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RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ÎNV ĂT ĂMĂNTULUI 
' 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

I.CAPACITATE INSTITUTIONALĂ 
' 

I.STRUCTURILE INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE ALE ŞCOLII 
1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială 

1.2 Analiza activitătii realizate de conducerea unitătii 
' ' 

Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov are ca obiective principale petrecerea plăcută . 

şi_ utilă a timpului liber al elevilor şi continuarea, cu mijloace proprii, specifice, a 
~ctivităţilor educative ale şcolii.În cadrul planului meu managerial, elaborat pe tennen 

mediu şi lung, am în vedere câteva obiective - cadru stabilite pentru buna desfăşurare 
a activitătilor: 

-aprofundarea şi amplificarea cunoştinţelor obţinute în procesul educaţional din 
unitate prin activităţi complementare 

-formarea şi dezvoltarea capacitătilor intelectuale 

-stimularea spiritului şi dorinţei de cunoaştere şi a creativităţii 
-extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor pe perioada vacanţelor 



"stimularea spiritului creator şi de investigaţie 
-formarea deprinderilor pentru participarea la activităţi de performanţă 
-educarea elevilor în spiritul democraţiei participative. 

VIZIUNEA 

"Un copil educat este un om câştigat!" 

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

porneşte de Ia premiza că abordarea educaţională complementară formal- non
formal asigură plusvaloarea sistemului educaţional. 

MISIUNEA UNITĂTIIDEÎNVĂTARE . . 
Oferirea fiecarui elev a educaţiei în spiritul libertăţii sociale şi culturale, 

a responsabilităţii individuale şi de grup, armonizarea tendinţelor personale cu 
cerintele vietii sociale. 

' ' 

Directorul unitatii are misiunea de a coordona, îndruma şi controla întreaga 

activitate instructiv-educativă, de a elabora strategii viabile, de perfecţionare 

financiar-contabilă şi gospodăresc-administrativă din unitate. 
Directorul este preocupat în permanenţă de popularizarea adecvată şi explicită 

a tuturor activităţilor desfăşurate în vederea atragerii unui număr cât mai mare şi 

constant de elevi în cadrul cercurilor, coordonând şi asigurând participarea acestora la 

toate acţiunile specifice. 
Palatul Copiilor Ilfov doreste şi trebuie să fie în mod permanent un factor de 

susţinere şi de stimulare a creativităţii elevilor, de încurajare a talentelor manifestate 
în diferite domenii:artistic, literar, plastic, ştiintific, precum şi în direcţia dobândirii 
unor abilităţi şi deprinderi practice de lucru în diverse domenii de activitate conexe 

şcolii. 



Puncte tari: 
-fiind singura unitate extrascolară din judet, palatul este solicitat de un număr 

mare de elevi; 
-interesul cadrelor didactice pentru autoperfectionare(participarea la activităţile 

metodice, sustinerea gradelor didactice, cursuri de formare continuă). 
-premii importante la concursurile locale, judetene, nationale, internationale 
-participarea elevilor în nmnar mare la concursurile şi festivalurile naţionale şi 

internaţionale; 

-rezultatele unor cadre didactice în ceea ce priveşte activitatea de performanţă 

stimulează competitia; 
-existenţa de spatii suficiente desfăşurării activităţilor; 
-dotarea modernă a sălilor de clasa; 
-existenţa a doua Săli de sport 
-dotarea unităţii cu camere de supreveghere · 
-interesul manifestat de elevi pentru activităţile propuse de palat 
-sprijinul acordat de partenerii sociali:politie, jandarmerie, sistemul de sănătate 

Puncte slabe: 
-lipsa unui cerc de limbi străine şi de informatică; 
-lipsa unei Săli de festivitati; 
-fonduri insuficiente provenite din sponsorizări şi donatii; 
-participarea mai anevoioasă la unele concursuri de la nivel judetean şi naţional 

din lipsa de fonduri băneşti, precmn şi a. mijloacelor de transport(lipsa unui şofer); 

Obiectivele Palatului au fost corelate cu obiectivele Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Ilfov şi Ministerului Educaţiei Naţionale, stabilindu-se activităţile 

extraşcolare la nivel de Palat - concursuri, festivalm·i, simpozioane, dezbateri, 
programe artistice, toate acestea regăsindu-se în Proiectul Activităţilor Extraşcolare, 
elaborat cu sprijinul responsabililor comisiilor şi a Consiliului de Administraţie. 

S-a elaborat proiectul de curriculum al institutiei şi proiectul privind 
activitatea extracurriculară, concursurile şcolare la nivelul Palatului , simpozioane, 

conferinţe, expozitii. 
Cadrele didactice din unitate şi părinţii elevilor înscrişi la cercuri, au făcut 

propuneri pentru îmbunătăţirea curriculum-ului naţional: înfiinţarea unui cerc de 
limbi străine, unui cerc de instrmnente muzicale şi asigurarea coerentei între 

curriculum naţional şi curriculmn la decizia şcolii. 



Obiective propuse pentru anul scolar 2020-2021: 

-reforma si personalizarea curriculum-ului naţional, la decizia palatului 
-conceperea şi actualizarea anuală a ofertei de activităţi extracurriculare, care 

să corespundă nevoilor şi asteptărilor copiilor din judet; 

-modernizarea bazei didactico-materiale; 
-atragerea unor fonduri extrabugetare necesare asigurarii unei baze didactico-

materiale mai bune; 

-creşterea în cadrul unităţii a unui climat armonios, un climat care să fie 

stimulativ pentru toti elevii; 
-includerea palatului în programe şi proiecte educative internaţionale. 

2.STRUCTURI ADMINISTRATIVE SI PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR 

Secretar :Dogaru Alexandra 

Contabil: Mihailov Paul 

3. NIVELURI DE ÎNVĂŢAMÂNT 

' 

Tipul unităţii : palat cu un efectiv de 822 elevi din care 53 9 fete şi 283 băieti 

Forme de învăţământ : învăţămant prescolar, învăţământ pnmar, învăţământ 

gimnazial, învăţămant liceal 

Servicii oferite : cercuri cu activităţi extrascolare 

4.RESURSE UMANE 
8 cadre didactice (1 cadru didactic cu titlul ştiinţific de doctor, 3 cadre didactice cu 

gr.l, 2 cadre didactice cu gr.II, 1 def., I suplinitor calificat) 

Echipa manageriala : 1 director absolvent de master si titlul ştiinţific de doctor 

Personal didactic auxiliar şi nedidactic : 

(secretar, contabil , magaziner si îngrijitor. ) 
Dotarea cu echipamente informatice şi cu instrmnente muzicale a palatului 

Dotarea cu microbuz pentru transport copii 

1 cadru didactic înscris la doctorat, 2 cadre didactice înscrise la gradul I 



5. RESURSE MATERIALE 
Construcţia are 1 corp de clădire (parter+ etaj) 

Spaţiul de învăţământ cuprinde : 
- 5 săli de clasă 
- 2 săli de sport 

Toate acestea beneficiază de mobilier adecvat vârstei copiilor şi activităţii 

desfăşurate în cadrul cercului respectiv. 
Unitatea şcolară dispune de echipamente IT, videoproiectoare, 

radiocasetofoane, echipamente de sonorizare, camera de supraveghere; este 

conectată la internet, telefonie, etc. 
În luna decembrie au fost achiziţionate 1 O laptopuri , în vederea desfăşurării 

activităţii online a cadrelor didactice. 
Palatul beneficiază de toate utilităţile ( curent electric, canalizare, sistem de 

încălzire cu centrală proprie, toate acestea reabilitate în perioada 2006-2007). 

Oferta educaţională şi performar1ţele educaţionale au fost evaluate pe baza 
indicatorilor de performanţă stabiliti prin proiectele de dezvoltare realizate. 

S-au elaborat proceduri operaţionale care reglementează activităţile principale 
ale fiecărui compartiment conform prevederilor legale. 

Asigurarea asistenţei sanitare a fost facută prin încheierea unui contract cu 
Policlinica "Alexis", iar în ceea ce priveşte protecţia muncii, personalul didactic şi 
nedidactic a fost instruit periodic, respectând prevederile legale, de către S.C.Protom 

S.R.L 
De asemeni, există autorizatie sanitară de functionare a institutiei. ,. ' ;, ' ' 

Managerul şcolar îndrumă, organizează şi conduce toate aspectele de ordin 

organizatoric la nivelul şcolii, el fiind perceput ca leader. 
Astfel, managementul şcolar vizează calitatea învăţământului, eficienţa sa şi 

progresul şcolii, stimuleaza lucrul în echipă, ia decizii corecte, transparenţă în 

decizie. 
Conflictele apărute între coordonatorii diferitelor cercuri, copii şi părinţi au 

fost rezolvate rapid, transparent şi eficient, ţinând cont de interesele copiilor. 
S-a reusit crearea unui ambient favorabil activitătilor de instruire si educare ' ' , 

a elevilor la nivel de Palat, existând o buna colaborare între cadrele didactice, cadrele 



didactice şi elevi, părinţi şi comunitatea locală. 
Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic a fost efectuată 

periodic, ţinând cont de criteriile de evaluare stabilite în fişa de evaluare. 
Documentele , rapoartele tematice curente şi speciale şi documentele legale 

privind managementul resurselor umane, cerute de conducerea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Ilfov, M.E.C. şi autorităţile locale, au fost întocmite şi predate la 

timp. 
Cadrelor didactice au fost asistate la ore si li s-a oferit consultanţă cu privire 

la problemele întâmpinate în actul educational. 
Personalul didactic a fost informat în legătură cu noutăţile apărute în domeniul 

managementului educaţional. 
În vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune, de performanţă, cadrele 

didactice au fost încurajate şi li s-au asigurat sprijin moral şi material. 
A fost realizat un plan de măsuri în ceea ce priveşte managementul 

performanţei la nivelul unităţii. 
Familia a reprezentat dintotdeauna un partener educaţional al şcolii, fiind 

mereu încurajată să participe la activităţile extraşcolare diversificate sila evaluarea 
calitatii procesului educational. 

S-a elaborat oferta educaţională - stabilirea activităţilor extraşcolare specifice 
fiecărui cerc, conform intereselor şi motivaţiilor elevilor, monitorizarea ofertei 
educaţionale conform indicatorilor de performanţă stabilită prin proiecte de 

dezvoltare. 
Concursurile la nivel regional şi naţional, care se regăsesc în CAER şi CAEN 

2021, organizate şi desfăşurate la nivelul Palatului, au fost supervizate. 
La nivelul unităţii, avem un numar de 7 proiecte în CAER şi 1 proiect în 

CAEN. 

Imaginea unităţii a fost promovată prin intermediul site-ului instituţiei, a 
contului de facebook, presa locală , bannere postate în puncte cheie din judet si 

pliante. 
Au fost întocmite, atât componenţa cât şi planificarea întâlnirilor, temele 

întâlnirilor ,documente, procese verbale, rapoarte de activitate, hotărâri, anexe, ale 
consiliului de administratie, cât şi a consiliului profesoral şi a CEAC. 

De asemeni, s--a implementat controlul managerial intern conform 



prevederilor legale. 
S-au dat decizii de numire a persoanelor cu funcţii/atribuţii de 

conducere/ coordonare. 
În cadrul unitătii există documente legislative şi acte normative care 

reglementează activitatea unităţii, iar personalul are acces la aceste 
documente. 

Proiectul de buget şi de achiziţii a fost elaborat în vederea dotării unităţilor 
şcolare.Documentaţia pentru construcţii şcolare şi investiţii a fost întocmită în 
termenele stabilite. 

În luna aprilie, am realizat cadastnil şi intabularea imobilului Palatului Copiilor 
Ilfov. 

În luna august 2020 au fost reabilitate faţada si gardul unităţii. 
S-au identificat, procurat, repartizat şi utilizat, fondurile extrabugetare 

conform necesităţilor unităţii. 
Documentaţia pentru construcţii şcolare şi investiţii a fost întocmită în 

termenele stabilite. 
Bugetul alocat a fost repartizat .pe capitole si articole bugetare.S-au 

identificat, procurat, repartizat şi utilizat, fondurile extrabugetare conform 
necesităţilor unităţii. 

Atât mijloacele fixe cât şi obiectele de inventar au fost repartizate conform 
planificării. 

Planul de scolarizare a fost fundamentat în functie de cerintele elevilor si ale 
' ' 

părinţilor. 

S-au stabilit legături bune şi au fost încheiate protocoale cu agenţii economici, 
Primăria oraşului Buftea, Poliţia, Jandanneria, Direcţia de Cultură şi Culte, Ziarul 
"Jurnalul de Ilfov" , Consiliul Judetean Ilfov, cluburi şi palate ale copiilor din ţară si 
unităţi şcolare. 

În parteneriat cu Asociaţia CSR NEST, în cadrul Proiectului Laboratorul 

Verde Buftea, am contribuit la îmbunătăţirea grădinii Palatului, prin realizarea unei 
grădini urbane recreativ-terapeutice. Scopul proiectului a fost acela de familiarizare 
a copiilor, cu colectarea deşeurilor compostabile şi utilizarea compostului ca 
îngrăşământ natural, reducerea poluării mediului prin activităţi şi demonstraţii 



practice privind colectarea separată a deşeurilor şi compostarea deşeurilor 

biodegradabile verzi. 
La nivelul unităţii , cadrele didactice au participat la cursuri de formare, 

perfecţionare şi cercuri pedagogice. 
În urma acestor cursuri au fost evaluate cunostintele dobândite. 

' ' 
Am făcut parte din echipa de proiect POCA a MEC , "Sistem de management 

al calităţii pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi structuri subordonate-CAF, 
SIPOCA397, în funcţia de expert relaţionare cu CCD-urile. 

Am participat la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor didactice 
a două cadre didactice:Flore Laura şi Oprea Livia. 

În luna septembrie 2020, în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul" 
CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR GENOTIPURI DE CURMAL 
CHINEZESC (ZIZIPHUS JUJUBA) ÎN CONDIŢIILE ZONEI BUCUREŞTI", am 
obţinut titlul ştiinţific de doctor. 

II. EFICACITATEA EDUCA'flONALĂ 

Rezultatele obţinute în anul şcolar 2020-2021, demonstrează creşterea 

performanţelor elevilor din sistemul de învăţfunant ilfovean extraşcolar. 
::, S-au organizat concursuri între grupe, audiţii pentru părinţi, expoziţii, întreceri 

sportive, manifestări artistice cu caracter istoric. 

Copiii care frecventează Cercurile din Palat au participat la concursuri precum: 

Cercul de arte marţiale a fost coordonat de dl. antrenor Mîndroasa 
Stan.Acesta a desfasurat lectiile în format fizic, pe zoom şi pe platforma Palatului 

Copiilor şi Elevilor Ilfov .. 

A făcut parte din comisia de elaborare a fişei de evaluare şi autoevaluare a 

activităţii personalului didactic. 

De asemeni, a organizat numeroase demonstraţii de arte marţiale, la care au 

participat copii din judeţ. 



Cercul de pictură a fost coordonat de d-na prof.Laura Flore.Aceasta a 

organizat: 
expoziţia de picturi având ca temă :,,Primavara, cântec şi culoare". 
expoziţia de mărţisoare şi felicitări cu ocazia zilelor de l şi 

8 Martie, ,,Pentru tine, mama mea". 
expoziţia de picturi cu tema, ouă încondeiate, ,,Sărbătorile Pascale" 
expozitia de picturi cu tema „Vara, anotimpul preferat". 

- A ţinut lectie deschisă la Grădiniţa cu program prelungit Nr.5 Buftea, grupa mijlocie. 

- A ţinut lectie deschisă la Gradiniţa cu program prelungit Nr.5 Buftea, grupa mare. 
- A organizat activitatea în aer liber, constând în pictarea unui peisaj de vară, ,,Vara 

în oraşul meu". 
A participat la activitatea metodică online a profesorilor de muzică şi educaţie 

plastică. 

- A vizionat împreuna cu elevii filme privind viaţa si activitatea unor pictori celebri 
(Vincent van Gogh, Claude Monet, Goya, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncusi 

şi Nicolae Tonitza). 
- A vizitat împreuna cu elevii obiectivele istorice din orasul nostru (Palatul Ştirbey, 

Biserica Sfăntul Nicolae-Atârnaţi şi Biserica Adormirea Maicii Domnului). 
- A vizitat unele muzee pentru pregătirea unor activităţi viitoare împreuna cu elevii de 

la cercul de pictură (Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Minicipiului 
Bucureşti- Palatul Sutu, Muzeul Naţional de Artă al României- Galeria de Artă 
Veche Românească şi Galeria de Artă Modernă Romanească şi Muzeul Ţăranului 

Român). 

Cercul de muzică vocal instrumentală a fost coordonat de d-na profesor 

Pieptea Gabriela, care a participat cu copiii la : 

- Festival Internaţional "Rezonanţe Sonore Online", 2021-Ediţia a II a, Bucureşti, 8-

10 aprilie 

Premii obţinute: 5 Premii I Speciale 

1 Premiu de Excelenţă, 5 Premii I 

-Concurs Naţional de Pian pentru copii "Virtuozii", 2021-Editia a XII a, Brăila, 27 

aprilie 



Premii obţinute: 2 Premii Speciale, 1 Premiu , 1 Premiu II, 1 Premiu III 

-Concurs de Pian "Virtuozii Prima verii", editia a III a, online, Bucuresti, 23 aprilie 

Premii obţinute: 3 Premii I de Excelenţă, 3 Premii I 

-Concurs Naţional de Interpretare "Scherzo", editia I, online, Bucureşti, 25-28 

aprilie 

Premii obţinute: Marele Premiu al Concursului, 4 Premii I de Excelenţă, 

2 Premii 1 Speciale, 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III 

-Concurs Internaţional de Interpretare Pianist "Clara Peia", editia a VIII a, online, 

Lugoj, 19-28 aprilie 

Premii obţinute: 1 Premiu II, 3 Premii III, 2 Menţiuni 

-Festival Naţional "Victoria Luminii", editia a VIII a, online, Timişoara, 28 aprilie-

5 mai 

Premii obţinute: 3 Premii I 

-Concursul Internaţional de Interpretare "Pianul Fermecat", editia a VI a, online, 

Galaţi, 22 mai 

Premii obţinute: 4 Trofee ale Grupei, 3 Premii Speciale, 6 Premii I, 

II, 1 Menţiune 
1 Premiu 

-Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Românesti "Sigismund Toduta", 

, editia a XXXVII a , online, Bistriţa, 28,29 mai 

Premii obtinute: 3 Premii I, 2 Prnmii II 

-Concurs Regional "Ciprian Porumbescu", editia a VII a, online, Ilfov, 6 iunie 

Premii obtinute: 5 Premii I, 4 Premii II, 2 Premii III 

-Festival Inte1naţional de muzică "Danuhius", editia a IV a, Cernavodă, 25 iunie 

Premii obţinute: 9 Premii I (punctaj maxim), 5 Premii I, l Premiu III, 

2 Mentiuni 



Cercul de dans modern, coordonat de d-na prof.Oprea Mariana Livia ; 
În primul semestru al acestui an, activită.ţile cercului de dans modem s-au 

desfăşurat la Palatul Copiilor Ilfov, la ore participând copii de toate vârstele, de la 
grădiniţă până la cei de gimnaziu, copii care au continuat activitatea începută în anii 
anteriori sau care au venit pentru prima dată la orele de dans . 

În al 11- lea semestru al acestui an, activităţile cercului de dans modem s-au 
desfăşurat la Palatul Copiilor Ilfov, la ore participând copii de toate vârstele, de la 
grădiniţă până la cei de gimnaziu, copii care au venit să-şi petreacă timpul în mod 
util, să înveţe lucruri noi, cu o parte din ei am participat la inspecţia specială pentru 
susţinerea gradului II, unde am obţinut· nota 1 O, cu altă grupă am participat la 
concursul naţional „Cupa Primăverii", organizat de Clubul Copiilor sector 1", care 
s-a desfăţurat la Bucureşti şi unde am obţinut locul I, cu formaţia ;,Lucky Stars". 

Datorită stării de alertă şi a stării de urgenţă, activitatea dicactică am 
desfăşurat-o fie fizic,fie pe internet, pe platforma palatului, în funcţie de scenariul 
săptămînal. Din păcate, concursurile au fost suspendate şi nu a mai putut participa 
la niciunul, cu toate ca ne-am pregătit individual pentru participare. 

Cercul de protecţia mediului, coordonat de d-ra profesoară Elena- Diana 
Dicianu, a desfăşurat urmatoarele activităţi: 

La concursul regional "ECO-UL NATURII", organizat de Palatul Copiilor 
Sibiu, copiii care frecventează cercul au obţinut 3 locuri I, 1 loc II, 1 loc III şi o 
menţiune. 

De asemeni, am participat la Concursul Judetean "Verde crud", organizat de 
Clubul Copiilor Oneşti, de unde se aşteaptă rezultatele. 

Un alt concurs naţional la care au participat copiii care frecventează cercul de 
protecţia mediului a fost "Natura te învaţă să fii ECO", concurs organizat de Palatul 
Copiilor Ilfov, care se regaseste în CAEN 2021, la care au participat copii din mai 
multe judete. 



În parteneriat cu Şcoala Nr.2 Buftea, am organizat concursul "Terapie 
ocupaţională prin intervenţii alternative", la care am obtinut 3 premii I, 2 premii II si 

2 premii III. 
În colaborare cu Asociaţia"CSR Nest", am implementat proiectul "Laboratorul 

Verde Buftea", prin realizarea unei grădini urbane recreativ-terapeutice, din incinta 

unităţii. 

Am participat la Concursul Regional „Reânvierea tradiţiei şi meşteşugului 

românesc" - organizat de P.C. E.Ilfov, de unde asteptam rezultatele. 
Am participat la Concursul Regional " Să cunoaştem lumea prin origami -la 

care au participat multi copii cu lucrari, organizat de PCE Ilfov, de unde asteptăm 

rezultatele. 

Cercul de creaţii confecţii, coordonat de d-na profesor Răileanu Mariana, a 

desfăşurat următoarele activităţi : 
-- 1 O dec. 2020 - a organizat Concurs Regional „Reânvierea tradiţiei şi meşteşugului 

românesc" . 
- A organizat Concursul Regional " Să cunoaştem lumea prin origami -la care 

au participat multi copii cu lucrări, din toată ţara 

Cercul de teatru, coordonat de doamna profesor Doban Elena, a organizat 

următoarele activităţi : 
În semestrul I s-au desfăşurat următoarele activităţi : 
În cadrul fiecărei ore de curs s-au realizat jocuri didactice în scopul dezvoltării. 

dicţiei, a vocabularului şi a imaginaţiei ( creativităţii). 
S-au făcut audiţii din poveşti/povestiri şi scenete din literatura română şi 

universală ; am vizionat o piesa de teatru la Centrul Cultural Buftea. 
De asemenea, s-au desfă.şurat activităti conform graficului de lucru ş1 

planificării semestriale din cadnJl Cercului de teatru, dupa cum urmează : 

- pe 14 nov.2020 s-a desfăşurat un concurs de dicţie 

- pe 2 lnov.2020 s-a organi:z:at un concurs de .mimică pe diverse teme 
- pe 1 Dec.2020 - 1 O 1 ani de la Marea Unii:e- scen~tă , recital de poezie 
- pe 19 dec. 2020 -- Poveste de Cră.dun, dramatizare <lupa Charles Dickens- scenetă 

Recital de poezie si cantece de Crapiun 
- pe data de 12.02.2021- a organizat concl)rs de ghicitori şi proverbe 



- pe data de 25.03.2021- prezentarea scenetei 'Păcală şi Tândală' 
- Concurs de recitari 
- 18.-6.2021- Serbare de sfârşit de an şcolar 

Cercul de rugby coordonat de dl. antrenor Manolache Nicolae, a participat : 
Echipa" Cercului de Rugby-tag" a participat la antrenamente atât fizic, cât 

şi online în funcţie derestrictiile pandemice. Antrenamentele online s-au făcut 
prin intermediul aplicatilor WhatsApp şi Google ClassRoom cu programe trimise 
în avans. În această perioadă însă pregatirea sportivilor nu a 1nai putut respecta 
100% planul anul de pregătire, rugby-ul fiind un sport de echipă, iar în această 
perioadă antrenamentele au pus accent mai mult pe îndernanare şi pregătire 

fizică generală. De la ridicarea restrictiilor s-au reluat activităţile fizice comune, 
punând mare accent pe pregătirea tehnică a sportivilor deja aflaţi în cadrul 
cercului, dar şi continuarea selectiei. 

În luna Iunie ne-•am axat pe pregătirea concursului de rugby-tag "Oval Beach", 
susţinând şi cateva meciuri test de pregatire înainte de participare . 

În perioada 27.06-02.07.2021echipa cercului de rugby tag a participat la 
turneul "Oval Beach", unde s-a clasat pe locul 1. 

Pentn1 perioada de vacantă îmi doresc să efectuez 2 antrenamente pe 
săptămână, în vederea participării la concursul de la Cristian, din perioada 3-5 
septembrie 2021. 

3.MANAGEMENTUL CARIEREI 

3.1. PERFECŢIONAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Un cadru didactic este înscris la doctorat, 1 cadru didactic este înscris la 
gradul I si 1 cadru didactic a obtinut gradul didactic II, şi un cadru didactic a obţinut 
titlul ştiintific de doctor. 



3.2 MANAGEMENTUL ACTIVITĂTILOR EDUCATIVE , 

Obiective urmărite: 
□ □ educaţia şcolară şi extraşcolară - dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă 

□ □ recunoaşterea educaţiei nonformale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală 

□ □responsabilizarea elevilor şi implicarea mai activă a Consiliului Şcolar al 
Elevilor în viaţa şcolii 

□ □ stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor oniului 

3.3 STRATEGII EDUCAŢIONALE. DEZVOLTARE, COORDONARE ŞI 
COLABORARE PRIN PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 
~ Cooperarea cu instituţiile cheie - dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie 
~ Deschiderea şcolii către societate, către valorile şi cultura europeană; 
,_ Susţinerea ,9adrelor didactice şi a elevilor pentru lărgirea orizontului cultural; 
~ Atragerea de resurse materiale prin relaţii de parteneriat; 
~ Dezvoltarea unei reţele eficiente de comunicare între şcoală şi comunitatea locală; 
~ Sporirea rolului părinţilor în sistemul managerial al şcolii. 

4.ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE. 
EFICIENŢĂ. 

Serviciile contabilitate , secretariat şi magaziner şi- au desfăşurat activitatea 
cu conştiinciozitate conform legii,· atribuţiilor fişei postului. 



III.MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

1 .Calitate şi eficienţă 
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.), a fost validată la 

începutul anului şcolar 2020 - 2021 şi are următoarea componenţă: 
Responsabil: prof. Dicianu Diana 
Membri: 

- prof.Răileanu Mariana 
- prof.Oprea Livia 
- prof.Flore Laura 
- pres.comitet părinţi- Costache Mariana 
- resp.Consiliul Local -Gresoiu Cosmin 

Obiectivele care au stat la baza activităţii comisiei sunt: 
□ □ funcţionarea structurilor responsabile de evaluarea internă a calităţii; 

□ □ oprimizarea procedurilor de învăţare 

□ □ evaluarea şi consilierea profesorilor şi a elevilor 

□ □ asigurarea accesului la informaţie al celor interesaţi 

□ □ fonnarea şi perfecţionarea profesorilor în scopul implementării SMC 

□ □ optimizarea accesului la resursele materiale. 

Activităţi realizate: 

□ □reactualizarea componenţei comisiei 

□ □ actualizarea documentelor SMC 

□ □ elaborarea planului managerial CEAC 

□ □ întocmirea rapoartelor de evaluare internă model ARACIP 

□ □înregistrarea electronică a autoevaluării (RAEI şi încărcarea bazei de date 
conform ARACIP) 

□ □ completarea fişelor de monitorizare privind implementarea principiilor de 

calitate 

□ □ informarea personalului, a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în ceea ce priveşte 
scopul autoevaluării, aria de cuprindere, instrumentele de realizare şi termenele 

□ □întocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore 



D D aplicarea procedurilor operaţionale/ întocmirea de proceduri operaţionale 

D D informări periodice la CP şi la CA cu privire la activitatea CEAC 

D □ asigurarea vizitelor de validare a raportului şi de evaluare externă 

O □ completarea Manualului Calităţii pentru eficientizarea activităţii de 

implementare a SMC 
D □monitorizarea site-ului palatului pentru asigurarea transparenţei în informare şi 

comunicare 

D □ dezvoltarea bazei de date CEAC pentru ca activitatea din şcoală să fie sistematic 
înregistrată în vederea evaluării 

D □aplicarea de chestionare părinţilor, elevilor şi profesorilor pentru a înţelege 

gradul de satisfacţie 

D D aplicarea de chestionare agenţilor economici pentru cunoaşterea gradului de 

insertie al absolventilor unitătii . 
' ' ' 

S-au întocmit rapoartele RAEI şi s-au elaborat rapoartele privind activitatea de 
asigurarea a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei. 

Rolul Palatului Copiilor şi Elevilor Ilfov este acela de a identifica scopurile, 

obiectivele, resursele umane şi materiale pentru realizarea demersului educativ din 

fiecare cerc şi la nivelul unitatii. 



Am luat la cunoştinţă : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

8 . 

Railenu Mariana 

Flore Laura 

Pieptea Gabriela 

M indroasa Stan 

Oprea Livia 

Doban Elena 

Manolache Nicolae 
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Dicianu Elena ··Diana 


