vârf de populaţie şcolară pe segmentul de 6 ani (clasa 
pregătitoare 2014 – 2015) un număr sensibil egal cu cel al anului precedent la preşcolarii de 
3 – 5 ani.



3.2.2   Şcolarizare şi frecvenţă.

917 înscrişi

921rămaşi

863 înscrişi

859 rămaşi



3.2.3   Cauze ale absenteismului.

-Elevi proveniţi din familii dezorganizate sau cu respect minim pentru valorile educaţiei.
-Elevi rămaşi în grija bunicilor (părinţi plecaţi în străinătate)
-Lipsa supravegherii familiale; slab raspuns al familiei în constituirea parteneriatului 
cu şcoala.

-ABSENTE:                     1.760   - primar
9.465 - gimnazial

din care motivate:

628      - primar
4.123 - gimnazial

11.225

4.751

- primar
- gimnazial

din care motivate:

- primar
- gimnazial

14.401

7.746

2013 - 2014 2014 - 2015



3.2.4 Abandonul şcolar

Cauze:
-Elevi proveniţi din familii dezorganizate sau cu respect minim pentru valorile educaţiei.
-Elevi rămaşi în grija bunicilor (părinţi plecaţi în străinătate).
-Lipsa supravegherii familiale; slab raspuns al familiei în constituirea parteneriatului 
cu şcoala.
-Căsătorii precoce în

etnia rromă.

Statistică abandon

2013 - 2014
Ciclul primar -
Ciclul gimnazial 3 (clasa VII, VIII)

2014 - 2015
Ciclul primar 1(clasa a II)
Ciclul gimnazial 2(clasa a VIII)



Modalităţi de înlăturare a absenteismului şi abandonului şcolar:
-Consilierea familiei şi a elevilor (cabinet psihopedagogic, învățători, diriginți)
-Înlaturarea sentimentului de frustrare, neputinţă, neîncredere în sine (ore de dirigenţie)

3.2.5   Rezultate la învăţătură

2013 - 2014
Primar Gimnazial

Promovaţi 500 345
Repetenți 3 11

2014 - 2015
Primar Gimnazial

Promovaţi 540 367
Repetenți 2 11



2014 – 2015
95,7 %

Medii Nr. elevi

5 – 5,99 0

6 – 6,99 31

7 – 7,99 78

8 – 8,99 104

9 – 9,99 143

10 10

2013 – 2014
96,91 %

Medii Nr. elevi

5 – 5,99 0

6 – 6,99 31

7 – 7,99 69

8 – 8,99 99

9 – 9,99 138

10 8



3.2.6   Corigenţe

2013 - 2014
Gimnazial Primar
V 14 I 0
VI 9 II 0
VII 13 III 5
VIII 0 IV 5

Total: 36

2014 - 2015
Gimnazial Primar
V 7 I 0
VI 12 II 0
VII 8 III 0
VIII 9 IV 0

Total: 36



3.2.6   Corigenţe – Cauze
-Absenteismul
-Dezinteres pentru actul educațional
-Lipsa susţinerii familiale

Măsuri de eliminare
-Program remedial şi pregătire suplimentară
-Relaţie permanentă a cadrelor didactice cu familia 
-Sporadic: echipe de întrajutorare la nivelul clasei



3.2.7 Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade
- Olimpiada de fizică – Locul I – Faza Judeţeană – Dragu Maria cls. VIII-a C

participare la etapa naţională
- Mențiune – Faza Județeană – Stoica Monica - cls. a VII-a A

- Olimpiada de lingvistică – Locul I – Faza Judeteana – Stoica Monica - cls. a VII a A
participare la etapa naţională

Locul II – Faza Județeană – Rosu Claudia– cls. a VII-a B
Mentiuni– Faza Județeana – Ion Daria/ Ionita Daria– cls.  a VII-a B

- Concurs ”Științe pentru Juniori” – Locul I – Dragu Maria– cls. a VIII-a C
participare la etapa națională

- Concurs Evrika (Braila) – Dragu Maria cls. a VIII a C
- Concursul national “Ionel Teodoreanu” – Locul I – Faza judeteana – Lazar Diana cls.a Va D

participare la etapa naţională
- Olimpiada nationala “Mestesuguri artistice traditionale” – locul I – Faza judeteana

Badea Maria   cls a IV a C 
Locul III faza nationala Sibiu



- Echipajul Crucea Roşie  - Locul I faza judeţeană – echipaj clasa a VII a C sportiva
participare la faza nationala

- Concurs Terra - Locul I - etapa națională Lazar Diana Maria – clasa a V-a D
- – Locul II faza județeană - Lazar Diana– clasa a V-a D

- Vișan Cristiana – clasa a VI-a B
- Mentiune - faza județeană – Georgescu Maria– clasa a VI-a B
- Mențiune -faza județeană- Visan Anda - clasa a VI-a B

- Concurs Terra – De la poveste la realitate 
Etapa Interjudețeană – Locul III – Visan Anda– clasa a VI-a B

Mentiune – Poschina Giulia , Ion Daria,  
Flore Andrei

- Olimpiada de limba engleza



- Concurs chimie „Noi şi chimia” Locul II - Nistor Cosmina– Clasa a VIII-a C
Stanciu Rares– Clasa a VIII-a B
Dragu Maria – Clasa a VIII-a C

-Olimpiada Națională a Sportului Școlar  Rugby-Tag
Locul I – Etapa Județeană
Locul II – Etapa zonală

-Cupa de toamnă – U-12 Rugby Tag
Locul II – Etapa locală

- Cupa Primaverii Cosoba Rugby Tag – Locul I
- Rugby-Tag – Memorialul Pârcălăbescu – Locul II

- Diploma de participare – proiect educational national de implementare a jocului de rugby 
zona Muntenia- Dobrogea- Moldova de sud (patronaj Federatia Romana de Rugby)

-Concursul Judetean de dansuri populare “Flori de mai”- Locul III



3.2.8   Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională.

2014 – 2015
Limba română

Rezultate Nr. elevi

sub 5 3

5 – 5,99 5

6 – 6,99 14

7 – 7,99 19

8 – 8,99 23

9 – 9,99 6

10 0

Promovare: 95,71 %

2013 – 2014
Limba română

Rezultate Nr. elevi

sub 5 9

5 – 5,99 5

6 – 6,99 10

7 – 7,99 12

8 – 8,99 15

9 – 9,99 12

10 0

Promovare: 85,71 %



3.2.8   Rezultatele obţinute la evaluarea naţională.

2014 – 2015
Matematică

Rezultate Nr. elevi

sub 5 8

5 – 5,99 7

6 – 6,99 7

7 – 7,99 9

8 – 8,99 15

9 – 9,99 19

10 5

Promovare : 88,57%

2013 – 2014
Matematică

Rezultate Nr. elevi

sub 5 5

5 – 5,99 8

6 – 6,99 3

7 – 7,99 8

8 – 8,99 14

9 – 9,99 22

10 3

Promovare : 92,06%



3.3 Încadrarea cu personal didactic auxiliar
-2 secretari
-2 contabili (administratori financiari)
-3 administratori patrimoniu
-1 bibliotecar

3.4 Încadrarea cu personal nedidactic
-1 mecanic 
-3 paznici Scoala 1 si 1 paznic Şcoala 4
-4 îngrijitoare Şcoala 1 , 6 la Grădiniţa „Rază de Soare”, 3 la Grădiniţa PP5
-3 bucătărese la Grădiniţa „Rază de Soare” si la Grădiniţa PP5



3.2.9 Inserţia şcolară după absolvire
Bucureşti

Liceul Nr. elevi

Colegiul Gh. Sincai 1

Colegiul Sf . Sava 1

Colegiul IL Caragiale 1

Colegiul Nicolae Iorga 1

Colegiul Ion Neculce 4

Liceul George Călinescu 2

Liceul Tudor Vladimirescu 1

Colegiul J Monet 1

Colegiul M Eminescu 1

Colegiul V Madgearu 1

Liceul M de Cervantes 1

Liceul A.  Vlahuta 1

Procent:

Ilfov
Liceul Nr. elevi

Liceul Tehnologic Dumitru 
Dumitrescu 47

Liceul Tehnilogic Barbu A.  
Stirbey 5

Procent: 63,41 

Liceul Bulgar H Botev 1

Liceul Particular CRONOS 1

Seminarul Teologic Targoviste 3

36,59



4.1 Calitatea proiectării didactice
Proiectarea didactică s-a făcut conform modelelor oferite de minister, dar operându-se o 

adaptare la specificul fiecărui colectiv, punându-se astfel în valoare profesionalismul, 
responsabilitatea şi experienţa cadrelor didactice. A existat colaborare între membrii 
fiecărei catedre, astfel încât să existe concordanţe la nivelul de studiu.

Analiza activităţilor pe discipline din anul 2014 – 2015, este cuprinsă în rapoartele din anexe.

4.2 Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii
A existat cu certitudine concordanţă între curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a 

şcolii, argumentată prin:
-pachete operaţionale pentru CDS
-selecţie riguroasă a ofertei de cursuri pentru evitarea supraîncărcării
-pregătire pentru programa clasei cu profil sportiv.



4.3 Prezentarea opţionalelor
-Clasa III – Educație financiara
-Clasa IV – Natura – prietena mea / Literatură pentru copii
-Clasa V  - Aspects of British Culture and Civilisation / De la literatura la teatru si film
-Clasa VI – Vorbim și scriem românește / Matematica distractiva / Creatii si jucarii
-Clasa VII – Geometrie Euclidiană / Lectura si abilitatile de viata
-Clasa VIII – Matematică aplicată / Lectura și abilitățile de viață

Oferta CDS a fost promovată la sedinţele cu părinţii şi pe site-ul şcolii. Alegerea opţionalelor 
s-a făcut de către elevi şi părinţi, ţinându-se cont de interesul elevilor şi de particularităţi de 
vârstă.



4.4 Calitatea predării
Considerăm calitatea predării de înalt nivel, făcută de cadre didactice cu o pregătire bună, 

care au folosit metode eficiente şi moderne de învăţare, adăugând interes şi răbdare.
Demonstrația calității a fost făcută de rezultatele la olimpiade și concursuri, la evaluările 

naționale, de numărul mic de repetenți.
4.5 Strategii pentru realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea competențelor de lectură     

ale elevilor
 Opționale vizând competențele de lectură
 Biblioteca – spațiu captivant pentru recreații și timpul liber
 Prezentări periodice de apariții editoriale
 Insistența asupra momentului de lectură la fiecare oră de curs
 Lectură suplimentară pentru vara adecvată nivelului de vârstă și așteptărilor

Procente - competente de lectură la nivel minimal
Primar: 96%      Gimnazial: 97%



4.6  Programele de pregătire cu elevii capabili de performanţă
Aceste programe au fost stabilite încă din octombrie 2014 şi gestionate de Comisia cu 

aceste atribuţii.
Urmărind un grafic săptămânal, aceste pregătiri s-au intensificat în perioadele 

premergătoare concursurilor.
Obiectele de studiu care au vizat pregatirea au fost: română, matematică, limbi străine, 

fizică, geografie, biologie, chimie, educaţie fizică.
Dovezi: condica de prezenţă şi rezultatele mulţumitoare la concursuri şi olimpiade 

concretizate în numeroase diplome.
4.7  Program de pregătire suplimentară pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare

S-a desfăşurat conform graficelor, fie sâmbăta, fie la începutul / sfârşitul orelor de curs de 
luni până vineri.

Prezenţa de 90% a fost asigurată prin temele interesante propuse, prin cointeresarea 
familiei, prin conştientizarea de către elevi a ajutorului oferit.

.



4.8 Program de pregătire suplimentară pentru Examenele Naţionale
S-a desfăşurat conform graficelor prin ore suplimentare de pregătire la română şi 

matematică ( gestionarea făcându-se de Comisia cu aceste atribuţii ).
Prognoza de la începutul anului școlar pe rezultatele la Evaluarea Națională 2015 a fost 
depășită cu 15 procente
4.9 Activitatea educativă
-Calitatea orelor de dirigenţie 
-Tematica orelor de consiliere
-Lectorate cu părinţii
-Consiliere psihopedagogică
-Cunoaşterea elevilor dincolo de spaţiu  convenţional educativ

Eficienţa - dovedită în lipsa evenimentelor de violenţă verbală şi fizică majore
- comportamentul decent al majorităţii elevilor

- diminuarea numărului de absenţe nemotivate
- procent redus de abandon 
- orientare profesională clară şi adaptată calităţilor fiecărui elev



• LET’S DO IT ROMANIA – sept. 2014

4.10 Activitate extracurriculară





Serbări de Crăciun – Dec. 2014



24 IANUARIE 2015



Ziua Eroilor









































































5.1 Calitatea şi eficienţa programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 
Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun“ s-a derulat conform graficului de activităţi 

întocmit la începutul semestrului II, activităţile reflectând opţiunile elevilor şi ale părinţilor 
precum şi propunerile cadrelor didactice. Graficul a fost dezbătut în Consiliul Profesoral şi 
validat în Consiliul de Administraţie.

Programul s-a dovedit o reuşită, graţie implicării cu aceeaşi pasiune a elevilor, părinţilor şi 
a cadrelor didactice şi ofertei variate şi atrăgătoare de activităţi.

Analiza programului la nivelul şcolii a evidenţiat faptul că programul este o alternativă 
interesantă şi primită cu entuziasm de către elevi.



5.2 Rezultate:         - descoperirea unui alt tip de învăţare 
- aplicaţii ale cunoştinţelor teoretice dobândite în orele de curs
- stimularea creativităţii
- diminuarea stresului evaluărilor prin metode tradiţionale
- dezinvoltură, cunoaştere de sine şi relaţionare sporită
- implicare a părinţilor în realizarea activităţilor ca mijloc de 

transparenţă a procesului instructiv – educativ.
- conştientizarea importanţei triadei elev – părinte – cadru didactic
- implicarea Consiliului Local şi a altor factori decizionali de

la nivelul oraşului.



Exemple de activităţi:

- Să facem animale din fructe și legume Activitate ecologică

- Lucrul cu lutul Activitate la „Clubul de joacă Yaniss”

- Mici meșteri mari Întâlnire cu reprezentanţii I.S.U.

- Dactilopictură Activitate de educaţie pentru sănătate

- Să învățăm emoțiile Culisele teatrului (Vizită la Odeon)

- Pelerinaj la Patriarhie



Exemplu de activităţi:

- Micii meşteri mari Cerc de creaţie

- Să ne cunoaştem oraşul Drumeţie locală

- Pământul „Casa mea” Voluntariat ecologic

- Luminile rampei Activitate cultural – artistică

- Învăţ să traiesc sănătos Activitate de educaţie sanitară şi stil de viaţă sănătos

- Sportul ca joc şi sănătate Activităţi sportive în aer liber



Exemple de activităţi:

- Ziua Mondială a Apei Dezbatere şi concurs

- Experimente „Altfel” Inedite experienţe în laboratoarele de fizică şi 
chimie

- Planificarea carierei Vizite la licee şi locurile de muncă ale părinţilor

- Turist prin judeţul meu Excursii 

- Adolescenţa, vârsta marilor 
provocări Masă rotundă cu invitaţi

- Să învăţăm engleza şi franceza 
„Altfel” Spectacole, vizionări de filme, audiţii





7.1 Colaborarea cu părinţii
Fiind convinşi că educaţia actuală trebuie să se sprijine pe triada şcoală – familie –

comunitate, colaborarea cu părinţii a fost în anul şcolar 2014 – 2015 permanentă.
Au funcţionat Comitetul de părinţi la nivelul şcolii şi Comitetele de părinţi la nivelul 

claselor şi al grupelor. S-au încheiat parteneriate la începutul anului şcolar ale căror obligaţii 
au fost respectate reciproc. De asemenea părinţii au luat parte la multe dintre activităţile 
extracurriculare.

Asociaţia de Părinţi „Împreună” – a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Buftea, a derulat o activitate 
susţinută în identificare resurselor financiare care să vină în sprijinul proiectelor şcolii şi de 
asemenea să realizeze o legătură mai strânsă între reprezentanţii comitetelor de părinţi ale 
tuturor claselor.



7.2 Colaborarea cu Consiliul Local Buftea
A fost  fructuoasă, bizuită pe încredere şi respect reciproc. Şcoala a găsit sprijin la orice 

apel şi pe parcursul anului s-au pus în practică multe dintre obiectivele Proiectului Managerial             
prezentat la începutul anului şcolar 2014 – 2015, sub denumirea „ SIGURANŢĂ ŞI CONFORT 
ÎN UNITĂŢILE ŞCOLII NR. 1 BUFTEA „

Graţie acestei colaborări, a fost alocată o sumă considerabilă pentru bursele sociale şi 
bursele de merit ale elevilor din cele 3 şcoli.
- Burse de merit : 219 (Şcoala Nr. 1)=73800

22 (Scoala 3) =8000
7 (Scoala 4)=2200

SEMESTRUL 1 SEMESTRUL 2
- Burse sociale :     58 (Şcoala Nr. 1)=7540           35 (Scoala 1=4550

53( Scoala Nr.3)=6890             50 Scoala 3= 6500
97 (Scoala 4)=12610             81 Scoala 4=10530

Valoarea totală a burselor de merit şi sociale 132.620 lei (pentru intreg PJ-ul)
De asemenea cadrele didactice navetiste au primit sprijin prin decontarea transportului în 

valoare de 25.000 
lei.



7.3  Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, sport
•Partener la Conferinta internationala “Repere ale educatiei si educabilitatii in spatiul 
european”Asociatia europeana pentru promovarea excelentei in educatie
•Concurs National Piticot (Gradinita PN2, Raza de Soare, Gradinita PP5);
•Proiect educational “ Ai grija de tine “ 
•Parteneriat cu Primaria orasului Buftea “ Strategia Guvernului României de incluziune a 
rromilor
•Proiect județean ”Copilăria sub amprenta valorilor culturale”
•Parteneriat cu Universitatea Bucuresti – Departamentul de Învățământ la distanță, Formare 
continuă și conversie profesională: Vasiliu Gina, Petrache Mariana, Ghețea Mihaela.
•Concurs Internațional ”Cu Europa... La joacă – Europreșcolarul” – Grădinițele 2PN, 5PP, Rază 
de Soare
•Proiect Național ”Prietenie și Cunoaștere” Ediția a V- a cu ISJ PRAHOVA (concurs de creație 
literară și plastică ”Autoportretul” –
•Proiect ”Internet în școala ta” – Conectare la internet broadband.
•Parteneriat educațional STEFFY – start pentru excelență
•Parteneriat “Pas cu pas spre o viata de scolar” cu Gradinita Casuta Copilariei
•Proiest educational “Universul Copilariei”cu Gradinita Casuta Copilariei
•Parteneriat cu Editura Edu – utilizarea manualului digital si a softului educational
•Parteneriat cu Liceul Dumitru Dumitrescu Buftea – Fii informat, alege corect pentru viitorul 
tau”



7.3  Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, sport
•Parteneriat educational judetean “Mirajul sarbatorilor crestine in viata copiilor”cu Gradinita 
Casuta Copilariei
•Proiect Interjudețean ”Dezvoltarea socioemoțională a copilului preșcolar – condiția reușitei 
școlare” – ISJ Brăila, Buzău, Galați – Grădinițele 5PP și Rază de Soare
•Proiect Educațional Național ”Tradiții și obiceiuri populare la români” – Grădinițele
•Convenție de colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș și cu Organizația 
Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual
•Proiect educațional ”Culorile Toamnei” – inițiat de Primăria Orașului Buftea
•Parteneriat educațional ”Muguri de speranță” – Partener Primăria Orașului Buftea
•Parteneriat educațional ”Curcubeul Schimbării” Grădinița Nr. 2 – AGGR
•Proiect educațional ‘’Eminescu poetul nepereche” cu Centrul Cultural Buftea si Primaria
•Parteneriat ART – Buftea inițiat de Liceul Dumitru Dumitrescu
•Parteneriat ”24 Ianuarie 1859 – Unirea Țărilor Române” partenerLiceul ”D.Dumitrescu”
•Proiect judetean “Magia culorilor”cu Asociatia culturala Buftea
•Parteneriat cu Fundatia pentru stiinte si arte - Concurs Comper
•Parteneriat cu APOR si LTCOR – “Ziua parintilor si a copiilor”
•Asociatia MAME – Campanie pentru prvenirea violentei si integrarea persoanelor cu nevoi 
speciale
•Parteneriat cu PROVITA Bucuresti “Vreau sa aflu”



7.4 Colaborarea cu organizaţii, fundaţii
 Societatea Naţională de Crucea Roşie – Filiala Ilfov
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov
 Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de prevenire
 Grupul de lucru local pentru incluziunea socială a rromilor
 Organizaţia Suedeză pentru ajutor umanitar individual
 Universitatea Bucuresti – Departamentul de Învățământ la distanță
 Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare, Universitatea 
Wales România, Fundaţia „Cefora”.
Asociatia MAME Bucuresti
Asociatia PROVITA Bucuresti
Asociatia APOR si LTCOR Ilfov

7.5 Colaborarea cu sindicatele
S-a făcut prin liderul sindical Voicu Sorin. 



8.1 Secretariat
- Secretar I cu studii superioare, 12 ani vechime în unitate.
Activitati desfasurate in anul scolar 2014-2015 au fost:
- înscrierea elevilor;
- întocmirea situatiilor statistice scolare;
- întocmirea statelor de functii;
- redactarea, inregistrarea, distribuirea corespondentei scolii;
- întocmirea statelor de plata;
- întocmirea statelor pentru bursele scolare;
- întocmirea actelor de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare si

sanctionare pentru intregul personal;
- eliberarea de adeverinte, foi matricole;
- actualizarea datelor in programul SIIIR.

Compartimentul secretariat si-a desfasurat activitatea conform fisei postului si
Regulamentului de Ordine Interioara, dând dovadă de profesionalism, iniţiativă, corectitudine.

Apreciem responsabilitatea şi promptitudinea cu care  a răspuns chemărilor şcolii şi după 
orele de program.



8.2 Bibliotecă
•Bibliotecar II cu studii medii
•Cu o vechime de 19 ani în unitate
•Laudabil efortul continuu pentru atragerea lectorilor, pentru înnoirea fondului de carte
•Iniţiativă în procurarea cărţilor audio – video şi în înfiinţarea unui stand cu noutăţi editorale
•Colaborare şi parteneriate cu edituri 
•Proiect „Hai la bibliotecă” împreună cu C.C.D.
•Membru în comisiile: burse, manuale, achiziţii.



8.3 Contabilitate
Compartiment deservit de:

Administrator financiar II, studii superioare, vechime 14 ani în unitate
Administrator financiar III, studii superioare, vechime 13 ani în unitate

Au raspuns de respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea creditelor bugetare. 
Au întocmit bugetele de venituri şi cheltuieli la termen, s-au încadrat cu cheltuielile în 

creditele bugetare aprobate.
Au organizat inventarierea materialelor unităţii, au verificat statele de plată, şi au urmărit 

aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea.
Au verificat încasările pentru hrana copiilor la PP-uri.
Au dat dovada de profesionalism, cunoaşterea legislaţiei, promptitudine şi solicitudine.



8.4 Administratori de patrimoniu
 Studii medii .
 Au rezolvat cu promptitudine şi  pricepere problemele administrativ – gospodăreşti
 Au întocmit sarcini concrete fiecărui angajat
 Au gestionat corespunzător bunurile mobiliare şi de inventar ale instituţiei
 Au controlat asigurarea pazei şi securităţii întregului patrimoniu 
 S-au achitat de responsabilităţile ce revin postului de magazioner
 Responsabil comisie „Cornul şi laptele”
 Responsabil comisie „Protecţia Muncii”



Personalul de întreţinere şi îngrijire este format din:
1 muncitor
4 paznici
13 îngrijitoare

S-au achitat conştiincios de sarcinile din fişa postului  deşi renumeraţia este foarte mică.
Au efectuat multe ore peste program, au avut iniţiativă, au dat dovadă de respect faţă de 
personalul didactic şi de părinţi.



Achiziţii în 2014 - 2015
De la bugetul de stat prin ISJ :
127 pupitre şi scaunele  pentru clasele pregătitoare

De la bugetul local :
1 dulap rack
15 bănci
18,54 mp jaluzele verticale
32 scaune elevi
2 table

 8 microfoane 
 placa de captura
 10 panouri plută
 9 stingatoare
 3 radiatoare
 10 panouri cabinete+holuri
 2 radiocasetofoane 
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