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RAPORT DE ACTIVITATE
SEM I. AN SCOLAR 2017/2018

Obiective propuse:
a.) Eficientizarea activitatii comisiei de curriculum
b.) Adaptarea demersurilor didactice la cerintele unui invatamant modern, centrat pe elev,
avand ca finalitate dobandirea competentelor cheie
c.) Motivarea participarii elevilor la programe de pregatire pentru performanta scolara –
olimpiade, concursuri
d.) Asigurarea accesului cadrelor didactice la formare corespunzatoare aplicarii noilor cerinte
ale sistemului de invatamant ( noua programa pentru clasa a V-a)
e.) Intretinerea bazei didactico-materiale in acord cu standardele demersurilor curriculare
f.) Responsabilizarea familiilor pentru implicarea in asigurarea unor servicii educationale din
scoala

Analiza nivelului de indeplinire a obiectivelor propuse (Analiza SWOT)

Sursa
interna
(organizatia)

Benefice atingerii obiectivelor

Pun in pericol atingerea
obiectivelor

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE





Sursa
externa
(mediul
extern)

Colectiv de cadre didactice unit la
sectia maghiara
Colectivul invatatoarelor deschis
pentru colaborae
Actul didactic se desfasoara in
aceasi cladire la ciclul primar

OPORTUNITATI
 Posibilitatea obtinerii unor
sponsorizari pentru diferite
activitati didactice/extrascolare
 Dorinta parintilor de a se implica
in asiguraea unor activitati
educationale

Lipsa degrevarii ca profesor
pt invatamant primar
Distanta dintre diferitele
locatii
Titularizarea in mai multe
scoli ale unor cadre de la
sectia maghiara





AMENINTARI



Posibilitatile financiare
reduse ale unor familii
Situatia demografica –
comunitatea maghiara

I.

ACTIVITAE MANAGERIALA









II.

Am colaborat la incadrarea cu personal calificat pentru posturile/orele libere de
la sectia maghiara.
Sprijinirea si monitorizarea activitatii cadrelor didctice de la sectia maghiara
aflate in primul an de activitate in scoala noastra/sectia maghiara
S-a monitorizat implementarea noii programe la clasa a V-a.
S-a monitorizat/verificat pregatirea elevilor pentru olimpiade/concursuri.
S-a realizat o buna colaborare cu Comisia metodica a invatatoarelor, Comisia
de curriculum si cu toate cadrele didactice de la sectia maghiara, inclusiv
educatoarele.
S-a prezentat la timp oferta de perfectionare a CCD, precum si cea a UCDMR
(Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania) pentru cadrele de la
sectia mgh.
S-a verificat notarea ritmica pe tot parcursul semestrului si modul de incheiere
al mediilor la toate clasele primare.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA






Coordonarea repararii acoperisului dupa furtuna din septembrie.
S-a asiguret necesarul de materiale pentru reparatii si curatenie pt. locatia de
pe strada Petru Maior.
Implementarea umui proiect de colaborae cu UCDMR pentru inzestrarea
grupelor de gradinita de la sectia maghiara cu materiale didactice moderne.
Verificarea permanenta a muncii ingrijitorilor de curatenie de la ciclul primar
si gradinita maghiara.
S-a realizat curatenia generala a unor spatii din cladire care in utimii ani au
fost folosite necorespunzator.
Intocmit: dir.adj. Prof. inv. primar Ola Ioan

