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În anul şcolar 2019 – 2020 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea s-a prezentat
ca o unitate complexă, alcătuită din 4 structuri în care şi-au desfăşurat activitatea:

1362 elevi şi preşcolari (1103 de  elevi,  259 de preşcolari)
75 de cadre didactice
27 de angajaţi, reprezentând 21 personal nedidactic şi  6 personal didactic auxiliar

Componenţă:
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, 1 director adjunct, 2 coordonatori de structuri
Consiliul de Administraţie format din 9 membri, Comisia CEAC

Liantul celor 4 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



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) Planurile manageriale anuale şi semestriale gândite în relaţie cu PDI 2016-2020.
b) Oferta educaţională a unităţii
c) Proiectul planului de şcolarizare.
d) Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.
e) Planul operational pentru pregatirea elevilor in vederea Evaluarii Nationale.
f) Proiectul “ 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, calitatea activităților specifice la nivelul fiecărui 
compartiment în cazul personalului nedidactic și auxiliar
 satisfacţia cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor
 prevenirea actelor de indisciplină, violenţă
 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, 7 comisii permanente, precum şi 20 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 considerare posibilitatea 

participării la activităţile 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 

doi 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:   - adaptarea relativ rapidă la învățământul online

- funcţionarea eficientă a triadei şcoală – familie – comunitate;
- asigurarea condiţiilor optime pentru actul instructiv- educativ;
- programe de promovare a şcolii;
- procent redus de abandon – sub 1 %;
- eficiența si progres in susținerea claselor vocaționale engleză si sport;
- sustenabilitatea parteneriatelor cu primaria pentru asigurarea condițiilor  

de siguranță si confort pentru elevi si cadre didactice(microbuz școlar,  
echipamente sportive, spații igienizate, dotări materiale moderne,  
deconturi navetă).

• puncte slabe: - legătura insuficientă cu acei copii care nu au putut din diferite motive 
să se integreze învățământului online

- transformarea  laboratoarelor în săli de clasă, motivată de creşterea                  
numărului de elevi

- clase cu supraefective 



1.5 Activitate de (auto)formare managerială

S-a realizat prin căutarea şi găsirea soluţiilor 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:

- Formarea pentru cursurile online;
- Implementarea sistemului de control intern managerial;
- Instrumente moderne pentru gestionarea proiectelor din sectorul educațional;



1.6 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, ROFUIP 2016 (actualizat 2019-2020).



2.1.1 Spaţii pentru învăţământ
– Şcoala Nr. 1 –

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

- 1 clasă modulară
- 2 cabinete   (logopedie, psihologie)
- 1 bibliotecă
- 1 sală de sport
- 2 terenuri de sport

– Grădiniţa Nr. 2 PN –
- 3 săli de clasă, o sală de mese, un dormitor

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

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



2.1.2  Bibliotecă

• 13.776 volume
• 73 softuri educaționale (CD-uri, DVD-uri)
• 181 volume intrate în cursul anului şcolar 2019– 2020
• 449 utilizatori
• 2 calculatoare conectate la internet +2 imprimante, xerox, scanner
• spaţiu de prezentare de noi apariţii ( parteneriate cu edituri).
• asigurarea manualelor şcolare pentru elevi în procent de 95



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

2 grupuri sanitare

-2 terenuri sport  :     1 bitum
-

1 sintetic

2.1.4  Alte spaţii

- 6 birouri ( secretariat, contabilitate, 
directori, administratori, 
responsabili structuri) dotate cu 
calculatoare, imprimante, telefonie
fixă, fax, internet

- 2 cancelarii
- boxe material didactic
- anexă cabinet fizică

- anexă bibliotecă pentru manualele şcolare
- arhiva contabilitate şi arhivă secretariat
- 3 magazii
- vestiare îngrijitoare
- atelier mecanic
- 7 grupuri sanitare
- spaţiu destinat programului Lapte şi Corn
- 2 săli cabinete medicale



Buget 2019-2020 8.987.115

Cheltuieli personal 7.970.202

Bunuri şi servicii 604.662

Asistenta sociala (CES) 45.000

Burse 189.600



2.2.1 Bugetul pe capitole
INVATAMANT PRIMAR

Capitolul 
65.03.02

Buget 2.108.494
Cheltuieli personal 2.023.094
Bunuri şi servicii 5.000

Burse sociale 13.500
Asistenta sociala (CES) 32.000

2.2.1 Bugetul pe capitole
INVATAMANT PRESCOLAR

Capitolul 
65.03.01

Buget 2.706.140

Cheltuieli personal 2.435.840

Bunuri şi servicii 223.000



2.2.1 Bugetul pe capitole
INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR

Capitolul 
65.04.01

Buget 4.722.481

Cheltuieli personal 3.549.268

Bunuri şi servicii 376.662

Asistenta sociala (CES) 10.500

Burse 176.100

Sume aferente persoanelor cu 
handicap 59.951



2.2.2 Venituri extrabugetare
Buget 324.000

Plati 41.773,12

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

Primar 21

Gimnazial 33

Preșcolar 15
PN2, PP5, RDS

Grad 1 = 15
Grad 2 = 3
Definitivat = 2
Debutanți = 1

Grad 1 = 16
Grad 2 = 7
Definitivat = 9
Debutanți = 1

Grad 1 = 9
Grad 2 = 6
Definitivat = 2
Debutanți = 1



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, responsabilul 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
- Sustinerea examenelor de grad didactic



NR. 
CRT.

DENUMIRE CURS

1. Școala on line – Program de instruire practică a cadrelor 
didactice din învățământul primar în tehnologia digitală –
curs organizat în școală

2. CRED (Curriculum Relevant, Educatie deschisă pentru toți) 
– 30 de credite 

3. Tehnologii digitale – platforme și instrumente de învățareîn 
virtualizarea educației (Google Classroom, Classdojo, 
padlet, wordart) – CCD Ilfov

4. “Profesor in on line” – Digital Nation (9-17 mai 2020)

5. “Deficitul de atentie la copii”

6. “Educatie conectată pentru școală și grădiniță” (11-13 august 
2020)



NR. 
CRT.

DENUMIRE CURS

7. Manuale 3D și instrumente pentru a susține lecții la distanță 
- EDP

8. Secretele Zoomului și utilizarea Google sites ca instrument 
de prezentare a proiectelor educaționale – Ministerul 
Educației Republica Moldova

9. Cum funcționează emoțiile copiilor – Asociația Comunitară 
Centrul educațional Sofia

10. Adaptarea metodelor de predare on line la elevii cu CES –
Sellification SRL

11. Cum ne antrenăm parentingul – Holtis Iași

12. Office 365 A1
13. Master SIDOMEF – Universitatea Politehnica București
14. Participare la Conferința Multidisciplinară Internațională cu 

articolul Coment rediger un magazine en francais



 Inspecții finale pentru Gradul Didactic II – 3
 Inspecție curentă pentru Gradul Didactic I – 3

 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 si 4247/ 13.05.2020. 

Toate cadrele didactice au obţinut calificativul FOARTE BINE.



3.2.2   Şcolarizare şi frecvenţă.

1075 înscrişi

1070 rămaşi

1103 înscrişi

1104 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:                     - primar
- gimnazial

din care motivate:

- primar
- gimnazial

- primar – 3.082
- gimnazial – 4.359

din care motivate:

- primar – 1.999
- gimnazial – 2.266

2019 - 20202018 - 2019

7.44117.902

9.511 4.265



3.2.4 Abandonul şcolar – deși sub 1%, este un fenomen care a trebuit 
atent monitorizat. 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.

Statistică abandon

2018 - 2019

Ciclul primar - 1 1 (cls a IV-a)

Ciclul gimnazial - 2 2 (clasa a V-a)

2019- 2020

Ciclul primar - 3 1 clasa pregatitoare si 
2 cls I

Ciclul gimnazial - 3 2 clasa a V-a
1 clasa a VIII-a



Modalităţi de înlăturare a absenteismului şi abandonului şcolar:
-Consilierea familiei şi a elevilor (cabinet psihopedagogic, învățători, diriginți)
-Înlăturarea sentimentului de frustrare, neputinţă, neîncredere în sine (ore de dirigenţie)
-Atractivitatea orelor de curs; predare diferențiată.

3.2.5   Rezultate la învăţătură

2019 - 2020
Primar Gimnazial

Promovaţi 656 442
Repetenți 3 3

2018 - 2019
Primar Gimnazial

Promovaţi 642 414
Repetenți 2 6



2018 – 2019

Medii Nr. elevi

5 – 6,99 12

7 – 8,99 165

9 – 9,99 204

10 9

2019 – 2020

Medii Nr. elevi

5 – 6,99 19

7 – 8,99 195

9 – 9,99 228

10 11



3.2.8   Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională.

2018– 2019
Limba română

Rezultate Nr. Elevi

sub 5 7

5 – 5,99 5

6 – 6,99 10

7 – 7,99 17

8 – 8,99 18

9 – 9,99 36

10 1

Promovare: 92,55 %

2019– 2020
Limba română

Rezultate Nr. Elevi

sub 5 5

5 – 5,99 12

6 – 6,99 10

7 – 7,99 21

8 – 8,99 30

9 – 9,99 26

10 5

Promovare: 95,41 %



3.2.8   Rezultatele obţinute la evaluarea naţională.

2018– 2019
Matematică

Rezultate Nr. elevi

sub 5 19

5 – 5,99 13

6 – 6,99 13

7 – 7,99 17

8 – 8,99 9

9 – 9,99 14

10 1

Promovare : 79,78%

2019 – 2020
Matematică

Rezultate Nr. elevi

sub 5 16

5 – 5,99 14

6 – 6,99 16

7 – 7,99 25

8 – 8,99 18

9 – 9,99 17

10 3

Promovare : 85,32 %



3.2.9 Inserţia şcolară după absolvire

Bucureşti / Alte județe
Liceul Nr. elevi

Liceul G Cosbuc 1
Liceul Nicolae Iorga 6
Colegiul Ion Neculce 3
Liceul Tudor Vianu 3
Liceul Jean Monnet 1

Liceul Cantemir Voda 1
Liceul I.L. Caragiale 2
Liceul Henri Coanda 1

Procent:

Colegiul Aurel Vlaicu 4
Colegiul Tehnic Media 3

Liceul C. A. Rosetti 3
Liceul Tonitza 2

Liceul Militar Craiova 1
Liceul Teologic Bucuresti 1

Liceul I. P. Otopeni 1
Liceul Iuliu Maniu 1

Liceul Traian 1

32,11



Ilfov - Liceul Tehnologic Barbu 
A.  Stirbey

Specialitatea Nr. elevi
economic 7

turism 10

vocațional pedagogic 6

profesionala 2

67,89

Ilfov - Liceul Tehnologic 
Dumitru Dumitrescu
Specialitatea Nr. elevi

Matematică-informatică 15

folologie 14

tehnologic 13

profesională 6

Procent: 



3.2.10. Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare

În semestrul I s-a desfașurat etapa pe școală a Olimpiadelor și 
Concursurilor la majoritatea disciplinelor urmând ca în semestrul II să aibă loc 
etapele locale și județene.
• Numărul mare de elevi calificați constituie  rezultatul acivităților de pregătire 
suplimentară organizate în afara orelor de curs.
• A fost organizat pentru prima dată concursul de informatica “Bebras”



3.2.7. Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare

- Concursul Național de Geografie Terra – faza județeană (februarie 2020) –
profesor Osman Anca – 1 premiu I

- 1 premiu II
- 4 mențiuni

- Olimpiada de educație civică – etapa județeană
- 2 premii III și mențiuni – prof.  Feraru Laura
- Premiul III – prof. Moraru Valentina
- 1 Premiu și 2 Mențiuni II – prof. Muru Alin



- FESTIVALUL “ZÂMBETUL COPILARIEI – ANIȘOARA CIOBANU”

- CONCURS  LOCAL- ,,CULORILE TOAMNEI’’; - multe premii si mențiuni

- CONCURS NAȚIONAL –”MĂIESTRIE PE O COALĂ DE HÂRTIE”;

- CONCURS NAȚIONAL “COPILĂRIA DIN VIS”

- FESTIVAL CONCURS “ROMÂNAȘI ȘI ROMÂNCUȚE”

- CONCURSUL LOCAL “FLOARE ALBASTRĂ”

-CONCURS JUDEȚEAN “MICI, DAR ISTEȚI”

- CONCURSUL “ZÂMBETUL COPILĂRIEI”

- ACTIVITATE “NOI ȘI EMINESCU”

- PROGRAM ARTISTIC “100 DE ANI DE LA UNIRE”

- CONCURSUL INTERNAȚIONAL “DISCOVERY” (4 Premii I)

- ACTIVITATEA “SĂRBĂTOAREA DOVLEACULUI”

- ACTIVITATEA “ATELIERUL LUI IEPURILĂ”

-ACTIVITATEA “E PRIMĂVARĂ ÎN SUFLETUL MAMEI”

- ACTIVITATEA “LA PLIMBARE CU MIJLOACELE DE TRANSPORT”



3.3 Încadrarea cu personal didactic auxiliar
- 1 secretar
- 1 contabil (administrator financiar)
- 3 administratori patrimoniu
- 1 bibliotecar

3.4 Încadrarea cu personal nedidactic
- 1 muncitor
- 4 paznici Scoala 1 si 1 la Grădiniţa „Rază de Soare”
- 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 



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 2019 – 2020, 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
-adaptare a programei pentru profilul sportiv



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



Denumire opţional Clasa  

- 1 optional limba engleză (clasa engleză intensiv)
- 1 opțional educație fizică (clasa profil sportiv)
- 3 opționale desen

a V-a

- 1 opțional limba engleză (clasa engleză intensiv)
- 2 opționale limba română - Vorbim și scriem românește
- 2 opționale integrate Matematică și științe în societatea 

cunoașterii

a VI-a

- 1opțional limba engleză (clasa engleză intensiv)
- 1 opțional educație fizică (clasa profil sportiv)
- 2 opționale limba română - Vorbim și scriem românește

a VII-a

- 1 opțional limba engleză (clasa engleză intensiv)
- 1 opțional educație fizică (clasa profil sportiv)
- 2 opționale limba română - Vorbim și scriem românește

a VIII-a



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, atât cât au 

fost, 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  adecvată nivelului de vârstă și așteptărilor



4.6  Programele de pregătire cu elevii capabili de performanţă
Aceste programe au fost stabilite  din octombrie 2019 şi desfasurate in cadrul activitatilor 

din Centrul pentru Sustinerea Performantei în cursul primului semestru.
Pregatirea elevilor s-a desfasurat in zilele de sambata si duminica. 
Obiectele de studiu care au vizat pregatirea au fost: limba română, matematică, limba

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

concretizate în numeroase premii si mențiuni.

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. ȘCOALA ON LINE
11 martie – 13 iunie

 O experiență cu totul neașteptată pe care cadrele
didactice au parcurs-o cu seriozitate, simț de
răspundere, mobilizare, inventivitate și mai ales, uriaș
efort.

 Unii dintre noi au ieșit din rutină și au descoperit
resurse exterioare și interioare pentru ca școala,
procesul de învățare, legătura cu copiii să continue.



4.8. ȘCOALA ON LINE
11 martie – 13 iunie



4.8. ȘCOALA ON LINE
11 martie – 13 iunie



4.8. ȘCOALA ON LINE
11 martie – 13 iunie



4.8. ȘCOALA ON LINE – Modalități noi de a ține 
legătura

 Realizarea Grupului Școala on line pe whatsapp , 
modalitate de a împărtăși idei, de a ne inspira.

 Condica on line



4.9 Pregătirea suplimentară pentru Examenele Naţionale a constat în:

 Revenirea la școală a 100 de elevi din clasa a VIII-a pentru pregătirea în vederea

susținerii Evaluării Naționale

 Profesorii de limba română și matematică în prima linie alături de personalul

auxiliar și nedidactic

 Respect pentru efort și pentru riscul asumat , pentru învingerea temerilor și

pentru sentimentul de siguranță oferit copiilor

 Multumiri asistenților medicali!



PREGĂTIRE EVALUARE NAȚIONALĂ



4.10 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



- Aniversare “Ziua Școlii”
“Sarbătoarea Toamnei” – expoziție artistico-plastică
Festivalul concurs “Culorile Toamnei”
“CEX art” – expoziție de pictură, grafică și artă organizată la Centrul Cultural
“Ziua limbilor europene” 
“Ziua Educației”- colaje, texte literare, texte literare despre școală
Ziua francofoniei
1 Decembrie 2019 – Sărbătoarea Marii Uniri
“Tradiții și obiceiuri legate de Marea Unire
“Educația în lume” – dezbateri
Comemorarea victimelor holocaustului - dezbateri
“Ziua internațională a toleranței” – dezbateri
“Persoanele cu dizabilități” - dezbateri
“Micul pelerin creștin” – pelerinaj la Catedrala Patriarhală și Mănăstirea Radu 
Vodă
“ Repertoriu de colinde” – concert organizat la Centrul Cultural



“Colinde, Colinde”
 Târg Caritabil de Sfântul Nicolae
 “Sărbătoarea Crăciunului”– serbari
“Încălzirea globală” – dezbateri
 Excursii - Costești (jud. Argeș), Timișul de Sus, Grădina zoologică Băneasa, 
Târgul de Crăciun, Baza de transport aerian Otopeni
“Salut, deci respect!”
 “Colind pentru oameni singuri”– vizită la Căminul de bătrâni Samurcași
 Serbare de Halloween



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 2019 – 2020 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.

Achiziționare – ghiozdane echipate, îmbrăcăminte de școală și treninguri pentru elevi
din familii defavorizate, grație sponsorizării partenerului nostru de câțiva 
ani, YKK.



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 a fost continuat proiectul început în anul şcolar 2015 – 2016, 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 școala noastră.
- Burse de merit : 303 elevi= 102 400 lei

SEMESTRUL 1 SEMESTRUL 2
- Burse sociale : - primar - 11 - 1430 lei         - 4 - 520 lei

- gimnazial - 2 - 260 lei - 3 - 390 lei

De asemenea cadrele didactice navetiste au primit sprijin prin decontarea transportului în  
valoare de 38.000 lei.



- Parteneriat cu Asociatia de parinți “Împreuna”

- Protocol de colaborare YKK Romania – Dezvoltarea “Centrul de Susținere a               

Performanței Școala Nr. 1”

- Protocol de colaborare privind parteneriatul intre institutii de invățământ – parteneriat cu 

Universitatea București;

- Protocol de colaborare cu Liceul Barbu Stirbey – practică pedagogică; 

- Protocol de colaborare cu  Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov;

- Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov;

- Plan local de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor si a personalului 

didactic si prevenirea delicvenței juvenile in școală – partener Poliția si Primaria Buftea;

- Parteneriat cu Centrul Cultural Buftea

- Parteneriat cu Biserica “Sfânta Parascheva” 



- Parteneriat cu CJRAE Ilfov - “Program de prevenire si combatere a comportamentelor de 

risc”

- Parteneriat cu CCD Ilfov

- Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic “Barbu A. Stirbey” – Proiect de acțiune 

comunitară “De la inimă la inimă”

- Parteneriat cu Caregives SRL – Proiectul “Despre pubertate”

- Parteneriat cu Liceul tehnologic “Justinian Marina” Baile Olanesti – Proiectul “X-OL” –

Concurs de matematica

- Parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Alexandru Costescu” Bucuresti

- Parteneriat cu organizatia “John Maxwell Team” – “Dezvoltare personala”

- Parteneriat cu Clubul Copiilor Buftea

- Parteneriat cu Asociația “Teach for Romania”



Proiecte educaționale gradinițe:

- Parteneriate Grădiniță – Familie - Școală

- ”Educație pentru mileniul III” – proiect național

- “Discovery” – proiect internațional

- “Măiestrie pe o coală de hârtie” – proiect național

- “Culorile toamnei” – proiect local

- “Amintiri din copilărie” – proiect național

- “Crăciunul prin ochi de copil“ – proiect național

- “Românași   și româncuțe“ – proiect național

- “În lumea basmelor” – proiect național

- “Minunata mea copilărie“ – concurs național de creație plastică

- “Micii olimpici“ – proiect internețional

- “Prietenii naturii“ – proiect județean



Proiecte educaționale gradinițe:

- “ Datini și obiceiuri creștine” – proiect interjudețean

- ”Copilărie fără violență” – proiect interjudețean

- “Copilărie în culori” – proiect regional

- “Poveste magică de Crăciun” – proiect național

- “Magia sărbătorilor de iarnă” – proiect interjudețean

- “Creativitate și inovație în abordarea procesului instructiv-educativ“ – proiect 

interjudețean

- “Festival de colinde“ – concurs regional

- Parteneriat cu Grădinița  “Căsuța poveștilor” Sibiu



8.1 Secretariat

- Secretar I cu studii superioare, 17 ani vechime în unitate.
Activitati desfasurate in anul scolar 2019-2020 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

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 și în 

vacanțe.



8.2 Bibliotecă

•Bibliotecar II cu studii medii

•Cu o vechime de 24 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.

•Achiziționarea și aducerea în unitate a manualelor

•Inventarierea și casarea cărților fără mișcare



8.3 Contabilitate

Compartiment deservit de:

Administrator financiar II, studii superioare, vechime 19 ani în unitate

A raspuns de respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea creditelor bugetare. 

A întocmit bugetele de venituri şi cheltuieli la termen, s-a încadrat cu cheltuielile în creditele bugetare aprobate.

A organizat inventarierea materialelor unităţii, a verificat statele de plată şi a urmărit aplicarea şi respectarea 

dispoziţiilor legale privind salarizarea.

A verificat încasările pentru hrana copiilor la PP-uri.

A monitorizat achiziționarea prin SEAP a materialelor, obiectelor de inventar, produselor alimentare.

A dat dovada de profesionalism, cunoaşterea legislaţiei, promptitudine şi solicitudine.



8.4 Administratori de patrimoniu

Studii superioare.

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 SSM



Personalul de întreţinere şi îngrijire este format din:

 1 muncitor

 4 paznici

 12 îngrijitoare, 3 bucătărese

 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 fată de părinţi.



Activități pentru pregătirea noului an școlar

iulie – august 2020

 Achiziționarea de materiale sanitare și de igienă

 Marcaje pentru distanțare

 Igienizare și reparații

 Montare dispensere cu dezinfectant



PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID 19 
ÎN ȘCOALĂ



PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID 19 
ÎN ȘCOALĂ



FESTIVITATEA  DE  DESCHIDERE A 
ANULUI ȘCOLAR



ZIUA  ȘCOLII – TOAMNA  DE  SUFLET



ZIUA  ȘCOLII – TOAMNA  DE  SUFLET



1  DECEMBRIE



COLIND PENTRU OAMENII SINGURI



PELERINAJUL – O CĂLĂTORIE CU SENS



TABĂRA DE SKI WINDDISCOVERY



TÂRGUL DE SFÂNTUL NICOLAE



SERBARE DE CRĂCIUN



CONCURSUL DE INFORMATICĂ BEBRAS



OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR



RUGBY TAG
MEMORIALUL CĂTĂLIN BECHEANU



TOATĂ ȘCOALA CITEȘTE



ZIUA PORȚILOR DESCHISE



RECICLAREA PE ÎNȚELESUL TUTUROR



ȘCOALA ALTFEL – DE ACASĂ



ȘCOALA ALTFEL – DE ACASĂ



TOTUL VA FI BINE!
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