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1.CONSIDERAŢII GENERALE 

În anul școlar 2019-2020, la Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club, activitatea 

de organizare și desfășurare a procesului instructiv – educativ a fost structurată în 

conformitate cu política educațională a M.E.N. 

 Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club este autorizata conform O.M. nr. 

5494/15.11.2013.  

         Proiectarea, organizarea si desfasurarea demersului didactic au respectat legislatia si 

actele normative cunoscute:  
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Curriculum-ul pentru educatia timpurie, aprobat prin O.M.E.N. Nr. 4694/02.08.2019; 

 Reperele fundamentale în învăţarea și dezvoltarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între naștere și 7 

ani (O.M. nr. 3851/2010); 

 Standardele de calitate pentru învăţământul preşcolar (O.M. nr. 4688/2012); 

 Metodologia de organizare și funcționare a creşelor și a altor unități de educaţie timpurie antepreşcolara 

(HG nr. 1252/2012); 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar (O.M. nr. 5079/2016), 

completat si modificat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 

 Nota M.E.N. nr. 28259/2000 privind documentele de evidenta a activităţii educatoarelor din învăţământul 

preuniversitar (ref. La Condica de prezenţa și evidentă a activităţii educatoarelor, întâlnită și cu 

denumirea de Caietul educatoarei); 

 Adresa M.E.N. nr. 40.377/2000 privind documentele de evidenta a activităţii educatoarelor din 

învăţământul preuniversitar care lucrează la grupele de predare în limba minorităţilor naționale; 

 Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea și aprecierea pregătirii pentru școala a copilului 

preşcolar; 

 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei;  

 Ordinul M.E.C.T.S nr. 3597/18.06.2014  cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământul preuniversitar; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020;  

 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.03.2011, Concluziile Consiliului Europei privind rolul 

educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020; 

 Structura anului scolar 2019-2020, aprobata prin O.M.E.N. nr. 3191/ 20.02.2019; 

 Organizarea activitatii in anul scolar 2019-2020, conform O.M.E.N. nr. 37417/ 11.09.2019; 

 Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 H.G. nr. 383/2015 privind Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei; 

 H.G. nr. 1113/ 2014 privind Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului  

 H.G. nr. 418/2015 privind Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020 

 Ordinul nr. 5439/07.10.2015 privind aprobarea Metodologiei formării continue a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar 

 O.M.E.C. nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuitatii procesului de 

invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar 

 Ordonanta de Urgenta Nr. 58/23.04.2020 a Guvernului Romaniei privind luarea unor masuri pentru buna 

functionare a sistemului de invatamanT. 



 
 

 

 

Prezentul Raport de activitate este elaborat pentru activitatea Grădiniței cu 

Program Prelungit Iani’s Club în perioada 01.09.2019 – 31.08.2020  sub 

îndrumarea directorului educațional doamna prof. înv. preșc. Gheorghe Petronela - 

Elena, numită prin Decizia ISJ Ilfov nr. 727 din 16.10.2019. 

Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club  a avut un efectiv de  44 de 

preșcolari, repartizați în 3 grupe, Grupa mică – Steluțele Vesele, Grupa mijlocie – 

Iepurașii Isteți și Grupa mare – Fluturașii.  

Din luna martie a  anului curent, 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. Astfel, în  

concordanță cu directivele   M.E.C. și   ale  Guvernului României, Grădinița cu 

Program Prelungit Iani’s Club a  avut  activitatea  suspendată  în perioada 

11.03.2020 – 16.06.2020 în  vederea prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu noul 

virus SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 



 

1. DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 Obiectivele urmarite pe parcursul anului scolar 2019-2020 au fost: 

                2.1. DOMENIUL MANAGEMENT 

1. Cresterea calitatii mediului educational, prin aplicarea politicilor educationale ale M.E.C. 

in unitatea de invatamant; 

2. Proiectarea activitatilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste; 

Elaborarea unor strategii si proceduri de realizare a calitatii in unitate.  

2.2 DOMENIUL RESURSE UMANE 

1. Inscrierea prescolarilor in unitate conform Planului de scolarizare aprobat; 

2. Sprijinirea dezvoltarii si informarea continua a cadrelor didactice cu privire la noutatile 

din domeniu; 

3. Formarea echipelor de lucru: comisii si consilii. 

2.3 DOMENIUL RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

1. Exploatarea eficienta a resurselor didactice; 

2. Modernizarea bazei materiale; 

3. Evidenta si inventarierea patrimonului in conformitate cu legislatia in vigoare. 

2.4 DOMENIUL CURRICULUM 

1. Aplicarea corecta si creativa a curriculum-ului pentru educatia timpurie; 

2. Elaborarea de strategii si proceduri, in vederea unei evaluari obiective, realizarea de 

instrumente de evaluare si de contabilizare a rezultatelor; 

3. Initierea unor proiecte scolare si extrascolare. 

2.5 DEZVOLTAREA DE RELATII COMUNITARE 

1. Coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-invatare-

evaluare, respectiv: cadre didactice, parinti, copii, dar si a colaboratorilor si partenerilor 

educationali din comunitate; 

2. Colaborarea unitatii cu I.S.J. Ilfov, asociatii, instituții, etc.   

3. Implementarea de parteneriate, activități școlare și exttrașcolare împreună cu 

colaboratorii. 



 
În Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club, prioritatile educatiei pentru anul scolar 

2019-2020 au fost: 

- Activitati de monitorizare si consiliere, în scopul îmbunătățirii calității educației la nivelul 

unității de învățământ 

- Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ, în scopul asigurării unei 

educații de calitate, vizând următoarele domenii:  

- Organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, cu accent pe respectarea 

reglementărilor în vigoare (ROFUIP) și Curriculum-ului pentru educatia timpurie 2019; 

- Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluarii, astfel încât să se asigure 

progresul școlar al tuturor preșcolarilor; 

- Parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale; 

- Evaluarea continuă a preșcolarilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării si optimizarii 

procesului de invatare; 

- Promovarea de programe și proiecte educaționale si internaționale; 

- Promovarea unor parteneriate educaționale reale și viabile, cu implicarea tuturor actorilor 

educaționali; 

- Elaborarea și implementarea de programe, proiecte, activități de abilitara curriculara, cu accent 

pe : proiectarea curriculara, evaluarea la grupa; evaluarea la concursuri si competiile scolare. 

 Direcțiile de dezvoltare urmărite de unitatea noastră de învățământ în anul școlar 

2019-2020 au fost:  

4. Revizuirea și promovarea unor documente legislative si metodologice care sa sprijine 

implementarea masurilor de dezvoltare a sistemului de educatie din Romania; 

5. Extinderea masurilor, initiativelor alternative, comunitare de succes pentru grupurile de 

copii cu CES; 

6. Dezvoltarea si cresterea calitatii sistemului de formare continua si initiala a personaluluii 

didactic si extinderea tematicilor catre: 

 educatie incluziva; 

 educatie outdoor; 

 educatie socio-emotionala; 

 profesorul refexiv; 

 incurajarea şi stimularea cadrelor 

didactice către perfecţionare continuă
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2.1 DOMENIUL MANAEGEMENT 

 La inceputul anului scolar 2019-2020, la nivel de management, s-au desfasurat urmatoarele 

activitati: s-a actualizat legislatia de catre conducerea unitatii de invatamant, pentru o buna functionare a 

unitatii de invatamant, s-a realizat raportul de activitate pentru anul scolar 2018-2019 - necesar 

autoevaluarii institutiei - punct de plecare pentru procesul de imbunatatire, si s-a analizat modul de 

aplicare a legislatiei referitoare la functionarea invatamantului preuniversitar din unitate. 

De asemenea, au fost elaborate graficele Consiliului Profesoral si Consiliului de Administratie, 

inregistrate la nivelul unitatii cu nr. 71 din 02.2019 

          Întrunirea Consiliului Profesoral a stabilit componenta Consiliului de Administratie si a 

comisiilor de lucru. Echipa manageriala a elaborat Planul Operational pentru noul an scolar, Planul 

Managerial si Regulamentul intern, a revizuit organigrama  unitatii. 

  Tot la inceputul anului scolar s-au revizuit si s-au elaborat fisele de post pentru tot personalul. 

Pentru personalul didactic si didactic auxiliar din anul scolar anterior au fost finalizate fisele de evaluare 

a activitatii. Evaluarea personalului nedidactic pentru anul 2019 s-a facut la finalul semestrului I al 

acestui an scolar. Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant a actualizat legislatia privitoare la 

implementarea unui sistem de management al calitatii la nivel institutional (Legea 87/2006 si 

standardele nationale de acreditare si referinta, precum si alte legi nou aparute).  

 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. 

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 
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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. 

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. 

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 
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unitatea noastră.; 

 Actualizarea documentatiei în funcţie de legislativa în vigoare; 

 Implementarea Standardelor de screditare a grădiniţelor particulare. 

 

2.2. DOMENIUL RESURSE UMANE 

 Înscrierea copiilor in unitate s-a desfasurat pe baza planului de scolarizare aprobat, conform 

metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul prescolar pentru anul școlar 2019-2020. 

 In ceea ce priveste incadrarea cu personal didactic, aceasta s-a facut cu 6 cadre didactice pentru 

cele 3 grupe de preșcolari (mică, mijlocie, mare). 

Astfel, la inceputul anului scolar 2019/ 2020 colectivul Gradinitei a fost format din : 

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 

 

Distributia pe grade didactice: 
Nr. 

Crt. 
GRAD DIDACTIC NUMAR PERSONAL 

DIDACTIC 

CALIFICAT 

 

1. Grad I 1 Gheorghe Petronela-Elena -director 

2. Grad II 0 - 

3. Definitivat 2 Ghiță Cătălina 
Paraschiv Laura 

4. Debutanti 1 Pintilie Magdalena 

5. În curs de calificare 1 Niculae Cristina 

6.  Necalificati 1 Dumitru Daniela 

  

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. 
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    b)Personal nedidactic și didactic auxiliar: 
 

Nr. 

Crt. 
  FUNCȚIA NORME NUME/PRENUME 

1. Administrator 1 Dedu Dana 

2. Contabil 1 Nitache Nicoleta 

3. Bucatar 1 Burtea Ioana 

4. Ingrijitor copii 3 Ion Mihaela 

Harsu Iuliana Adina 

Patulea Anisoara 

5. Personal curatenie 1 Dumitru Anicuța 

 

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

Nițache Nicoleta, iar administratorul grădiniței este reperzentantul persoanei fondatoare, doamna 

Dedu Dana-Mihaela. 

Personalul nediactic deţine cursuri de calificare în domeniul profesional  

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE: 

Copii inscrisi în anul școlar:  44 preșcolari 

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

AN ȘCOLAR 2019-2020 

GRĂDINIȚA GRUPA NUMĂR DE 

GRUPE 

NUMĂR 

COPII 

DIN  CARE 

FEMININ 

 

Grădinița cu program 

prelungit Iani’s Club 

Mică 
 

1 16 8 

Mijlocie 
 

1 15 9 

Mare 
 

1 16 8 
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2.3. DOMENIUL RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Cea mai importanata resursă materială a grădiniţei este spațiul, total amenajat pe placul 

copiilor, pe două niveluri- parter şi etaj- un total de 834.09 mp 

 Pe parcursul anilor de funcţionare spaţiul iniţial a suferit transformări pentru îndeplinirea  

standardelor prevăzute în OMS 1955/ 1995 şi  a Ordinului comun 1076/ 4518/ 39/36/12.06.2020. 

 Astfel, compartimentarea clădirii îndeplineşte criteriul existenţei tuturor funcţionalităţilor 

spaţiilor care trebuie să se regăsească într-o unitate de învăţământ pentru nivel preşcolar: 

SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr.crt. Tipul de spațiu Număr de 

spații 
Suprafață 

(mp) 

Suprafață totală 

desfașurată 

a spatiilor  (mp) 

1. Sală de grupă 1 30,81 

Etaj -  263.86 

Parter – 320, 23 

Spatiu exterior -250 

Suprafata totala 

834.09 mp 

2. Sălă de grupă 1 30,82 

3. Sală de grupă 1 30,00 

4. 
Sală multifunctională pentru activităţi 

didactice şi sportive- terasă în aer liber 
1 72,00 

 

 

                                                                SPAŢII AUXILIARE 

Nr.crt. Tipul de spațiu Număr de 

spații 
Suprafață (mp) 

5. Spațiu de joaca interior /sală festivitați 1 140 ,00 

6. Cabinet metodic 1 25,80 

7. Cabinet consiliere  1 23,43 

8. Cabinet medical 1 18,00 

9. Sală de mese 1 25,00 

10 Bucătărie 1 30,00 

11. Magazie alimente  1 10,00 

12. Cameră tehnică 1 8,00 

13. Izolator  1 12,13 

14.  Bibilotecă 1 4,00 

15. Arhivă 1 4,00 

16. Spații depozitare  materiale didactice 2 20,16 

17. Grupuri sanitare 4 30,00 

18. Holuri si vestiare   2 50,00 

19. Spațiu exterior 1 250,00 
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  Baza materială a fost în permanenţă îmbogăţită, în acest domeniu existând permanente 

investiţii financiare. Doatarea sălilor de grupă constituie o preocupare continuă pentru a crea un mediu 

care susţine confortul fizic şi emoţional al copiilor, organizat pe centre de interes şi arii de stimulare, 

după recomandările Curricumului pentru educaţie timpurie, a Normativului de dotare minimală aprobat 

pri OM 3850/ 17.05.2010, a Standardelor specifice de calitate pentru nivelul preşcolar , precum şi în 

conformitate cu reglementările legislative de asigurare a condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

În ceea ce priveste amenajarea mediului educational, cadrele didactice au amenajat salile de 

grupa in conformitate cu tipul de activitate desfasurata, astfel incat sa ofere posibilitati multiple de 

desfasurare eficienta a lectiilor/activitatilor. 

  Pe tot parcursul anului s-a asigurat accesul copiilor și al cadrelor didactice la mobilier 

ergonomic, specific şi adecvat vârstei copiilor (mese, scaune, dulapuri, paturi), material didactic bogat 

şi variat (planşe, machete, dispozitive care susţin cunoaşterea şi curiozitatea, jucării), auxiliare şi 

rechizite de cea mai bună calitate asigurate de managementul grădiniţei,  mijloace audio-video 

moderne la care au acces copiii şi cadrele didactice (laptopuri, video-proiectoare,  soft-uri educaţionale, 

televizoare, tabletă). 

  Pentru acest an scolar, la nivelul unitatii au fost achizitionate:  

NR. 

CRT. 
DENUMIRE FURNIZOR CANT. VALOARE FACTURĂ 

1.  Pat gradinita stivuibil 

albastru 

SC Furnissa SRL 4 396,60 F.190600037/24.06.201

9 

2.  Pat  stivuibil verde 
SC Furnissa SRL 3 297,45 F.190600037/24.06.201

9 

3.  Pat gradinita stivuibil galben 
SC Furnissa SRL 3 297,45 F.190600037/24.06.201

9 

4.  Cearceaf alb pat 
SC Furnissa SRL 15 252,00 F.190600037/24.06.201

9 

5.  Set perna + plapuma 
SC Furnissa SRL 11 600,82 F.190600037/24.06.201

9 

6.  Saltea poliuretan 
SC Furnissa SRL 10 352,90 F.190600037/24.06.201

9 

7.  Jocuri pt. chilibru 
SC.Gradient Style SRL 1 131,00 F.0209/ 

24.10.2019 

8.  Microscop pentru Excursii 
SC.Gradient Style SRL 1 58,00 F.0209/ 

24.10.2019 

9.  
Tabla Multiplicarii 

SC.Gradient Style SRL 

 

 

1 111,00 F.0209/ 

24.10.2019 
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10.  Discuri Senzoriale 
SC.Gradient Style SRL 1 295,00 F.0209/ 

24.10.2019 

11.  Copertina Curcubeu 
SC.Gradient Style SRL 1 110,00 F.0209/ 

24.10.2019 

12.  Cuburi vanilate 60 buc 
SC.Gradient Style SRL 1 139,00 F.0209/ 

24.10.2019 

13.  Anatomia corpului uman 
SC.Gradient Style SRL 1 299,00 F.0209/ 

24.10.2019 

14.  Bu+catarie Mare 
SC.Gradient Style SRL 1 746,00 F.0209/ 

24.10.2019 

15.  Set cuburi XXL 20 buc 
SC.Gradient Style SRL 1 270,00 F.0209/ 

24.10.2019 

16.  Pat  
SC Furnissa SRL 5 573,82 F.191100016/05.11.201

9 

17.  Set lenjerie 
SC Furnissa SRL 5 324,59 F.191100016/05.11.201

9 

18.  Saltea pat 
SC Furnissa SRL 5 194,98 F.191100016/05.11.201

9 

19.  Cearceaf 
SC Furnissa SRL 5 169,99 F.191100016/05.11.201

9 

20.  Cearceaf 
SC Furnissa SRL 5 99,96 F.191100016/05.11.201

9 

21.  Videoproiector 
Digicon Net SRL 1 1,845,00 F.12366/ 

22.11.2019 

22.  Congelator Beko  
EMAG 1 1.890,75 F.199906432038/ 

31.01.2019 

23.  Set bara+ broasca 
SC Betaron SRL 1 485.28 F.12366/ 

22.11.2019 

24.  Amortizor hidraulic usa 
SC Betaron SRL 1 119.80 F.12366/ 

22.11.2019 

25.  Ambalaj usi metalice 
SC Betaron SRL 1 142.83 F.12366/ 

22.11.2019 

26.  Furculita salata/desert 
IKEA 4 165,19 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

27.  Blat verde 
IKEA 1 167,23 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

28.  Scaun pliabil alb 
IKEA 5 125,63 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

29.  Blat bambus140*65 
IKEA 3 680,67 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

30.  Bol verde deschis 
IKEA 30 123,53 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

31.  Blat colt 120*120 
IKEA 1 139,92 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

32.  Scaun pliant negru  
IKEA 5 125,63 F.AB 0690838/ 

18.08.2019 

33.  Dala cauciuc  
Brico Depot 3 3.705,00 F.706190016896/ 

15.05.2019 

34.  
Monitor Samsung 

Altex 1 899,94 F.008004519-

F0031020/ 

22.12.2020 
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35.  Apple ipad 
Emag 1 2399,99 F.209906961560/ 

19.12.2019 

36.  
Smart TV 

Evolution Prest Systems 

SRL 

 

1 2.299,00 F.1100627/ 

15.12.2019 

37.  Ambulanta de jucarie cu 

telecomanda  

Salamandra Toys SRL 25 1.106.50 F.SLTY/4247/ 

22.11.2019 

38.  Masina ambulanta cu sunet 
Access Techno Servicess 

SRL 

10 475.88 F.ATS 9947/ 

21.11.2019 

39.  Set 200 bile 
Martin Velo Sport SRL 2 160.00 F.MVSLD349/ 

15.01.2019 

40.  Aspirator fara sac Philips 
EMAG 1 478,98 F.209900110953/ 

06.04.2019 

41.  Aspirator fara sac Rowenta 
EMAG 1 277,30 F.209900110953/ 

06.04.2019 

42.  Set mingiute Sc.Burak Toys 12 306,88 F.FV10150 /19.03.2019 

43.  Figurina dansatori  Ivp. Design SRL 13 271,64 F.800 / 27.05.2019 

44.  Scaun plastic Rompers Toys SRL 15 390,00 F.12511 / 17.05.2019 

45.  Cherestea tivita Marteli SRL 1,50 mc 1,185,00 F.12935 / 09.05.2019 

46.  Dusumea rasinoasa  
Leroy Merline 3 242,04 F.170044891 

/07.05.2019 

47.  Dusumea rasinoasa 
Leroy Merline 3 242,04 F.170044764 

/04.05.2019 

48.  Casa marcat compact S01 
Luka Fiscal Solutions 

SRL 

1 679,00 F.1272 /14.08.2019 

49.  Report JUMBO 1 602,52 F.19686/ 11.09.2019 

50.  Star wars  EXT 
Intertoy Zone SRL 1 97,98 F.6617000001889 / 

18.10.2020 

51.  Scaune gradinita 
SC Furnissa  7 391,93 F.200100036 

/27.01.2020 

52.  Cearceaf pat 
SC. Omfal Educational 

SRL 

4 84,00 F.95374/ 28.01.2020 

53.  Huse paturi 
SC. Omfal Educational 

SRL 

2 598 F.95374/ 28.01.2020 

54.  Cursuri de dans 
PFA Ionica Marilena 

Floritina 

1 600 F.006 / 29.02.2020 

55.  Servici educationale de 

predare a limbi engleza 

P.FA. Nae Amelia 

Felicia 

1 1000 F.000055/ 28.02.2020 
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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. 

  

Pintilie 

Magdalena 

  

  

  

Pregatire metodică în vederea susținerii examenului de definitivare in 

învătamant- promovat 8.67 

Examen definitivare - adeverinta definitivare, fisa evaluare lectie, fisa 

evaluare portofoliu 

Pregatire metodica în vederea susţinerii examenului național de titularizare 

în învăţământ – promuovat, 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; 

-  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. 
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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. 

 

2.4. DOMENIUL CURRICULUM 

 ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

 La domeniul curriculum, conducerea Grădinițeu cu P.P. Iani’s Club, Buftea, impreuna cu 

cadrele didactice, au intocmit orarele/programele zilnice/planificarile anuale pe grupe si pe unitate. 

S-au planificat activitati care vizeaza educatia, interculturalitatea si cultivarea unui comportament 

nonviolent. S-au proiectat perioadele de evaluare: initiala si sumativa. S-au stabilit obiectivele 

evaluarii, s-au elaborat instrumentele de evaluare si rapoartele de evaluare.   

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

fost variata si corect integrată în temele propuse de Noul Curriculum aprobat prin O.M.E.N. Nr. 

4694/02.08.2019.  

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 

obiectivelor urmarite, continuturilor si vârstelor preșcolarilor.  

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

 Proiectarea activităţilor instructiv-educative a suferit modificări de formă o dată cu sistarea 

activităţilor cu prezenţă fiyică în unitate datorată pandemiei cu noul virus SARS-CoV-2. Astfel, in 

perioada 11 martie - 22 aprilie 2020 activităţile didactice au fost sistate.  

 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 
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materialele disponibile și de a capta atenția micuților la fel cum o făceau față în față. 

 Programul “Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun!” s-a desfasurat conform 

O.M.E.C.S. nr. 5349 din 2011 in perioada 25.05.2020 – 29.05.2020 şi a luat forma unor activităţi 

didactice interactive online sau sarcini de muncă individual a căror ctivitate a fost împărtăşită tot pe 

calea internetului. 

 Oferta educațională a grădiniței, proiectată în acest an școlar, a răspuns în mare parte 

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.  

 Modalitatile de promovare a ofertei educationale : 

- la panoul gradinitei; 

- în şedinţele cu părinţii; 

- site www.ianisclub.ro; 

- pagina de Facebook; 

Curriculum la decizia școlii, an școlar- 2019-2020: 

 

Nr.crt Profesorul Opționalul Grupa 

1. Nae Amelia -Felicia             Limba engleză pentru pitici Mică, mijlocie, mare 

2. Onica Marilena Dans modern Mică, mijlocie 

3. Gheorghe Petronela Clubul de lectură Mijlocie, Mare 

 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 activitățile opţionale au fost întrerupte. 
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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 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 
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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. 

 

2.5 DEZVOLTAREA DE RELATII COMUNITARE 

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 

 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 
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 ‘’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 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 Școala  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. 
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2. 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.  

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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CONSTATĂRI ȘI APRECIERI 

Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu standardele curriculare 

actuale, conform programei preşcolare, lăsând loc de creativitate şi iniţiativă fiecărui cadru didactic. 

La sfârşitul anului, fiecare cadru didactic a prezentat un raport individual de activitate precum şi un 

raport final de evaluare a activităţii şi rezultatelor obţinute de preşcolarii de la fiecare grupă. 

Personalul si-a indeplinit sarcinile de lucru cu constiinciozitate si responsabilitate, cu 

dragoste fata de copii, dand dovada de initiativa, seriozitate si implicare.  

 Intreaga echipa a unitatii a depus eforturi pentru a oferi un act educational de calitate pentru 

toti copiii inscrisi in unitate, precum si un ambient cald, stimulativ, care sa ofere un spijin real in 

procesul de predare-invatare-evaluare. 

 Pe viitor, se va avea grija sa se mentina acelasi climat de lucru favorabil, bazat pe relatii de 

colaborare, pe dragoste fata de copii si respect fata de parintii acestora. 

 

 DIRECTOR, 
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