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I. CAPACITATE INSTITUTIONALA 

Gradinița cu Program Prelungit ,,Iani`s Club‟‟, Buftea este o instituție reprezentativă pentru 

învățământul preșcolar , care se adreseaza tuturor părinților , copiilor de vârstă preșcolară din orașul 

nostru. 

Gradiniț cu Program Prelungit ,,Iani`s Club‟‟, Buftea își propune demersuri educaționale , 

alături de familie și comunitate având ca ideal pregătirea viitorului preșcolar pentru o societate aflată 

în continuă mișcare și transformare. 

Încercăm să configurăm în continuare viziunea unei organizatii furnizoare de educație, nivel 

preșcolar care să formeze la copilul de vârstă preșcolară mecanisme și structuri de învățare, încercând 

să facă din informație a patra resursă, să transforme informația în cunoaștere și să ofere cursanților ei 

cheia spre comunitatea globală a viitorului. 

În acest context, ne propunem ca învățarea să treacă dincolo de zidurile grupei , încorporând 

discipline și activități moderne, de calitate, adaptate culturii organizaționale a instituției noastre și a 

cerintțelor legale în domeniul învățământului. 

Anul școlar a debutat prin proiectarea documentelor manageriale necesare pornind de la 

activitatea desfașurată în anul școlar anterior și cuprinzând concluziile realizate în acest domeniu. 

Am proiectat și realizat Planul Managerial și Operational al unității, am revizuit Proiectul de 

Dezvoltare Instituțională, am elaborat metodologia de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administratie, au fost constituite comisiile la nivel de unitate, au fost prelucrate fișele de post și 

Regulamentul intern, am constituit Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație potrivit ordinului 

nr. 4619 din 22.09.2014, si de asemenea am elaborat tematica acestora: 

Gheorghe Petronela-Elena ( Director presedinte)  

Pintilie Magdalena ( Educatoare membru)  

Niculae Cristina ( Educatoare membru)  

Dumitru Daniela (Educatoare – membru) 

Mirea Monica ( reprezentant Consiliul Local)  

Dumitru Dorina ( reprezentant  părinților)  

Întreaga activitate de control managerial s-a desfășurat ca o consecință firească a procesului de 

îndrumare, coordonat de cadrele didactice cu responsabilități și competențe, la nivelul colectivului 

didactic și adresat întregului personal al unității. 
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Monitorizarea și controlul personalului și al comisiilor funcționale au constituit premisa 

eficientă și optimă în vederea unei evaluari corecte si motivante a resursei umane din unitatea noastra, 

a activitatii instructiv-educative, dar si a oportunităților de dezvoltare. 

Activitatea manageriala este transparentă , existand o buna colaborare cu tot personalul din 

unitate.  

În ceea ce priveste activitatea de formare manageriala, putem menţiona, totuși, participarea 

deficitară la cursurile de perfectionare desfășurate pe parcursul anului trecut, compensând cu 

abilitățile formate în cadrul celor din anii precedenți. Luăm în calcul o mai mare preoccupare în 

domeniul autoperfecţionării printr-o analiză a nevoilor de formare continuă. 

 În cadrul proiectelor tematice realizate de către educatoare s- au intocmit rapoarte care 

demonstreaza activitatea susținută în gradinita, dar si rezultatele constatate de acesta. 

A fost planificată și monitorizata activitatea tuturor comisiilor de lucru din unitate din dorinta 

de a obtine rezultate foarte bune. S-au prezentat permanent rapoarte în cadrul Consiliului de 

Administratie. 

Pe parcursul primului semestru educatoarele au fost asistate la mai multe activități de către 

directorul unității și responsabilul comisiei metodice, unde s-a dovedit ca toate educatoarele au 

cunostinte metodice, au aplicat Noul Curriculum pentru educație timpurie 2019, iar  pentru 

eficientizarea actului didactic, s-au făcut și  recomandări. 

O mare importanță am acordat relației cu părinții care au devenit parteneri ai actului educativ, 

implicându-se prin cunoașterea obiectivă a specificului activității din gradiniță. 

 

La inceputul anului scolar 2019/ 2020 colectivul Gradinitei a fost format din : 

a) Personal nedidactic: 
 

Nr. Crt. FUNCTIA NUMAR PERSOANE NORME 

1. Bucatar 1 1 

2. Ajutor bucatar 1 1 

3. Femeie de serviciu 1 1 

4. Îngrijitoare  2 2 
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b) Personal didactic auxiliar : 0 
 

Gradinita cu Program Prelungit Iani‟s Club are serviciu de contabilitate externalizat, contabil 

Nițache Nicoleta. 

Administratorul grădiniței este reperzentantul persoanei fondatoare, doamna Dedu Dana-

Mihaela. 

c) Personal didactic: 
 

Nr. Crt. PERSONAL DIDACTIC ANGAJAT NUMAR PERSOANE 

1. Cadre didactice titulare prezente in unitate 0 

2. Cadre didactice suplinitoare (calificate si necalificate) 3 

3. Cadre didactice titular detasate in unitate 1 

4 Cadre didactice prin voluntariat/colaborare 2 

5. Cadre didactice cu studii superioare 3 

6. Plata cu ora/ Cumul 1 

7. Total general cadre didactice prezente in unitate 6 

 
În unitatea noastră exista 6 cadre didactice. Dintre toate cadrele didactice, 3 au studii 

superioare (director și două prof. pt. înv. preșcolar), 1 educatoare necalificata, 1 educatoare  în curs de 

calificare și 1 educatoare calificată cu studii medii. 

Distributia pe grade didactice: 

 
Nr. 

Crt. 
GRAD DIDACTIC NUMAR PERSONAL DIDACTIC 

CALIFICAT 

1. Grad I 1 

2. Grad II 0 

3. Definitivat 2 

4. Debutanti 1 

 
Copii inscrisi în anul școlar:  44 preșcolari 

Numarul copiilor retrasi la finele anului scolar 2019 – 2020: 0 

 
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

Resurse materiale: 

 4 Sali de grupa; 

 2 grupuri sanitare. 

 1 cabinet medical; 

 1 sala de mese; 

 1 bucatarie; 

 1 bloc alimentar; 

 1 spatiu centrala termica; 

 1 cabinet director; 

 1 spațiu de joacă interior 200mp. 

 

Toate spațiile grădiniței se află în stare 

foarte bună de funcționare.
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II. EFICACITATEA EDUCATIONALA 

 

Oferta educațională a grădiniței, proiectată în acest an școlar, a răspuns parțial cerințelor copiilor 

și părinților, aceasta fiind popularizata prin intermediul avizierului din incinta unității, a ședintelor 

cu părinții, a paginii de Facebook a grădiniței și de asemenea prin activitătile desfășurate în cadrul 

parteneriatelor încheiate cu comunitatea locală.  

 
Curriculum la decizia școlii, an școlar- 2019-2020 

N 
Nr.crt. 

Profesorul Opționalul Grupa Frecvența 

1. Nae Amelia -Felicia Lb. engleză pentru pitici   Mică, mijlocie, mare 2xsăpt./30-40min 

2. Onica Marilena Dans modern   Mică, mijlocie 2xsăpt./30-40min 

3. Gheorghe Petronela Clubul de lectură   Mijlocie, Mare 1xsăpt./30-40min 

 

În urma observațiilor și discuțiilor purtate cu membrii comisiei metodice, s-a constatat că  

planificarea la disciplinele optionale a fost parcursă ritmic și integral, aplicându-se metode și 

procedee activ – participative cu rezultate deosebite.  

Săptămânal s-au realizat înregistrări video cu dansurile copiilor și cu secvențe din cadrul lecțiilor 

de limba engleză pentru a fi promovate către beneficiari și pentru a încuraja reușitele copiilor.  La 

clubul de lectură copiii au fost purtați în lumea celor mai frumoase texte literare pentru copii și au  

cunoscut valoarea morală și spirituală transmisă prin cuvântul scris. 

O dată cu trecerea la învățământul online, aceste activități au fost întrerupte. 

        Proiectarea curriculară, an școlar 2019-2020 

Planificarea anuală a fost realizată sub forma proiectelor tematice, iar tematica abordată a fost 

variata si corect integrată în temele propuse de Noul Curriculum.  

Planificările săptămânale au fost echilibrate, corect proiectate ținând seama de rezultatele 

obținute la testarile initiale. S-a folosit material didactic bogat, adecvat temelor de interes și zonelor 

specifice amenajarii spațiului educational, materialele auxiliare au fost selectate si achizitionate  

potrivit cerintelor de dezvoltare a grupelor de copii, conform noului curriculumului prescolar. 

Hărțile de proiect au vizat tema și subtema proiectului, materialele folosite la centrele de interes 

au fost ilustrative pentru tema, inventarul de probleme a corespuns nivelului de dezvoltare al grupei.  

S-au utilizat frecvent metode activ – participative și de învățare prin cooperare, activitățile 

desfășurate au fost proiectate în mod integrat. Metodele si tehnicile de evaluare au fost adecvate 
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obiectivelor urmarite, continuturilor si vârstelor preșcolarilor.  

Așadar, cadrele didactice au aplicat și respectat noul Curriculum pentru educație timpurie care 

prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării: 

 continuitatii in interiorul aceluiasi ciclu curricular; 

 interdependentei dintre domeniile de dezvoltare și tipurile de activități de învățare 

din învățământul preșcolar; 

 deschiderii spre abordarea activităților opționale. 

Aplicarea Curriculumului preșcolar pe parcursul acestui an școlar, a urmărit o învățare centrată pe 

copil, conținuturile au fost abordate integrat, iar activitățile de învățare au fost abordate ca un ansamblu 

de formare de deprinderi, competențe, abilități.  

În consecință, evaluarea performanțelor a fost organizaăa ținându-se cont de faptul că achiziționarea 

de cunostinte nu a reprezentat un scop în sine și a vizat aplicarea unor probe practice – aplicative pentru 

a verifica în mod special capacitățile copiilor de a aplica anumite cunoștințe, precum și nivelul de 

dezvoltare a deprinderilor și priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate pe langa instrumentele 

clasice, fișele, portofoliile copiilor, produsele activităților, lucrări practice, discuții libere, autoevaluarea, 

expunerea lucrărilor și evaluarea acestora împreună cu copiii. 

Evaluarea a fost orientată către punerea în evidență a progresului școlar realizat de copii și a vizat 

dezvoltarea următoarelor comportamente: cognitiv, verbal, psiho-motric, socio-afectiv, creativ și estetic. 

Au fost stabiliți itemi în funcție de obiectivele pentru fiecare domeniu care au vizat comportamentele 

pentru fiecare proiect tematic si independent. 

Din luna martie, s-au suspendat cursurile în toate unitățile de învățământ, în urma hotărârii nr 

6/6.03.2020 ,emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situatii de urgenta. 

Voluntar, cadrele didactice, au sustinut activitati educaționale, pe platforma ZOOM și aplicatia  

WhatsApp, conform planificarilor tematice specifice grupei manageriate. Desfășurarea activităților în 

mediul online s-a derulat cu dificultate datorită vârstei mici a copiilor care nu au fost familiarizați cu 

această modalitate de interacțiune, a slabei implicări a familiilor preșcolarilor pentru a-I susține în 

parcurgerea sarcinilor de lucru, infrastructura subdinensionată. Totodată, pentru cadrele participante a 

fost o nouă provocare de a pune în practică modul de lucru online, de a adapta materialele disponibile și 

de a capta atenția micuților la fel cum o făceau față în față. 
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ACTIVITATEA CONSILIILOR, COMISIILOR: 

Toate comisiile de lucru şi-au întocmit proiectele de activitate la sfarsitul anului şcolar, 

iar transpunerea lor în practică s-a urmărit de către directorul gradinitei.  

Periodic, în Consiliul de Administraţie s-au analizat rezultatele şi eficienţa fiecărui 

proiect. 

Responsabilul fiecarei comisii împreună cu membrii acestora și-au desfășurat activitatea si au 

avut propuneri pentru îmbunătățirea acesteia ori de cate ori a fost cazul. 

În perioada în care cursurile au fost suspendate, modul de lucru al comisiilor a fost online, iar 

când a fost posibil, s-au constituit echipe restrânse de lucru în grădiniță pentru respectarea condițiilor 

de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2. 

 

ACTIVITATEA COMISIEI DE PERFECTIONARE A CADRELOR: 

Cadrele didactice din unitatea noastra au acordat atentie sporită studiului individual in 

vederea perfectionarii, calificării, participării la activităţile desfăşurate atât în cadrul comisiei 

metodice, cât şi la activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice. 

Nr 

crt. 

Nume si 

prenume 
Denumire curs de formare 

1. 

  
Pregatire metodică în vederea susținerii examenului de definitivare in 

învătamant- promovat 8.67 

Pintilie 

Magdalena 

Examen definitivare - adeverinta definitivare, fisa evaluare lectie, fisa 

evaluare portofoliu 

  Pregatire metodica în vederea susţinerii examenului național de titularizare 

în învăţământ – promuova, 9.85 

  Examen titularizare - decizie titularizare 

  Webbinar-Atelierul de cuvinte- diploma participare 

  
 

2. 

Niculae 

Cristina 
Conversie profesionala  PIPP an 2020 - adeverinta absolvire, 10 

  Webbinar -Atelierul de cuvinte 

    

3 
Dumitru 

Daniela 
Webbinar -Atelierul de cuvinte diploma de participare 

 

Educatoarele s-au preocupat permanent de pregatirea profesională în vederea cresterii actului 

educational prin: 

- participarea activa la activitatea metodica desfasurata la nivelul unității și județului; 
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-  realizarea unor dezbateri cu tema pedagogica în cadrul comisiei metodice; 

- ridicarea calităţii  actului  didactic prin practicarea unui 

învățământ diferențiat și individualizat bazat pe inteligențele multiple. 

Puncte tari: 

-      cadre didactice în curs de perfecţionare. 

Puncte slabe: 

- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanta cu nevoia de dezvoltare 

profesională. 

Oportunităţi : 

- oferta variata a CCD şi a altor furnizori de educaţie; 

- posibilitatea de a forma grupe prin atragerea cursanţilor din zonele apropiate. 

Amenintari: 

- suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă documentaţie. 

 
 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE 

În anul școlar 2019-2020 Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate bogată 

conform planului managerial și graficului de activități aprobat in prima sedintă a Comisiei Metodice. 

În luna septembrie am participat la Consfătuirea cadrelor didactice unde am primit informații 

cu privire la abordarea Noului Curriculum, la completarea documentelor școlare, la portofoliul 

educatoarei, la structura anului școlar, etc. de la Inspectorul de specialitate și de la responsabilul 

cercului pedagogic. Scrisoarea metodică pentru învățământul preșcolar 2019-2020 a fost prelucrată și 

analizată pentru a fi cunoscută de toate educatoarele din unitate.  

Cadrele didactice au participat la dezbaterea Raportului de activitate al comisiei pe anul 

anterior, dar si la o masă rotundă privind propunerea de teme de interes pentru derularea activităţii. 

În luna octombrie, au fost prezentate şi discutate rapoartele de evaluare iniţială, ca punct de 

pornire în actul educativ. 

În luna noiembrie, în cadrul unei mese rotunde, doamna educatoare Pintilie Magdalena a 

prezentat referatul care a avut ca tema Parteneriatul gradinita-familie-mijloc de formare si dezvoltare a 

personalitatii copilului.  

În luna decembrie, au participat la Cercul pedagogic din cadrul Centrului Metodic Buftea 

Ilfov, desfasurat la Gradinita cu Program Prelungit ,,Raza de Soare‟‟.  

La nivelul fiecărei grupe, educatoarele au pregatit programe artistice împreună cu preşcolarii 
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dedicate sărbătorilor de iarna. 

 Copiii au participat la concursuri locale ( Culorile Toamnei, Floare Albastră în parteneriat cu 

Centrul Cultural Buftea ), iar fiecare eveniment din calendarul şcolar a fost marcat prin activităţi 

extracurriculare. 

Activitatea comisiei nu a fost una formală , ci a avut ca scop implicarea tuturor factorilor 

pentru o desfăşurare mai bună a activităţilor instructiv- educative în grădiniţă, cât şi fomarea unei 

viziuni moderne asupra sistemului educaţional în general. 

Începand cu luna martie, s-au suspendat cursurile în toate unităţile de învăţământ, în urma 

hotararii nr 6/6.03.2020 , emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situaţii de 

urgenţă, Grupul de support tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

Romaniei, postat  pe situ-ul ISJ Ilfov si PSC. 

Se prezinta planul specific de continuitate la nivelul unitatii dupa modelul PSC-ISJ  Ilfov. 

 
ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

Activităţile desfăşurate pe domenii experienţiale de către educatoarele fiecărei grupe au 

fost activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în 

funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele 

copiilor din grupă. 

 Fiecare educatoare a desfăşurat şi în acest semestru proiecte tematice după Noul curriculum 

pentru educaţie timpuirie 2019. 

 Atât proiectele tematice planificate cât şi desfăşurarea în sistem integrat a activităţilor a presupus 

existenţa unei baze materiale bogate. 

  Această modalitate de realizare a activităţilor cu preşcolarii a presupus desfăşurarea activităţii 

didactice în echipă contribuind la stimularea cooperării între cadrele didactice de la grupă. 

 Activităţile la liberă alegere s-au desfăşurat pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. 

Reuşita desfăşurării acestor activităţi a depins în mare măsură de modul în care a fost organizat şi 

conceput spaţiul educaţional. 

 Toate educatoarele de la grupe au acordat importanţa cuvenită copiilor cu nevoi speciale, 

aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă. 

 La şedinţele cu părinţii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor, 

aceştia alegând ceea ce corespunde aspiraţiilor copiilor. 

 Toate grupele şi-au ales activităţile opţionale în funcţie de oferta educaţională a grădiniţei, 
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corelată cu propunerea părinţilor, dar şi de aptitudinile copiilor,  

Eficacitatea opţionalului de Dans modern constă în stimularea expresivităţii şi creativităţii 

copiilor prin muzică şi mişcare, le creează o condiţie fizică excelentă şi contribuie la coordonarea 

corectă a schemei corporale, i-a ajutat pe copii să devină mai atenţi, ascultând instrucţiunile 

profesorului şi executându-le pe rând şi-au emersa concentrarea şi răbdarea. Pe lângă aceste beneficii, 

dansul este o formă de relaxare şi distracţie este o formă de descărcare a trăirilor, de comunicare 

nonverbală. Dansul i-a ajutat pe copii să îşi dezvolte abilităţile sociale prin integrarea şi interacţiunea 

în mica lor comunitate de la gradiniţă. 

Clubul de lectură le-a oferit copiilor toate beneficiile pe termen lung ale cititului. Preşcolarii au 

dobândit cunoştinţe noi, şi-au imbogăţtit limbajul şi au exersat o exprimare articulată şi corectă 

gramatical. Textele au fost alese astfel încât copiilor să le fie dezvoltată imaginaţia, s-au practicat 

jocuri didactice de stimulare a memoriei şi pentru îmbunătăţirea comunicării cu colegii şi cu adulţii. 

Cursul de Limba engleză a urmărit fundamentarea competenţei cheie de exprimare într-o 

limbă străină a micuţilor. Învăţarea precoce a limbilor străine în grădiniţă se realizează  într-un mod 

interactiv, distractiv, care îi motivează pe copii să achiziţioneze rapid un limbaj nou. Cu ajutorul 

limbilor străine copiii îşi dezvoltă abilităţi cognitive atractiv, amuzant, astfel învăţarea la maturitate 

devine mai eficientă. Părinţii sunt încântaţi cînd văd parcursul copiilor în materialele video prezentate 

din timpul cursului, apreciază abilităţile lingvistice folosite în viaţa extraşcolară şi prevăd o adaptare 

mai facilă a copiilor lor la cerinţele actuale ale societăţii. 

 Modalitatile de promovare a ofertei educationale : 

- la panoul gradinitei; 

- în şedinţele cu părinţii; 

- site; 

- pagina de Facebook; 

PUNCTE TARI 

Personal didactic cu competente necesare evaluării şi valorificarii valentelor educative derivate 

dintr-o problematica educativa diversă. 

PUNCTE SLABE 

Gama redusă de activităţi opţionale datorată lipsei personalului calificat disponibil pentru lucrul cu 

copii de vârstă preşcolară.  
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ACTIVITATEA COMISIEI DE PROIECTE SI ACTIVITATI EDUCATIONALE SI 

EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul semestrului I şi la începutul semestrului al II-lea  activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară a fost complexă, s- a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu 

seriozitate şi implicând toţi prescolarii, cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale 

cu care am încheiat protocoale de colaborare. 

S-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial, 

programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare. 

 
ACTIVITATI EXTRACURRICULARE PE UNITATE ANUL SCOLAR 2019-2020- SEM I 

 Festivitatea de deschidere a anului scolar ,,BINE ATI VENIT ,PITICI VOINICI!” - Spectacol 

de teatru; 

  “Minnie Mouse si Mickey Mouse “ – spectacol de teatru; 

 „‟Carnavalul Toamnei & Festivalul Dovlecilor‟‟ – activitate extracurriculara; 

 „‟Culorile Toamnei‟‟- concurs de creaţie plastică 

 “Muzicoterapie prin tehnica –Totem‟‟- Jean Baptiste Manitou  

  “Traditii si obiceiuri de 1 Decembrie” – festivitate de celebrare a Zilei Naţionale a României 

  “Vine, vine Mos Craciun”- serbări de Crăciun; 

 „‟Poveste de iarna‟‟ – spectacol de teatru in gradinita 

 ,, Petrecerea personajelor de desene animate‟‟- activitate extracurriculare 

 „‟Luceafărul poeziei‟‟- activitate extracurriculară cu prilejul Zilei Culturii şi celebrării marelui 

poet naţional Mihai Eminescu 

 „‟‟Viitori şcolari‟‟+ activitate extracurriculară în parteneriat cu Şcoala Nr.2 Buftea 

 ,,Mici olari mestesugari‟‟- atelier de olărit 

 „‟Drag mi-i portul românesc‟‟- activitate extracurriculară cu prilejul zilei de 24 Ianuarie 

 „‟Floare albastră‟‟- concurs de recitare în parteneriat cu Centrul Cultural Buftea 

 „‟‟Mărţişoare, mărţişoare‟‟- expoziţie în cadrul parteneriatului cu Palatul Copiilor Buftea. 

        Gradiniţa noastră se bucură de aprecierea comunităţii locale, colaborarea cu părinţii 

realizandu-se permanent în cadrul unor întalniri periodice, fiind monitorizata prin intermediul unor 

chestionare distribuite acestora.  

       Colaborarea cu Consiliul Local este foarte buna, un reprezentant al acestuia fiind membru 
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conform legii, al Consiliului de Administratie al unitatii. 

Parteneriatele desfasurate in cadrul unitatii noastre in anul scolar 2019-2020 sunt urmatoarele: 

 Parteneriat educational ,,Cu pasi mici de la gradinita spre scoala” cu Şcoala Gimnazială 

Nr.2, Buftea; 

 Contract de parteneriat Cabinet medical pediatrie Dr. Iulia Niţă-Grădiniţă; 

 Contract de parteneriat Teatru Dinno Piccolino – Grădiniţă; 

 Acord de parteneriat cu Centrul Cultural Buftea ; 

 Parteneriat educational cu Palatul Copiilor şi Elevilor Buftea. 

 După sistarea activităţilor didactice în grădiniţă datorită contextului epidemiologic din 

acest an, concursurile şcolare şi activităţile extracurriculare preconizzate au fost sistate. 

Replierea acestora în mediul online nu s-a realizat datorită adaptării cu dificultate la această 

metodă atţt a copiilor, cât şi a cadrelor didactice. Însă această perioadă o vedem ca fiind una 

constructivă pentru domeniul învăţământului online, pe viitor, dacă situaţia ne-o va cere, 

cadrele vor fi mai prompte, mai pregătite şi copiii mai antrenaţi cu platformele digitale. 

 

III. MANAGEMENTUL CALITATII 

 

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( CEAC) 

Activitatea CEAC a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să 

devină instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot 

face îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a 

grădiniţei.  

Pe parcursul primului semestrului membrii comisiei s-au preocupat de întocmirea 

documentelor comisiei conform recomandarilor transmise de ISJ Ilfov şi de către  ARACIP, a 

fost întocmit raportul de evaluare interna a calităţii, a fost încărcată în timp optim platforma 

CEAC şi finalizat raportul RAEI. 

Pe parcursul semestrului al II-lea, după suspendarea cursurilor, am găsit oportună 

reevaluarea, revzia şi întocmirea unor proceduri operaţionale şi de sistem necesare unei bune 

funcţionări a comisiilor SCIM şi CEAC. 
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Puncte tari 

 Completarea portofoliului comisiei cu documentatia necesară; 

 Centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi cadrelor didactice în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din gradinită; 

 Finalizare  RAEI pe platforma ARACIP. 

 

Puncte slabe 

 Nu s-a realizat integral graficul de interasistente; 

 Exista deficienta in monitorizarea activitatii.î 

 

Amenintari 

 Munca în această comisie necesită un volum mare de timp şi din cauza supraîncărcarii cu alte 

activităţi şcolare şi extraşcolare există posibilitatea să nu fie îndeplinite  toate sarcinile de către 

numărul mic de cadre didactice pe care îl are unitatea noastră. 

 

Oportunitati 

 Disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii; 

 Imbunătăţirea coninuă a procesului instructiv-educativ, creşterea calităţii educaţiei oferită de 

unitatea noastră.; 

 Actualizarea documentatiei în funcţie de legislativa în vigoare; 

 Implementarea Standardelor de screditare a grădiniţelor particolare. 
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CONCLUZII 

Orice analiză corectă implică evidenţierea ,,punctelor tari” si a celor ,,slabe”, dat fiind acest 

aspect, datoria noastră este să ne asumăm neîmplinirile în activitatea didactică-educativă desfaşurată 

în  anul şcolar 2019-2020, să ne valorificăm în continuare punctele forte, să găsim măsuri ameliorative 

pentru situaţiile problemă şi să ne deschidem noilor oportunităţi de dezvoltare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Starea fizică a spatiilor si incadrarea in 

normele de igiena corespunzatoare; 

- Gradinita beneficiaza de spatii mari, noi 

renovate care permit desfasurarea unui 

invatamant modern, de calitate; 

- Buna comunicare intre cadrele didactice, 

personalul nedidactic si auxiliar; 

- Fiecare formațiune de studiu nivel II 

beneficiază de îngrijitoare 

- Gradinita beneficiaza de internet; 

- Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat in 

pregatirea si desfasurarea activitatilor scolare 

si extrascolare, au conceput creativ activități 

centrate pe copil; 

- Gradinita beneficiaza de un spatiu de joaca, 

amenajat potrivit nivelului de varsta al 

copiilor. 

- Gradinita beneficiaza de utilizarea neîngradita 

a spatiului de joaca din apropierea acesteia , 

prin aprobarea Consiliului Local; 

- Transport asigurat la cerere, dar mai ales 

pentru desfasurarea activităților 

extracuriculare 

- Slaba participare a cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă; 

- Demotivarea cadrelor didactice de a rămâne 

angajate în cadrul învățământului particular 

datorata specificului acestuia; 

- Procedura in derulare pentru obtinerea 

avizului ISU; 

- Lipsa personalului didactic calificat 

suficient; 

- Oportunități reduse de colaborare a 

partenerilor locali pentru realizarea 

parteneriatelor pe plan local. 

- Disponibilitatea redusă a profesorilor 

specializați pentru colaborarea cu 

învățământul preșcolar pentru diversificarea 

ofertei curriculare  

- Numărul mare de sarcini ale membrilor din 

cadrul comisiilor de lucru duc la epuizarea și 

demotivarea acestora. 

- Dotare minimală cu dispozitive audio-video 

pentru susținerea cursurilor online. 
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MASURI AMELIORATIVE: 
 

 Participarea cadrelor la programe de formare continuă şi implicarea activă în viaţa 

grădiniţei.  

 Înscrierea educatoarelor în procesul de obţinere a gradelor didactice; 

 Dezvoltarea parteneriatului cu familia si a parteneriatului cu şcoala prin popularizarea 

activitatii cu preşcolarii ( activitati demonstrative, mese rotunde,  consiliere, etc)  

 pentru anul scolar 2020-2021, ne propunem continuarea proiectelor si activitatilor 

demarate cu implicarea partenerilor locali. 

 Atragerea colaborărilor cu profesori specializati (pian, vioară, karate, pictură, lb. straine 

etc.) pentru diversificarea curriculumului la decizia şcolii. 

 Această analiză ne va ajuta să găsim soluţiile optime pentru îmbunătăţirea educaţiei oferite de 

Grădiniţa cu program prelungit Iani‟s Club, ne va ajuta să întocmim Planul managerial şi operaţional 

pentru următorul an în corelaţie cu nevoile reale ale grădiniţei, beneficiarilor şi comunităţii din care 

facem parte şi nu în ultimul rând ne va servi în proiectarea pe termen mediu şi lung în următorul PDI.  

                                                                                                        

DIRECTOR, 

     Prof. Moca Victoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENINTARI OPORTUNITATI 

- Condițiile socio-economice datorate  
pandemiei cu noul virus SARS-CoV 2; 

- Migrarea prescolarilor către numeroasele 
unități de învățământ de stat din apropiere; 

- Întocmirea unor documente si luarea unor 
decizii intr-un timp foarte scurt; 

- Implicarea slaba a unor familii în susținerea 
activității instructiv-educative la unele 
grupe; 
Neadaptarea personalului didactic și ai 
beneficiarilor învățământului la noile 
cerințe de predare online. 

- Implementarea Planurilor de măsuri 
pentri prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 

- Promovarea și practicarea unui 
învățământ de calitate, centrat pe copil 
conform Curricumului 2019; 

- Atragerea si mentinerea beneficiarilor 
de educatie, conform planului de 
scolarizare propus; 

- Atragerea parteneriatelor și 
colaborărilor, proiectelor la nivel local, 
național și internațional; 

- Menținerea, calificarea și obținerea 
titularizării cadrelor didactice în unitate; 

- Respectarea tuturor Standardelor în 
vederea acreditării; 

- Actualizarea documentelor manageriale 
în concordanță cu legislația în vigoare. 
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ANEXE 

 

Festivalul Toamnei şi Sărbătoarea Dovlecilor octombrie 2019 
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Premiul II şi III la concursul local de creaţie plastică Culorile Toamnei – 

noiembrie 2019 

 
 
 

Echipa de teatru pentru copii Dinno Piccollino în piesa 

 ,,Minnie şi Mickey dau petrecere’’-  2019 
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Ziua Naţională a României- 1 Decembrie 2019 

 

 
 

Ghetuţa lui Moş Nicolae - decembrie 2019 
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Vine, vine Moş Crăciun – serbare decembrie 2019 

 
 

 
 

 

Petrecerea personajelor de desene animate- ianuarie 2020 
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Jocurile copiilor iarna – februarie 2020 
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Concursul de recitare Floare Albastră - locul II şi III –  

Centrul Cultural Buftea 2020 
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Inspecţie pentru examenul de definitivat,,Prietenii lui Dino’’ – februarie 2020 

 

 

 

 

Exerciţii de încălzire- curs opţional Dans modern 
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Viitor şcolari – activitate extracurriculară în cadrul  

parteneriatului Şcoală-Grădiniţă 2020 

  

 

Împărtăştrea experienţelor de la cursul de Lb. engleză 
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,,Mărţişoare si flori pentru mămici’’ – martie 2020 

  
 

,,Suntem copii şi la joacă ne stă cel mai bine’’ 
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,,Şcoala Altfel- gradiniţa online’’  aprilie-iunie 2020 
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Dar…. TOTUL VA FI BINE!!!!!!! 

 

 

 


