
Raport privind calitatea în 
educație și rezultatele obținute 

de elevi și cadrele didactice 

semestrul I, an școlar 2021-2022



Documente de proiectare

• Legea educatiei si Metodologii de aplicare

• PDI

• Plan managerial 2021/2022

• Planificarea activitatilor comisiilor/
compartimentelor



Domeniul 1:
Management și dezvoltare 

instituțională, 
asigurarea cadrului organizatoric și a 

resurselor necesare



O1: Organizarea instituţională și proiectarea activității

Îndeplinite:

• Funcționarea CA, a CEAC, Comisia pentru dezvoltarea și monitorizarea  
controlului managerial intern si proiectarea activitatilor

• Constituirea colectivelor de elevi/preșcolari si numirea diriginților/
învățătorilor/ educatoare

• Asigurarea spațiilor de învățământ si constituirea catedrelor/comisiilor 
metodice/colectivelor de lucru

• Cunoasterea si prelucrarea ROFUIP si a metodologiilor de aplicare a LEN

• Respectarea normelor privind aprobarea planurilor de scolarizare

• Respectarea deciziilor directorului sau HCA prin care au fost constituite 
comisiile/colectivele de lucru și au fost stabilite responsabilitățile 
prevăzute de legislația care reglementează activitatea în domenii cum 
sunt: securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, inclusiv PSI, 
protecție civilă, prevenirea violenței, siguranța în școală, prevenirea 
infectării cu virusul SarsCov 2



O2. Conducere operațională, control și evaluare

• Întocmite, aprobate și respectate/aplicate documente și
instrumente de lucru necesare pentru conducerea operațională a
școlii: program de activitate si orarul scolii, tematica și graficele
ședințelor CA, ale CP, ale consiliului consultativ al părinților, ale
CEAC etc., asigurându-se aplicarea/respectarea acestora

• Preocupare pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu
(pentru corp A și E _Școala Gimnazială Cogeasca, a autorizației SSM
– sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor din scenariul
de securitate la incendiu;

• Organizarea colectivelor de elevi, completarea documentelor
școlare;

• Raportul anual privind calitatea in educatie si aplicarea planuri de
măsuri cu scopul eliminării disfuncțiilor și remedierii neajunsurilor
constatate cu prilejul acțiunilor de control și îndrumare efectuate

• Întocmirea și transmiterea rapoartelor anuale privind controlul
intern managerial către entitatea publică ierarhic superioară
(ordonator de credit _Primăria Lețcani)



O3.Curriculum si evaluare

• Aplicarea planuri-cadru și programelor școlare 

• Aplicarea procedurii privind stabilirea și aplicarea CDȘ;

• Elaborarea programului activităților educative extracurriculare;

• întocmirea rapoartelor documentelor solicitate de ISJ /MEN;

• inițiate și organizate acțiuni diverse având ca obiective 
motivarea, implicarea/participarea, formarea/dezvoltarea 
profesională;

• Organizarea și aplicarea testelor inițiale și stabilirea măsurilor 
remediale pe baza rezultatelor obținute;



O4. Asigurarea, dezvoltarea profesională, motivarea și implicarea personalului

• întocmirea planurile de activitate pe linie de formare și
dezvoltare profesională

• organizare și desfășurare activități:

– cerc pedagogic înv primar

– înscrieri în vederea susținerii inspecțiilor pentru
gradele didactice și definitivat ( 2 cadre didactice def,
3 cd IC1/II, 1 cd IC2/II, 1 cd IS/II,

2cd IC1/I, 2cd IS/I, 2 cd colocviu grad I

- publicarea monografiei Școlii Lețcani (autor, director
Ursache O)

– Curs de formare profesională, 15 CT - 21 cadre
didactice participante



• fișele de încadrare-vacantare, statele de funcții și statele de personal 
- întocmite, avizate și aprobate;

• respectate normativele de personal didactic și nedidactic; încadrarea 
este sub normativ din cauza vacantării postului de muncitor 
întreținere și din cauza blocării procedurii de scoatere la concurs a 
postului de admin patrimoniu

• respectarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă -
verificare centrale termice

• - drepturile angajaților au fost acordate cu respectarea legislației în 
vigoare; au fost realizate demersurile necesare pentru asigurarea 
fondurilor necesare acordării drepturilor salariale, inclusiv a celor 
obținute prin hotărâri judecătorești;

• nu au fost inregistrate abateri disciplinare și nu a fost necesară 
aplicarea de sancțiuni;



O5. Asigurarea resurselor financiare și materiale

• asigurate fondurile necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare; școala nu 
înregistrează datorii față de furnizorii de produse și servicii; 

• Îndeplinite parțial măsurile consemnate în procesul verbal al Agenției de Plăți și 
Inspecție Socială Iași), cu privire la respectarea prevederilor Legii 448/2006 –
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

• asigurare asistență medicală permanentă -postului de asistent medical/medic 
școlar

• Condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ;
• Completată baza didactico-materială a școlii cu mijloace de învățământ moderne 

– laptopuri, instalare sistem video-audio în sălile corp C,
– reparatii echipamente laborator informatică
– Reparații acoperiș Școala Cucuteni
– amenajare/dotare a sălilor Scolii primare Bogonos (amenajare hol, mobilier săli 

clasă) cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani de învățământ în localitatea 
Bogonos;

• execuția bugetară pe fiecare dintre sursele de finanțare asigurată conform 
situațiilor care au fost aprobate de către consiliul de administrație. 



Domeniul 2

Acces egal la educație 

(cuprinderea, școlarizarea și frecvența)



O1: evidența, înscrierea elevilor și a 

preșcolarilor, întocmirea, avizarea, aprobarea 
și realizarea planurilor de școlarizare 

43 clase si grupe
- 10 +4 = 14 clase gimnaziu,

- 18 clase învățământ primar ( 4 în regim simultan la 

Școala Primară Bogonos) și Școala Primară 

Cucuteni)

- 11 grupe de preșcolari (1 grupă mixtă la Bogonos). 



CUPRINDEREA si SCOLARIZAREA ELEVILOR/COPIILOR LA 
CURSURI

An 

scolar

Nr. 

copii 

înv. 
preşcolar

Nr. elevi  

înv. primar

Total 
primar

Nr. elevi  

înv. 
gimnazial

TOTAL

ELEVI

Total 

scoala

preșco

lar 
_primar 

gimnaziu

CP I - IV Letcani

Început    

an 

școlar

211 75 264 339 317 656 867

Sfârșit 

sem I

214 72 264 336 319 655 869



• Cei 6 elevi declarați repetenți/2020-
2021-reînscriși în evidențele școlare

• La sfârșitul semestrului I an școlar
2021-2022 - 8 elevi cu situația
școlară neîncheiată ca urmare a
absenteismului

• elevii cu CES - documente pentru 5
elevi și preșcolari



• elevilor navetiști- li se asigură transportul cu microbuzul școlii
• distribuite gratuit rechizitele școlare:

• 13 preșcolari
• 34 elevi învățământ primar
• 41 elevi învățământ gimnazial

• acordate un număr de 204 burse, distribuite astfel: 
• 3 burse pentru elevi bolnavi,
• 12 burse pentru elevi orfani,
• 71 burse pentru elevi proveniti din familii cu venituri reduse
• 118 burse de merit pentru elevi cu rezultate f. bune la 

învățătură și purtare (media generală≥ 8,50);
• distribuirea produselor de panificație și lactate
• consilierea elevilor și părinților în vederea preîntâmpinării

abandonului școlar, a îmbunătățirii frecvenței, a stopării
absenteismului de la ore etc - cu finalitate anticipată în
dezavantajul școlii și elevului/familiei acestuia; pandemia Covid a 
accentuat creșterea nr de evi absenți, unii profitând de acest motiv



Frecvența și starea disciplinară a elevilor
Absențe nemotivate/elev/Lețcani

3688 5.63

• Nr mare de absențe este cauzat de nr elevilor cu situația neîncheiată care nu 
frecventează cursurile, 8 elevi amânați/sit neîncheiată (1 de la clasa a V-a, 2
de la clasa a VI-a, 2 de la clasa a VII-a, 3 de la clasa a VIII-a)

• Încheierea situației școlare până ultima zi de curs a sem al II-lea
• Motivarea absențelor-termen de 7 zile de la revenire la cursuri
• 5 elevi cu media sub 7 la purtare din cauza absențelor 
• 48 elevi de la clasele a V-VIII-a au notele scăzute la purtare între 7-9,99 (7
fiind de la clasele a VII-a). 
• considerând  că nu toate absențele sunt consemnate în catalog și că 
motivarea absențelor favorizează elevul pt a nu-i afecta promovabilitatea, că 
întârzierile la ore sunt frecvente se poate spune că nr de abs/elev de fapt este 
mai mare



Domeniul 3

Asigurarea calității procesului instructiv-
educativ,

promovarea performanței școlare

și ridicarea nivelului general de pregătire



Promovabilitate
Clasa Nr. elevi rămași

înscriși

Nr. elevi

promovați

Nr. elevi 

corigenți

%

promovabilitate

Situație

neîncheiată

/Neșcolarizat

CP 72 72 0 100% 0

I 76 76 0 100% 0

a II-a 61 61 0 100% 0

a III-a 68 66 2 97.05% 0

a IV-a 59 57 2 96.61% 0

Total primar 336 332 4 98.80% 0

a V-a 64 58 5 90.62% 1

a VI-a 71 56 13 78.87% 2

a VII-a 91 81 8 89.01% 2

a VIII-a 93 73 17 78.49% 3

Total gimnaziu 319 268 43 84.01 8

Total  general 655 600 47 91.60% 8



- o cauză a eșecului școlar - neglijența familiei care nu este alături de copil pentru 
atenta supraveghere a modului de petrecere a timpului dupa programul școlarȘ

- Nu trebuie respinsă și cauza care poate fi determinată de implicarea cadrului 
didactic și poate chiar de atitudinea noastră, a tuturor factorilor responsabili 
pentru monitorizarea rezultatelor, a stării disciplinare

- promovabilitatea pe nivele indică:

• nu avem 100% P pe nivel (primar/gimnazial) 

• Nu avem 100% P la clasă înv gimnazial

- Corigențe la discipline unde elevul poate să atingă mai ușor pragul promovării –
clar indiferența față de medie

• Din nr total de elevi, corigenți la:

• - 1 disciplină: 19 elevi/  2 discipline: 9 elevi /  3 discipline: 4 elevi/  4 discipline: 1 
elev /  situație neîncheiată:10 elevi

• Cu toate aceste puncte slabe, calitatea în educație este reflectată în rezultatele  
bune și foarte bune obținute de către cei mai mulți dintre elevii școlii, respectiv:

• - 40% din nr elevilor au obținut calificative de FB și medii semestriale între 9-10 
(148 copii din ciclul primar și 76 de elevi de  gimnaziu;



Domeniul 4

Activitatea educativ-formativă, 

curriculară și extracurriculară



Activități cultural artistice

• marcarea:Ziua educației,Ziua
europeană a limbilor, Săptămâna 
educației globale,1 dec- Ziua 
Națională, Zilele școlii în cadrul cărora 
s-a prezentat monografia școlii,,Școala, 
familia, comunitatea  și viața”, 
Crăciunul-sărbătoarea sufletului meu   

• Programe cultural artistice susținute
de elevii/grupuri de elevi cu implicarea 
cadrelor didactice:educ/învăț/dirig/ 
prof de ed.muzicală/prof de istorie



-Activități de voluntariat - ,,Săptămâna 
legumelor și fructelor” ,,BIF-bucurie în 
familie”

• Organizarea unor acțiuni cu impact 
cultural și educativ deosebit cu prilejul 
Zilei Școlii, Zilei Educației, al sărbătorilor 
Crăciunului și Anului Nou, al zilei Centrului 
Cultural, al Zilei Culturii Naționale sau 
altor momente și evenimente importante

• Reavizarea proiectului educațional de 
nivel județean pentru anul 2022,, 
Tradițiile strămoșești în cântec, dans și
creație populară” și ,,Șahul, jocul minții”



 Se impune:

• valorificarea într-o mai mare măsură a lucrărilor realizate de către elevi în 
cadrul activităților didactice propriu-zise sau al celor extracurriculare 
pentru amenajarea sălilor de clasă, la actualizarea gazatelor/avizierelor etc

• respectarea programului activităților propuse în proiectul județean 
aprobat sau participarea în calitate de parteneri la alte activități și 
evenimente organizate la nivelul instituției, local/ județului etc,

• atentă monitorizare și evaluare a eficienței proiectelor sau parteneriatelor 
educaționale în care școala este implicată;

• implicarea elevilor în activități competiționale și stimularea  elevilor cu 
performanțe școlare deosebite

• Implicarea consiliului elevilor, a consiliului reprezentativ și a comitetelor de 
părinți pe clase în organizarea activităților educative, culturale, sportiv-
turistice sau recreative;

• respectarea activităților propuse în Planul de măsuri pentru asigurarea 
securității în școală și propunerea/aplicarea unor măsuri sporite privind 
supravegherea accesului persoanelor străine în școală și în incinta școlii și 
a limitării răspândirii infecției cu SarsCov 2.



Domeniul 5

Proiecte si relații școală-
comunitate



• Acțiunile desfășurate  cu prilejul activităților educative, materialele realizate și 
difuzate cu această ocazie au avut și menirea de a consolida legăturile dintre 
școală și comunitate, 

• Asigurată colaborarea cu autoritatea locală pentru realizarea proiectelor vizând 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare, reușindu-se asigurarea 
funcționării instituției și a achizițiilor propuse în planul de  achiziții și de buget;

• - Școala Lețcani va continua, împreună cu partenerii locali, naționali și 
internaționali să implementeze proiecte educaționale aflate în derulare 

• Probleme: racordul școlilor din satele comunei, obținerea autorizației pentru 
securitate la incendiu la corpul A și E al Școlii Gimnaziale Cogeasca, asigurarea 
integrității bazei materiale a școlii prin punerea în acord a documetelor legale cu 
privire la administrarea acesteia, lista bunrilor actualizată cu noile valori, 
contract canalizare pe numele școlii, darea în folosință a corpului de la Bogonos, 
a terenului de sport pe baza HCL).

• ne dorim ca în viitor să existe o mai bună colaborare între școală și comunitate 
care să sprijine dezvoltarea instituţională, în conformitate cu legislația în vigoare, 

standardele naţionale şi descriptorii de performanţă specifici fiecărui nivel de 
învăţământ.



Final 

• prin toate activitățile și demersurile
Școlii Gimnaziale Lețcani, aceasta
respectă aşteptarile beneficiarilor
actului educaţional

• vom asigura rolul fundamental al școlii
în comunitate, acela de a genera
educație, cultură, conduite și valori
indispensabile pentru integrarea
copiilor în societate.


