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Raport de activitate al directorului adjunct pentru anul scolar 

2018-2019 
 

 

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-VI ) 

e.) Intretinerea bazei didactico-materiale in acord cu standardele demersurilor 

curriculare 

f.) Intretinerea bazei materiale (interiorul, exteriorul cladirilor de pe str.Petru Maior) 

g.) Responsabilizarea familiilor pentru implicarea in asigurarea unor servicii 

educationale din scoala  

 

 

Analiza nivelului de indeplinire a obiectivelor propuse (Analiza SWOT) 

 

 Benefice atingerii obiectivelor Pun in pericol atingerea 

obiectivelor 

Sursa 

interna 

(organizatia) 

PUNCTE TARI 
 Colectiv de cadre didactice 

unit la sectia maghiara 

 Colectivul invatatoarelor 

deschis pentru colaborae 

 Actul didactic se desfasoara in 

aceasi cladire la ciclul primar 

PUNCTE SLABE 
 Lipsa degrevarii ca 

profesor pt invatamant 

primar 

 Distanta dintre 

diferitele locatii 

 Titularizarea in mai 

multe scoli ale unor 

cadre de la sectia 

maghiara 

http://www.scoalagrigoresilasi.ro/
mailto:scoalagrigoresilasi@yahoo.com


Sursa 

externa 

(mediul 

extern) 

OPORTUNITATI 

 Posibilitatea obtinerii unor 

sponsorizari pentru diferite 

activitati 

didactice/extrascolare 

 Dorinta parintilor  de a se 

implica in asiguraea unor 

activitati educationale 

 Proiectul Consiliului local 

pentru modernizarea cladirii 

si terenurilor de sport de pe 

str. Petru Maior  

AMENINTARI 
 Posibilitatile financiare 

reduse ale unor familii 

 Situatia demografica – 

comunitatea maghiara 

 Usurinta cu care poate fi 

afectata sarpanta cladirii 

ciclului primar 

 

 

 

In calitate de director adjunct al Scolii Gimnaziale “Grigore Silasi”, in anul scolar 2018 – 

2019 am desfasurat urmatoarea activitate: 

 Proiectarea strategiei de coordonare a directiilor de dezvoltare a unitatilor de 

invatamant 

 

Am elaborat conform fisei postului Planul managerial al directorului adjunct, precum si 

planul operational pentru anul scolar 2018-2019,  prin corelare cu planul managerial al 

ISJ. 

Am stabilit elementele de evaluare a activitatii din unitatea noastra.Am colaborat cu 

directorul la alcatuirea si promovarea ofertei educationale. Am colaborat la elaborarea 

proiectului de incadrare cu personal didactic de predare. 

 

Organizarea activitatilor unitatii de invatamant 

 

Am colaborat cu directorul unitatii la organizarea activitatilor din scoala , pentru a 

asigura un proces instructiv-educativ de calitate. 

Am organizat diferite concursuri scolare pentru ciclul primar si gimnazial de la sectia 

maghiara. Am participat la organizarea  Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a II-a, a 

IV-a si A VI-a, asigurand resursa umana si materiala pentru bunul mers al acestor testari. 

Am intocmit un plan semestrial de asistente la ore in asa fel, incat fiecare cadru didactic a 

fost asistat cel putin o ora pe semestru. Debutantii au fost asistati si de 2-3 ori. 

In putinele perioade cand directorul scolii a lipsit pentru o perioada scurta, am indeplinit 

atributiile delegate de acesta pentru acea perioada. 

 

Conducerea/coordonarea activitatii unitatii de invatamant 

 

In luna decembrie am demarat procedura de realizare a ofertei CDS. Am centralizat 

documentatia specifica disciplinelor optionale.  

Dupa intocmirea graficului pregatirii elevilor pentru olimpiadele si concursurile scolare, 

am urmarit ca aceste pregatiri sa se desfasoare conform graficului.Am coordonat 



implementarea SCMI  la nivelul unitatii conform noutailor aparute.S- a asigurat 

revizuirea periodica a procedurilor conform legislatiei in vigoare. 

 

Monitorizarea/evaluarea/controlul activitatilor din unitatea de invatamant 

 

Am avut o colaborare foarte buna cu sefii de catedra, cu ajutorul lor am verificat 

aplicarea planurilor cadru, a programei scolare. Am acordat atentie mare implementarii 

noii programe de la clasa a V-a si a VI-a. Am analizat impreuna cu cei implicati : sefii de 

catedra dar si cadrele didactice rezultatele de la olimpiade , concursuri scolare, evaluarile 

nationale. Am avut o colaborare buna cu sefii diferitelor comisii din scoala. Am 

monitorizat graficul de instruire NTSM si PSI. In toamna anului 2018 am organizat in 

colaborare cu ISU Bistrita/ Beclean un exercitiu de evacuare pentru situatie de incendiu 

sau cutremur. Am intocmit graficul de serviciu pe scoala pentru locatia de pe strada Petru 

Maior. Am participat la elaborarea fisei de evaluare anuala a personalului didactic, 

didactic auxiliar si nedidactic.Am urmarit si verificat completarea condicilor de prezenta. 

In urma asistentelor la ore am completat fisele de asistenta pentru fiecare cadru didactic 

asistat. Am verificat completarea Registrelor matricole. 

 

Relatii de comunicare.   

 

 Am informat colegii despre fiecare noutate legislativa aparuta si am afisat aceste 

informatii in format letric si la avizierul scolii. 

Am participat la mediatizarea ofertei educationale a scolii. Fiecare activitate culturala din 

scoala a fost si prilej de promovare a unitatii.  In cadrul proiectului de parteneriat cu 

Asociatia Mezosegert  am organizat un ciclu de activitati sub denumirea de 

“Hagyomanyok hazikoja”. Prin acest proiect s-a obtinut o sponsorizare de cca 7400  lei 

pentru diferitele activitati. In parteneriat cu UNIUNEA CADRELOR DIDACTICE 

MAGHIARE DIN ROMANIA (UCDMR) am demarat implementarea unui proiect in 

urma caruia in curtea Gradinitei 1 Iunie- sectia maghiara va fi “construit” um parculet de 

joaca. In cadrul aceluias proiect grupele de gradinita cu predare in limba maghiara  au 

fost dotate cu materiale didactice si elemente IT in valoare de 15000 lei. 

Am asigurat o buna colaborare cu Asociatia parintilor, adunand o suma destul de 

frumoasa din cei 2% din impozitul anual pe care parintii l-au cedat asociatiei, ajutand 

astfel scoala. 

 

Pregatirea profesionala 

 

Am monitorizat cu atentie sporita activitatea colegilor debutanti sau in primii ani de 

activitate. Am fost de mai multe ori in asistenta la acesti colegi si i-am ajutat ori de cate 

ori au avut nevoie. Am urmarit pregatirea lor pentru inspectiile de definitivat sau grad. 

Am participat la cele trei inspectii de grad I care au avut loc in scoala noastra. 

 

 

Avizat in sedinta CP din 17.10.2019, aprobat in sedinta CA din 18.10.2019. 

Director adjunct: prof. inv. primar Ola Ioan 

 


