
1  

2020 - 2021 

 
 
 
 

 
 

 

Raport anual de evaluare internǎ a calitǎţii 
 

Raport pentru anul şcolar având starea 

 
la data de 

 

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE 
NOTǍ: 
InformaIiile din aceastǎ primǎ parte, chiar dacǎ nu se reflectǎ direct în calitatea serviciilor 
educaIionale sunt relevante pentru beneficiarii direcIi şi indirecIi şi le pot orienta opIiunile pentru 
o unitate şcolarǎ sau alta, pentru un profil de pregǎtire sau pentru o anumitǎ specializare 

 
I. Date de identificare a unitǎţii de învǎţǎmânt  

 

D01 Denumire completǎ Cod Sirues Judeţ Localitate 

 Gradinita 
MARCHENGARTEN 

408081282 BUCUREŞTI SECTORUL 6 

 
D02 Mediul de rezidenţǎ: 

 Urban 

 
D03 Poziţionarea şcolii în localitate: 

 Zonǎ centralǎ 

 
 

D04 Scoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonǎ dezavantajatǎ: 

Nici un rǎspuns selectat.  

 
 

D05 Tipul unitǎţii de învǎţǎmânt (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012): 

 Grǎdinitǎ cu program normal si prelungit 

13.10.2021 

finalizat Finalizat, 
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AtenIie! 
Deoarece evaluarea vizeazǎ întreaga unitate de învǎţǎmânt, pentru unitǎţile în care se 
regǎsesc şi alte forme de învǎţǎmânt în afara formei „cu frecvenţǎ – zi” informaţiile se 
colecteazǎ şi la nivelul celorlalte forme existente în unitate. 

 
 
 

D06 Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de proprietate: 

 privatǎ 

 
 

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unitǎţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bazǎ, suplimentarǎ şi complementarǎ – şi indiferent de sursǎ – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON: 

 Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs 

 1.000.000. 1.200.000. 

 
 
D08 Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de educaţie: 

 Unitate de învǎIǎmânt tradiIional(cu predare intensiva a limbii germane ) 

 
 

D09 Responsabilitǎţi în reţea: 

 Unitate cu personalitate juridicǎ, fǎrǎ structuri subordonate 

 
 

D10 Dacǎ este unitate coordonatoare: 

 numǎrul total de unitǎIi coordonate (structuri) din subordine 0.00 

 numǎrul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare 

0.00 

 
 

D11 Nivelurile de învǎţǎmânt din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri: 

Unitatea 
coordonatoare 

Structurile 
subordonate 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 
D13 Alte forme de învǎţǎmânt şcolarizate în unitate, în afara celei „Învǎţǎmânt de zi”: 

Nici un rǎspuns selectat. 
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D14 Numǎrul de schimburi în care funcţioneazǎ şcoala în învǎţǎmântul de zi: 

 Unitatea coordonatoare Structurile subordonate 

 Un schimb(program prelungit)  

 
 

D15 Limba maternǎ / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri): 

 limba românǎ Da 

 
D16 Limbi strǎine studiate în unitate (coordonatoare şi structuri): 

 limba germanǎ(intensiv) Da 

 
 

D17a Numǎrul de clase / grupe de elevi/copii din învǎţǎmântul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent: 

 Unitate 
Coodonatoare 

Structuri 
Subordonat 
e 

Program 
de studiu 
bilingv 

Program 
de studiu 
intensiv 

Clase cu 
predare în altǎ 
limbǎ de 
circulaIie 

Total 
unitate 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D18a Precizaţi numǎrul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învǎţǎmântul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 

 Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 
unitate 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D19a Numǎrul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învǎţǎmânt (din cei raportaţi la 
D18), fǎrǎ clasa pregǎtitoare: 

 Total elevi CES unitate 

Nici un rǎspuns selectat. 
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D20 Dacǎ în unitate sunt organizate şi alte forme de învǎţǎmânt sau programe 
("Învǎţǎmânt seral", "Cu frecvenţǎ redusǎ", "Program "A doua şansǎ""), 
numǎrul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este: 

    Total unitate şi forme de 
învǎIǎmânt 

 Numǎr de 
clase 

Numǎr de elevi  Total Clase Total Elevi 

Programul „A 
doua şansǎ” - 
învǎIǎmânt 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0 

Programul „A 
doua şansǎ” - 
învǎIǎmânt 
secundar inferior 

0.00 0.00 primar 0 0 

Cu frecventa - 
seral: 
învǎIǎmânt liceal 

0.00 0.00 gimnaziu 0 0 

Cu frecventa - 
seral: - 
învǎIǎmânt 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 0 0 

Cu frecvenIǎ 
redusǎ - 
învǎIǎmânt 
primar 

0.00 0.00 postliceal 0 0 

Cu frecvenIǎ 
redusǎ - 
învǎIǎmânt 
gimnazial 

0.00 0.00  0 0 

Cu frecvenIǎ 
redusǎ - 
învǎIǎmânt liceal 
ciclul inferior 

0.00 0.00  0 0 

Cu frecvenIǎ 
redusǎ - 
învǎIǎmânt liceal 
ciclul superior 

0.00 0.00  0 0 

Total 0.00 0.00  0 0 

 
 SituaIia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializǎri  
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D24 În cadrul unitǎţii (coordonatoare şi structuri), 
se regǎsesc urmǎtoarele situaţii (DA/NU): 

 Unitatea coordonatoare Structuri subordonate 

In grǎdiniIǎ activitatea cu copiii este 
organizatǎ pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor 

Nu  

 
 
 

II. Caracteristici ale mediului familial  
 

D26a Structura etnicǎ a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învǎţǎmântul de zi este 
(estimare): 

 În grǎdiniIǎ numǎr 
copii 

În şcoalǎ numǎr 
elevi 

În grǎdiniIǎ 
procente [%] 

În şcoalǎ 
procente [%] 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromǎ sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificǎrii din partea familiei 

 În grǎdiniIǎ În şcoalǎ 

Elevi autodeclarati 0.00 0.00 

 
 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învǎţǎmântul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare): 

 În grǎdiniIǎ numǎr 
copii 

În şcoalǎ numǎr 
elevi 

În grǎdiniIǎ 
procente [%] 

În şcoalǎ 
procente [%] 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D28 Dacǎ în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învǎţǎmântul cu forma „Învǎţǎmânt de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansǎ” existǎ elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numǎrul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este urmǎtorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacǎ este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupului aparţinǎtor şi 
a numǎrului de elevi 

Formǎ învǎIǎmânt Grup Vulnerabil În şcoalǎ numǎr elevi 

  Unitatea 
coordonatoare 

Structuri 
subordonate 

Nici un rǎspuns selectat. 
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III. Condiţii de acces la unitatea şcolarǎ unde este înscris elevul  

 
 

D29 Distribuţia elevilor în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoalǎ este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unitǎţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi"): 

 În grǎdiniIǎ 
numǎr copii 

În şcoalǎ 
numǎr elevi 

În grǎdiniIǎ 
procente [%] 

În şcoalǎ 
procente [%] 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D30 Distribuţia elevilor din învǎţǎmântul forma 
"Învǎţǎmânt de zi" din unitate aflaţi în 
urmǎtoarele situaţii (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unitǎţile subordonate) este: 

 Numǎr elevi Numǎr elevi procente 
[%] 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoalǎ a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente): 

 Unitate coordonatoare Structuri subordonate 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 

structurile subordonate: 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

IV. Baza materialǎ  
 

(1) Infrastructura şcolarǎ  
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D33 Spaţiul de învǎţǎmânt (pentru toate tipurile de unitǎţi): 

 Numǎr sǎli 

 Unitate coordonatoare Structuri subordonate 

 Utilizate pt. 
procesul 
propriu 

SpaIiu 
excedentar 
în 
conservare 

Neutilizate 
din cauza 
stǎrii tehnice 

Utilizate pt. 
procesul 
propriu 

SpaIiu 
excedentar 
în 
conservare 

Neutilizate 
din cauza 
stǎrii 
tehnice 

sǎli de clasǎ 5 0 0 0 0 0 

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare 

2 0 0 0 0 0 

ateliere şcolare 0 0 0 0 0 0 

 
 

D34 Baza sportivǎ / sala de sport: 

existǎ Da 

 
 

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unitǎţi)  

 
D37a Unitatea dispune de urmǎtoarele servicii de masǎ şi/sau 

cazare: 

Cantinǎ / salǎ de mese Da 

Internat / spatii de dormit 
pentru copii 

Da 

 
 

D37b Dacǎ "Da", condiţiile de masǎ şi cazare sunt: 

 Numǎr locuri 

 Utilizate pt. 
procesul 
propriu 

Închiriat altor 
unitǎIi de 
învǎIǎmânt 

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi 

Neutilizate, în 
conservare 

Numǎrul de locuri în sala de 
mese 

40 0 0 0 

Numǎrul locurilor de cazare 58 0 0 0 

 
 

D37c Pregǎtirea hranei pentru cantinǎ este asiguratǎ prin: 

Bucǎtǎria proprie, având 
capacitatea de pregǎtire 
suficientǎ 

Da 
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D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical 

cabinet medical Da 

 
 

D38b Dacǎ "Da", se va preciza 

Asigurarea asistenIei cu 
medic şcolar 

Da 

Asigurarea asistenIei cu 
cadre medii sanitare 

Da 

 
 

D39a Cabinet de asistenţǎ psihopedagogicǎ 

Cabinet de asistenIǎ 
psihopedagogicǎ 

Da 

 
 

D39b Dacǎ "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este: 

Cu norma parIialǎ Da 

 
D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU): 

Nu 

 
 

(3) Utilitǎţi  

D41 Condiţii din şcoalǎ 

 
 
 
 
 
 
 
 

D41b Structuri subordonate: 

Nici un rǎspuns selectat. 

 

(4) Elemente de dotare  

D41a Unitatea coordonatoare: 

Curent electric Da 

Apǎ curentǎ Da 

Telefon Da 
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D42a Mobilierul din sǎlile de clasǎ în care se desfǎşoarǎ activitatea 
didacticǎ este fix sau mobil: 

mobilier fix si mobil în sǎlile de clasǎ 

 
 

D42b În cazul claselor cu mobilier fix, care poziţionarea majoritarǎ a 
acestuia este: 

alte modalitǎti (semicareu etc.) 

 
 

(5) Resurse materiale  
 
D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 

mijloacele de învǎţǎmânt necesare procesului 
didactic din unitate: 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate 

dotare suficientǎ  

 
 

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolarǎ este (apreciere): 

Existǎ un fond suficient  care sǎ acopere nevoile din unitate 

 
 

D50 Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cum acoperǎ fondul 
de carte din biblioteca şcolarǎ nevoile unitǎţii 

Biblioteca asigurǎ auxiliare didactice şi 
mijloace de învǎIǎmânt, altele decât 
manualul şcolar 

Da 

 
 

D51 Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Cadrele didactice din unitatea coordonatoare 

 
 

D52 Numǎrul de terminale (desktop, laptop sau tablete) 
din şcoalǎ şi din unitǎţile subordonate este: 

 Unitatea 
coordonatoare 

Structuri 
subordonate 

Total 

Numǎr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în administraIie (cabinet 
director, cancelarie, secretariat, bibliotecǎ 
etc.) 

2 0 2 

Numǎr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate exclusiv de cadrele 
didactice 

5 0 5 
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Numǎr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în activitǎIi cu elevii şi de 
cǎtre elevi 

6 0 6 

Numǎr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) cu acces la internet, utilizate în 
activitǎIi cu elevii şi de cǎtre elevi 

6 0 6 

Total 13 0 13 

 
 

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învǎţǎmânt, gradul de utilizare efectivǎ a 
computerelor, în raport cu numǎrul planificat de 
ore este (estimare): 

Unitate coordonatoare Structuri subordonate 

sub 25% din orele planificate  

 
 

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacǎ unitatea şcolarǎ 

dispune de soft educaIional pentru câteva discipline 

 
 

D55 Unitatea a creat şi gestioneazǎ un site internet al şcolii 

Da 

 
 

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacǎ în pregǎtirea 
şi derularea activitǎţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc: 

enciclopedii electronice Da 

 
filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale 

Da 

 
 
 

V. Resursele umane  
 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate  

 
D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 

angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent: 

 Numǎr cadre didactice Structurǎ [%] 

Numǎr cadre didactice cu 
doctorat 

0 0 
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Numǎr cadre didactice cu gradul 
I 

0 0 

Numǎr cadre didactice cu gradul 
II 

1 20 

Numǎr cadre didactice cu 
definitivat 

3 60 

Numǎr cadre didactice fǎrǎ 
definitivat 

1 20 

Numǎr personal didactic 
necalificat 

0 0 

Total 5 100 

 
 

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent: 

 Numǎr cadre didactice Total unitate 
[%] 

Numǎrul total de cadre didactice 
din şcoalǎ (pentru toate 
disciplinele) 

7 140 

Numǎrul de cadre didactice 
calificate 

7 140 

Numǎrul de cadre didactice care 
domiciliazǎ în altǎ localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti) 

0 0 

Numǎrul cadrelor didactice nou 
venite în şcoalǎ 

2 40 

Numǎrul de cadre didactice 
colaboratori 

0 0 

 
(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice  

 
D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 

(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent: 

 Numǎr cadre didactice 

Numǎrul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele) 

10.00 

Numǎrul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice 

5.00 

Numǎrul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora 

5.00 

Numǎrul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaIi la plata cu 
ora 

0.00 
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D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular: 

Disciplinǎ de studiu Grad de acoperire 

Educatoare Acoperire integralǎ 

 
 

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic  

 
D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 

rezultate din normativele în vigoare: 

În grǎdiniIǎ În şcoalǎ 

la nivelul normativelor  

 
 

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare: 

În grǎdiniIǎ În şcoalǎ 

la nivelul normativelor  

 
 

(4) Informaţii privind personalul de conducere  
 
 

D63a Informaţii privind personalul de conducere: numǎr de 
directori: 

numǎr de directori conform 
normativelor 

1 

numǎr de directori existent în 
unitate 

1 

 
 

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate) 

 Calificare Grad didactic Vechimea 
didacticǎ 

Participarea la cursuri 
de formare în 
management 

Director Educatoare Gradul II 11 Da 

Director Adjunct   0  

Director Adjunct   0  

Director Adjunct   0  

 
 

(5) Formarea continuǎ  



Gradinita Marchengarten 

13 

 

 

 
 
 

D64 Numǎrul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuǎ acreditate, în anul şcolar anterior: 

 Ore Numǎr mediu ore pe cadru 
didactic 

Numǎr ore de participare 120 17.14 

 
 

D65 Numǎrul cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numǎrul de participanţi la stagii de formare 
TIC): 

 Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate 

Total 

Numǎrul de participanIi la 
stagii de formare TIC 

5 0 5 

 
 

 Situaţii ale unitǎţii, din anul şcolar anterior  
 

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învǎţǎmânt existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) : 

 
D67a Efective şcolare din învǎţǎmântul de zi, pe niveluri 

 Numǎr elevi 

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul 
preşcolar 

76 

Total 76 

Total grǎdiniţǎ 76 

Total niveluri şcoalǎ 0 

Total liceu 0 

Total profesional 0 

 
 

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învǎţǎmânt (" A doua şansǎ", " Învǎţǎmânt seral", " 
Cu frecvenţǎ redusǎ") din şcoala coordonatoare şi 
structuri 

 Numǎr Elevi 

Nici un rǎspuns selectat. 

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior 
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D68a Dacǎ a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numǎrul total de zile absente este: 

 Absente 

numǎrul de absenIe motivate 1083 

numǎrul de absenIe nemotivate 0 

Total absenţe pe an 1083 

Numǎr mediu absenţe pe copil 14,06 

 
 

D68b Numǎrul de absenţe ale elevilor din învǎţǎmântul 
forma "Învǎţǎmânt de zi", în anul şcolar anterior 
(numǎr ore de absenţǎ pe an): 

 Absente 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri (şcoala coordonatoare şi 
structuri): 

 
D69a Efectivele şcolare din învǎţǎmântul de zi 

 Înscrişi la 
început 

În evidenIǎ 
la sfârşit 

Înscrişi pe 
parcurs 

TransferaIi Elevi care 
au 
abondona 
t 

SituaIie 
finalǎ 

Numǎrul de copii 
din învǎIǎmântul 
preşcolar 

76 76 0 0 0 76 

Total 76 76 0 0 0 76 

Total grǎdiniţǎ 76 76 0 0 0 76 

Total niveluri 
şcoalǎ 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 

VII. Situaţia şcolarǎ la sfârşitul anului şcolar precedent  
 

(1) Flux şcolar  

 
D70 - Situaţia şcolarǎ a elevilor (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior: 

 

D70a Situaţia elevilor din învǎţǎmântul de zi 

 SituaIia la final de an, înaintea 
examenului de corigenIǎ 

SituaIie finalǎ, dupǎ 
examenul de corigenIǎ 
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 RepetenIi CorigenIi SituaIie 
şcolarǎ 
neîncheiatǎ 

RepetenIi 
dupǎ 
corigenIǎ 

SituaIie 
şcolarǎ 
neîncheiatǎ 
dupǎ corigenIǎ 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior  

 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul primar, forma 
"Învǎţǎmânt de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior: 

 Numǎr de elevi din clasele I-IV în distribuIie pe discipline 

 Nesatisfǎcǎto 
r 

Satisfǎcǎtor Bine Foarte bine Total 

Limbǎ şi comunicare 0 0 0 0 0 

Matematicǎ 0 0 0 0 0 

 
 

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi", în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri 

 Numǎr de elevi, pe grupe de medii   

 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 SituaIie 
neîncheiat 
ǎ 

Total 

Nici un rǎspuns selectat. 

 
 

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior: 

 Numǎr de elevi, pe grupe de medii   

 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 SituaIie 
neîncheiat 
ǎ 

Total 

Nici un rǎspuns selectat. 

 

D73a Numǎrul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri): 

 Nr absolvenIi învǎIǎmânt 
"cu frecvenIǎ zi" 

Nr absolvenIi alte forme 

Nici un rǎspuns selectat. 
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D86 - Numǎrul de discipline opţionale din oferta şcolii: 

 

 
IX. Experienţa în evaluǎri internaţionale  

 

România a participat la evaluǎri internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematicǎ şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacitǎţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lecturǎ, de matematicǎ şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizǎrii 
obligatorii). 
În legǎturǎ cu experienţa unor astfel de evaluǎri, se va preciza dacǎ: 

 
 

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participǎrii 
României la astfel de evaluǎri (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice): 

 Nu ştiu 

 
 

XI. Alte realizǎri în activitatea şcolii  
 
 

(1) Date referitoare la elevi  

 
D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unitǎţii, prin 

organizarea de grupe / clase de învǎţǎmânt alternativ, 
precizaţi numǎrul acestora, pe niveluri, precum şi 
numǎrul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţionalǎ respectivǎ: 

 Numǎr grupe / clase Numǎr copii / elevi 

preşcolar 0 0 

 
 

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolarǎ şi profesionalǎ / asistenţǎ psihopedagogicǎ pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizǎrii şi/sau a continuǎrii educaţiei în ciclul 
urmǎtor (estimare): 

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a 

Niciunul Niciunul 

 
 

(3) Aspecte manageriale  
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITǍŢILOR DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII REALIZATE 

 

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii 
 

Nr. 
crt. 

Nume Tip 
Activitate 

Obiective Datǎ 
început 

Datǎ 
sfârşit 

1 PERFECTIONAREA 
CADRELOR DIDACTICE PRIN 
INSCRIEREA LA GRADELE 
DIDACTICE SI 
PARTICIPAREA LA 
ACTIVITATI METODICE 

SCHIMB DE 
EXPERIENTA 

1.Dezvoltarea 
profesionala a 
cadrelor didactice 
prin inscrierea la 
cursuri de formare 
si la grade 
didactice; 
2.Participarea la 
masterat in 
manangement 
educational a 
directorului unitatii; 
3.Perfectionarea 
metodica prin 
participarea la 
cercuri pedagogice 
si comisii metodice 
de specialitate; 
4.Formarea 
responsabilului 
CEAC; 

12.10.2020 18.12.2020 

Responsabilitǎţi: 
-Ghita Emilia 
-Marciu Laura 
-Gherghe Diana 
-Moraru Andreea 
-Popescu Elena 
Indicatori realizare:  
-toate cadrele didactice participa cel putin la un curs de formare 100%; 
-inscrierea la grade didactice in proportie de 80%; 
-inscrierea la masterat a directorului unitatii-100%; 
-inscrierea la cursul CEAC a responsabilului CEAC-100%; 
-participarea tuturor cadrelor didactice la cercurile pedagogice  si comisii metosice de specialitate. 

Comentarii: 

18000 

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizǎri, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învǎţare pe tot parcusul vieţii etc.), activitǎţi 
productive, prestǎri servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON): 
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• Concluzii:  
-Continuarea procesului de perfectionare prin inscrierea cadrelor didactice la cursuri de 
specialitate; 
-Organizarea unor activitati metodice demonstrative atat la nivel de unitate,cat si la nivel 
de sector,pentru popularizarea experientei; 

2 INTERASISTENTE SI 
MENTORAT 

Observarea 
directǎ a metodei 
pedagogice 

- perfectiona- 
rea stilului de 
predare al 
cadrelor 
didactice prin 
interasistente 
; 
-realizarea 
unor mape 
de lucru cu 
materiale 
didactice 
,care pot fi 
utilizate de 
toate cadrele 
din gradinita; 
-monitoriza- 
rea stilului 
activitatii 
didactice a 
cadrului 
didactic 
debutant prin 
indrumare 
oferita de 
directorul 
unitatii; 
-imbunatati 
-rea stilului 
de predare 
in toata 
unitatea; 
-imbogatirea 
bazei 
materiale. 

18.01.2021 26.02.2021 

Responsabilitǎţi: -toate cadrele didactice si profesorii de limba germana 

Indicatori realizare:  
-fiecare cadru didactic realizeaza cate o interasistenta la fiecare colega in parte; 
-directorul unitatii o asista la ore pe educatoarea debutanta; 
-fiecare cadru didactic realizeaza cate o mapa de lucru pe care o pune la dispozitie fiecarui 
cadru didactic, la coltul metodic; 
-fiecare cadru didactic realizeaza minim un proiect didactic model si isi intocmeste zilnic 
schitele  activitatilor ,iar educatoarea debutanta face proiecte pentru fiecare activitate. 
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Comentarii: 

• Concluzii:  
• -continuarea schimbului de experienta si popularizarea metodelor de lucru si a 

materalelor didactice prin participarea educatoarelor la simpozioane,prin care sa-si 
popularizeze experienta didactica proprie; 
-organizarea unei activitati metodice la nivel de unitate cu participarea altor cadre didactice 
din sector. 

• Realizat în proporţie de 75 % 

• Lecţii învǎţate: 
•  -cadrele didactice au ajuns la concluzia ca schimbul de experienta este foarte util ,mai 

multe idei adunate pot crea metode de lucru deosebite; 
-copiii au devenit mai interesati pentru activitatile desfasurate,iar parintii din ce in ce mai 
multumiti; 
-cadrul didactic debuntant a inteles ca experienta didactica este foarte importanta in cariera. 
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3 PROIECTE SI PARTENERIATE 
EDUCATIONALE 

Colaborari 
cu institutii 
similare 

-pregatirea copiilor 
din grupa mare, din 
punct de vedere 
emotional, in ceea 
ce priveste 
inscrierea la 
scoala; 
-educarea muzicala 
a copiilor prin 
participarea la 
cursuri de pian si 
prin asistarea la 
spectacolele 
sustinute on line de 
elevii liceului "Dinu 
Lipatti"; 
-dobandirea unor 
cunostinte noi 
privind obiceiurile 
de martisor, prin 
schimburi de 
experienta online 
cu Gradinita  nr.1, 
Bragadiru; 

01.03.2021 30.04.2021 

Responsabilitǎţi: -cadrele didactice din gradinita si din unitatile partenere; 

Indicatori realizare: 
 -85 % participarea copiilor de la grupa mare; 
-50 % dintre copii asista la activitatile desfasurate de elevii liceului "Dinu Lipatti" 
-25 % participa la cursurile de pian; 
-75 % dintre copii participa la activitatile dedicate martisorului. 
Comentarii: 

• Concluzii:  
• -continuarea acestor parteneriate si in anii scolari urmatori si abordarea altor 

proiecte cu noi parteneri; 
-inscrierea unitatii in proiecte internationale de tip Erasmus; 

• Realizat în proporţie de 80 % 

• Lecţii învǎţate:  
• -copiii isi doresc sa desfasoare si alte activitati pe langa cele didactice, participand la 

acestea cu foarte multa placere; 
-cadrele didactice sunt deschise spre parteneriate care le ofera experiente noi; 
-exemple de buna practica oferite de alte institutii, aduc un plus de valore institutiei 
noastre; 
-prin activitatile extracurriculare gradinita se face cunoscuta la nivel local si national. 

 

 

 

 

 

Activitǎţi de evaluare internǎ 
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Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Datǎ 
început 

Datǎ 
sfârşit 

1 Chestionar Chestionar de 
evaluare a 
satisfactiei 
beneficiarilor 

-evaluarea 
nivelului de 
satisfactie a 
calitatii 
actului 
educational 
in randul 
parintilor; 
-adaptarea 
ofertei 
educationale 
tinand cont 
de rezultatele 
chestionaru 
lui; 
-elaborarea 
unei strategii 
pentru 
imbunatati-
rea calitatii 
actului 
educational 
oferit de 
gradinita 
noastra. 

03.05.2021 11.06.2021 

Responsabilitǎţi: 
 -Marciu Laura Valentina-responsabil CEAC 
-Chirobocia Gabriela-membru 
-Gherghe Diana-membru 
-Godoci Alina-membru 
-Simion Paul Eduard-reprezentant consiliu local 

Indicatori realizare:  
1.Aplicarea chestionarului in procent de minim 85% dintre parinti;  
2.Centralizarea si interpretarea datelor in procent de 90%; 
3.Utilizarea informatiilor din chestionare in imbunatatirea ofertei educationale in procent de 50 % 

Comentarii: 

• Concluzii: 
 -95% dintre parinti sunt foarte multumiti de activitatea didactica oferita de cadrele 
didactice; 
-100% parintii sunt multumiti de curatenia si masa din gradinita; 
-80% multumiti de spatiul scolar; 
-90 % sunt foarte multumiti de oferta educationala a gradinitei; 
-87 % sunt multumiti de dotarea gradinitei 
-60% doresc extinderea spatiilor scolare 

• Realizat în proporţie de 82 % 
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• Lecţii învǎţate: 
•  -realizarea unui echilibru intre cerere si oferta,astfel incat parintii sa constientizeze 

eforturile pe care gradinita le face pentru oferirea unor servicii de calitate; 
-implicarea parintilor in anumite actiuni pentru a realiza efortul care se depune pentru 
oferirea unor astfel de servicii. 

2 Eficacitate educationala prin 
predarea optionalului de 
limba germana 

Eficacitate 
educationalǎ 
prin studiul 
limbii  germane 

-dezvoltarea 
copiilor din 
punct de 
vedere 
lingvistic; 
-modalitati de 
organizare a 
unor activitati 
extracurricula 
re; 
-participarea 
copiilor la 
activitati in 
limba 
germana 
(tabere); 
-gradul de 
adaptare a 
copiilor in 
diferite medii 
lingvistice; 
-gradul de 
adaptare la 
scoala in 
clasele cu 
predare in 
limba 
germana. 

05.07.2021 31.08.2021 

Responsabilitǎţi: -profesorii de limba germana si directorul unitatii 

Indicatori realizare: 
 -15 copii dintre cei 17 care au terminat grupa mare au avut rezultate foarte bune la testele de 
evaluare initiala in clasa pregatitoare, la limba germana; 
-80% dintre copiii participanti la tabara,au primit aprecieri pentru felul in care s-au descurcat in 
limba germana; 
-100% activitatile desfasurate in limba germana au fost apreciate de parinti, care au participat on 
line 
Comentarii: 

• Concluzii: -copiii din gradinita noastra invata cu placere limba germana, prin joc iar cele 2 
profesoare de limba germana demonstreaza o buna pregatire metodica-stiintifica in ceea 
ce priveste nivelul prescolar. 

• Realizat în proporţie de 100 % 
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• Lecţii învǎţate:  
• -copiii se pot dezvolta cu succes bilingv daca invata o limba straina de la o  varsta cat mai 

mica(cum este limba germana); 
-copiii sunt capabili sa invete cu usurinta o limba straina, la fel ca limba materna,si 
sa comute cu usurinta dintr-o limba intr-alta; 
-cunoscand limba germana, se pot descurca mai usor in diferite medii sociale. 

 

PARTEA A III-A 
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢǍ, CONFORM 
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICǍ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi 
STANDARDELE DE REFERINŢǍ 

 
Nr. 
crt. 

Indicator 

N
es

a
tis

faca
to

r 

S
atis

fa
ca

to
r 

B
in

e
 

F
o

a
rte b

in
e

 

E
xc

ele
n

t 

I01 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 

   X  

I02 Organizarea internă a unităţii de învăţământ    X  
I03 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă 

şi externă 
 
 

 
 

 X  

I04 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ    X  
I05 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a 

informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor 
şi informaţiilor. 

   X  

I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi    X  
I07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 

şcolară, în timpul desfăşurării programului 
   X  

I08 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru 
elevi. 

   X  

I09 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare   X   
I10 Dotarea spaţiilor şcolare    X  
I11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare    X  
I12 Utilizarea spaţiilor şcolare     X  
I13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 

administrative  
   X  

I14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 
auxiliare 

   X  

I15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare    X  
I16 Utilizarea spaţiilor auxiliare     X  
I17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare 

curriculare 
   X  

I18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ 
centrului de informare şi documentare 

  X   

I19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.    X  
I20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor 

de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 
   X  

I21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor    X  
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PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII EDUCAŢIEI  OFERITE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR URMǍTOR 

 

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii: 

Activitǎţi de evaluare internǎ: 

de studii 
I22 Managementul personalului didactic şi de conducere    X  
I23 Managementul personalului didactic auxiliar şi 

personalului nedidactic 
   X  

I24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale    X  
I25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii      X  
I26 Proiectarea curriculumului    X  
I27 Realizarea curriculumului    X  
I28 Evaluarea  rezultatelor şcolare    X  
I29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  

(extra-clasă şi extra-şcolare) 
   X  

I30 Activitatea ştiinţifică    X  
I31 Activitatea metodică a cadrelor didactice    X  
I32 Constituirea bugetului şcolii    X  
I33 Execuţia bugetară    X  
I34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 

instituţională  
   X  

I35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a 
calităţii 

   X  

I36 Dezvoltarea profesională a personalului    X  
I37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de 

dezvoltare 
   X  

I38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a 
evaluării învăţării 

   X  

I39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral    X  
I40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale    X  
I41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ    X  
I42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii    X  
I43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu 

evaluarea internă a calităţii 
   X  
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Nr. 
crt. 

Nume Tip Cercetare Obiective Datǎ 
început 

Datǎ 
sfârşit 

1 EVALUAREA PERFORMANTEI 
CADRELOR DIDACTICE IN 
CADRUL INSPECTIILOR 
SUSTINUTE PENTRU 
GRADELE DIDACTICE 

ObservaIie 
directǎ a metodei 
pedagogice 

-
perfectionarea 
cadrelor 
didactice prin 
inscrierea la 
gradele 
didactice; 
-imbunatatirea 
stilului de 
lucru prin 
asistente si 
interasistente; 
-pregatirea 
proiectelor 
didactice si a 
materialelor 
didactice 
necesare 
derularii 
activitatilor 
zilnice ; 
-obtinerea 
unor rezultate 
foarte bune la 
preinspectii si 
la inspectiile 
de 
specialitate 

11.10.2021 17.12.2021 

Responsabilitǎţi: 
 -toate cadrele didactice 
-director 
Indicatori realizare:  
-100 % cadre didactice inscrise la grade didactice; 
-minim 3 ore interasistente pe luna; 
-100 % proiecte didactice intocmite de cadrul didactic debutant; 
- 50% schite de lectii pentru cadrele didactice cu experienta; 
Aspecte reţinute:  
-toate cadrele didactice isi completeaza zilnic caietele educatoarei,isi intocmesc schite sau 
proiecte didactice pentru orele pe care le desfasoara; 
-exista o preocupare continua in ceea ce priveste confectionarea materialului didactic necesar; 
-toate cadrele didactice sunt inscrise la grade didactice(definitivat,gradul II, gradul I) 

Director, Responsabil CEAC, 


