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Capitolul I 
 

 
CONTEXT INSTITUŢIONAL 

 
   Demersurile educaţionale ale Grădiniţei nr.1 Târgovişte se concentrează pe îmbunătăţirea 
actului educaţional, astfel încât copiii să fie beneficiarii direcţi ai eforturilor umane şi financiare 
susţinute în colaborare cu partenerii educaţionali aoi comunității. 

Educaţia preşcolară desfăşurată în cadrul grădiniţei noastre se îcadrează în curentul de opinie 
favorabil conform căruia vârstele timpurii şi educaţia la acest nivel sunt decisive pentru formarea 
tânărului şi performanţele specialistului de mâine. 

Alternativa educațională ”Step-by-step”  practicată în unitatea noastră  reprezintă o formă de 

organizare a procesului didactic, care oferă o altă variantă organizatorică decât cea din şcoala 
tradițională, prin  moduri diferite de abordare a procesului instructiv-educativ, care se întâlnesc atât 
la nivelul instituţional, cât şi la nivelul procesualităţii şi metodologiei didactice. 
              In contextul creşterii calităţii educaţiei, a calităţii vieţii şcolare, punctele cheie în procesul 
evolutiv  sunt date de  stabilirea clară a strategiilor de dezvoltare, identificarea priorităţilor specifice, 

analiza critică a rezultatelor obţinute la nivelul activităţii copiilor şi cadrelor didactice. 
La nivelul unităţii au fost stabilite  priorităţi strategige, obiective generale si specifice precum 

şi planul de acţiune corespunzător realizării acestora , astfel încat să se asigure educaţia de bază , iar 

fundamentarea ofertei educaţionale să se realizeze pe baza nevoilor de dezvoltare personală a 
copiilor . 
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CAPITOLUL II  
MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 
SECȚIUNEA 1 

 
DIRECŢII STRATEGICE PENTRU ANUL ȘCOLASR 2015-2016 

 
1. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL ȘI UNIVERSAL  LA EDUCAȚIE DE CALITATE AL TUTUROR 
PREȘCOLARILOR 

Obiective: 

1.1. Asigurarea condiţiilor necesare participării la o formă organizată de educaţie a tuturor copiilor 
de 3 – 6 ani, prin  implementarea reformei educaţiei timpurii  
1.2.Diversificarea ofertei de servicii educaţionale pentru copiii cu nevoi speciale copiilor de 3 – 6 ani 
 
2.Pregătirea pentru descentralizare prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi promovarea 
unui management educaţional performant 

Obiective: 

2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din 
descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare  

2.2. Optimizarea activităţilor manageriale desfășurate la nivelul grădiniței, prin aplicarea corectă a 
modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.C.S  

 

2.3. Asigurarea dialogului şi colaborării grădiniței cu reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor  

3.Asigurarea calităţii în educaţie  în grădiniță 

Oiective:  

3.1.Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi 

programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant 

3.2.  Dezvoltarea Curriculum-ului Naţional în vederea asigurării  calităţii procesului  instructiv – 
educativ 
3.3. Redimensionarea laturii educative , extracurriculare şi extraşcolare, a  educaţiei nonformale şi 
informale 
3.4. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic  de  a presta servicii de 
calitate, prin participarea la diverse forme de formare continuă 
 

4.Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene de educaţie  

        Obiective:     

4.1. Formarea /îmbunătăţirea competenţelor de elaborare, scriere şi implementare de proiecte, în 
scopul  accesării programelor europene cu finanţare externă  

4.2. Asigurarea transferului de bune practici în domeniul educaţional, ca urmare a implicării în 
diverse proiecte europene 
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SECŢIUNEA 2 
  

REALIZAREA DOCUMENOR DE PROIECTARE MANAGERIALĂ 
 

Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2015-2016 a însemnat realizarea la timp a tuturor 
documentelor manageriale:  

 Realizarea documentelelor de proiectare managerială la nivelul unității, întocmite cf. 
ROFUÎP/metodologiilor specifice impuse de  Legiea educației naționale nr.1/2011; 

 Realizarea Regulamentul Intern;  
 Realizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al grădiniței 
 Revizuirea  PDI pentru 2012-2016   
 Realizarea planurilor  manageriale ale comisilor de lucru instituite la nivelul unității; 
 Realizarea organigramei instituționale pentru anul școlar 2015-2016  și aprobarea ei în 

CA 
 Realizarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2015-2016   

 Ședințe organizatorice cu părinții la început de an școlar  în cadrul cărora s-au ales 
Comitetele de părinți pe grupe; 

 Ședința CRP prin care s-au desemnat reprezentanții părințiilor în CA și comisii, 
potrivit Legii nr.1/2011; 

 Actualizarea  componenţei Consiliului de administraţie potrivit Legii nr.1/2011; 

  Actualizarea  componenţei tuturor comisiilor potrivit Legii nr.1/2011; 

 Emiterea deciziilor pentru constituirea tuturor comisiilor; 

 Elabotrarea tematicilor CP și CA supuse spre aprobare în ședințele CP și CA; 

 Revizuirea  Fișelor de evaluare anuală  și Fișele cadru ale postului pentru cadrele 
didactice și didactic-auxiliar , potrivit Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic –auxiliar aprobată prin OMECTS nr. 6143/ 2011 

 Încheierea  Contractelor educaționale cu părinții. 
 
 
 

SECŢIUNEA 3 
 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR, CONSILIILOR, COMISIILOR  
 
3.1.COMPARTIMENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIDACTIC; 17 

DIDACTIC-
AUXILIAR; 1,5 

NEDIDACTIC; 10 

SANITAR; 2 
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3.2. CONSILII 

1.CONSILIUL PROFESORAL 
                      COMPONENŢA:  
       1. prof. Dăscălescu Tinica, dir.     
                            2.prof. Gavrilă Mihaela                                            
                3.prof. Popescu Florina                                             
                                                           4.prof. Ciobanu Monica 
     5.prof. Gălie Maria  
                                         6.prof. Popescu Florica  
     7.prof . Neagu Mioara  
     8.prof. Gâmbă Valentina 
      9. prof. Ţopa Ruxandra 
     10.prof. Furcoi Veronica 
     11.prof. Burlacu Niculina 
     12.prof. Nechita Corina 
     13.prof. Nistoir Alice  
     14. Vasile Mihaela  
     14.Stănciulică Steluța  
     15. prof. Împărățel Mădălina 

16.prof.  Iorga Georgiana  – suplinitor calificat 
17. Panait Maria – sulinitor, pensionar 

 
 
3.3.CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
COMPONENŢA:  
Nr.crt Numele si prenumele Functia Numarul de 

telefon  
Adresa  
e- mail 

1 Dăscălescu Tinica Director/pre;edinte 
CA 

0723796382 gradinita1tgv@yahoo.com  

2 Popescu Florica  Cadru 
didactic/secretar CA 

0722822429 flopopey@yahoo.com  

3 Țopa Ruxandra Cadru didactic 0723298349 toparuxandra@yahoo.com  
4 Olteanu Ștefan Ciprian  Reprezentantul 

părinților 
0766294291 stefanol1977@gmail.com  

5 Mateescu Sorin Reprezentantul 
părinților 

0762989999 
0737195159 

sorin.mateescu@terraimob.ro  

6 Andrei Daniela Reprezentantul  
Consiliului Local 

0723060076 dan_iela@yahoo.com 
 

7. Popa Daniel  Reprezentantul 
Primarului 

0743220266 danielpopapfa@gmail.com 
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3.4.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
COMPONENŢA:  
 
MICĂ A                 Mateescu Sorin 
MICĂ B -           Stana  Alice 
MICJLOCIE  A-     Tudorache Mihaela 
MIJLOCIE  B-        Olteanu Ciprian 
MARE  A-              Chioveanu Claudiu 
MARE  B-              Aldea Valentin 
MARE  C -             Gica Denisa 
MARE D –             Iordache Marcela 
 
3.5.COMISII  DE LUCRU  

La începutul anului școlar 2015-2016 au fost înființate următoarele comisii de lucru:  
 

A.COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT 
 

3.5.1.Comisia de evaluare și asigurare a calității 

1. prof.Popescu Florina –responsabilul comisiei 
2. prof.Vasile Mihaela – membru 
3. Gîmbă Valentina  - membru- reprezentantul sindicatului 
4. Împărățel  Mădălina- membru 
5. Tomescu Alis prof. psiholog. -  membru 
6.  Ionescu Florentina Mirela    - Reprezentantul Comunităţii locale - membru 
7.  Chioveanu Claudiu  – Reprezentantul părinţilor - membru 

 
3.5.2. Comisia metodică 
Responsabili - prof. Împărățel Mădălina - Grupele mari 
Responsabil – prof. Gălie Maria – Grupele mici și mijlocii -  
           
3.5.3.Comisia pentru programe și  proiecte educative  
       Responsabil: - prof.Ciobanu Monica 

          Membriu: =-  prof. Stanciulica Steluta 
- Prof. Neagu Mioara 

     
      3.5.4.Comisia pentru Curriculum 

Presedinte: Dascalescu Tinica 
Responsabil: Împaratel Madalina  
Memrii: Gălie Maria 
               Ciobanu Monica  

                Furcoi Veronica 
       3.5.5.Comisia pentruprevenirea și reducerea  violenței  în mediul școlar 

Responsabil: Ţopa Ruxandra  
Grigore Cristina  – cadru didactic-membru 
Gica Denisa – reprezentantul părinților-membru 
Drăghici Cătălin – reprezentantul comunității locale-membru 
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3.5. 6.Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

              Responsabil: Furcoi Veronica- responsabil 
  Membrii:  Vasile Mihaela 
   Stănciulică Steluța 
3.5.7.Comisia pentru promovarea imaginii unității școlare  
 Responsabil  – Gavrilă Mihaela 
 Membrii:       – Iorga Georgiana 
                      – Stănciulică Steluța 

 
3.5.8.Comisia pentru situații de urgență  
 
     Responsabil: Nistor Alice  
    Membrii:        Eremia Ion 
                          Anghel Florica  
 
3.5.9.  Comisia de monitorizare a parteneriatului cu părinții 

 
 Responsabil: Gâmbă Valentina 
Membrii:        Neagu Maria- membru 
                       Burlacu Niculina- membru 
 
3.5.10.Comisia de gestionare SIIIR 
 
1. Dăscălescu Tinica – director – responsabil de comisie 
2. Păun Alina – contabil șef – responsabil pentru date financiare 
3. Dumitru Lucia – administrator de patrimoniu – responsabil pentru date analitice 
4. Ciobanu Monica – cadru didactic – sprijin 

 
3.5.11. Comisia pentru control managerial intern 
1.  Președinte – Popescu Florina   – compartiment didactic  
2. Membru – Păun Alina- compartiment financiar și resurse umane 
3.Membru - Dumitru Lucia- compartiment administrativ  
 
3.5.12.Comitetul de securitate și sănătate în muncă 

                   Responsabil : adm. Dumitru Lucia  
                         Membrii: prof.Nistor Alice  
                         Asist. Diaconescu Georgeta 
                         Asist. Vintilă Lidia 
          3.5. 13. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație  

1.prof. Dăscălescu Tinica, director- coordonator comisie 
2.prof. Gâmbă Valentina– membru – consilier pentru integritate, secretar de comisie 
3.prof.Vasile Mihaela – membru - secretar de comisie 
4. Păun Alina .– administrator financiar-  membru 
5. Dumitru Lucia – administrator de patrimoniu - membru 
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B. COMISII CU CARACTER TEMPORAR  
 
3.5.1.Comisia de recepție bunuri 

Asist.Diaconescu Georgeta 
Asist. Vintilă Lidia 
Prof. Burlacu Niculina 
Prof. Gâmbă Valentina 

 
3.5.2.Comisia pentru inventariere  a patrimoniului 

1.Popescu Florica-cadru did. -  președinte 
2.  Gălie Maria – cadru did. -membru 

      3.   Anghel Florica- îngrijitoare. – membru 
 

            3.5.3.Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate  

1.Vasile Mihaela-cadru did. -  președinte 
2.  Gîmbă Valentina – cadru did. - secretar 

      3.   Nistor Alice –cadru didactic – membru 
 
 
3.6.MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL GRĂDINIȚEI 
Monitorizarea activităţii la nivelul unității s-a realizat prin: 

o Verificarea dosarelor fiecărei comisii constituite la nivelul unității; 
o Procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice; 
o Întocmirea rapoartelor semestriale ale comisiilor de lucru; 
o Verificarea planificărilor calendaristice; 
o Chestionare privind satisfacția beneficiarului; 
o Condicile de prezenţă ale  personalului didactic, didactic auxiliar  şi nedidactic; 
o Portofolii ale copiilor şi cadrelor didactice; 
o Asistenţe/ interasistente  la ore al directorului și cadrelor didactice 
o Colaborarea cu membrii CEAC şi reglarea aspectelor sesizate de aceştia prin documentele 

specifice (rapoarte, plan de îmbunătăţire, chestionare, etc.) 
o Protocoale de lucru ale  activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 
o Respectarea procedurilor operaționale din grădiniță 

 
Eficienţă  

o A crescut numărul părinților implicați în activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 
o A crescut numărul cadrelor didactice care utilizează în predare tehnici moderne (metode 

interactive de predare-învățare, softuri educaţionale, alte materiale didactice din inventarul 
bibliotecii școlare). 

o Implicarea  părinților în luarea deciziilor. 
o Creșterea gradului de satisfacție al părinților. 
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Capitolul IV 

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

SECŢIUNEA 1 
RESURSE UMANE 

4.1.1.PERSONAL DIDACTIC  
Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de pregătire, grade didactice 

a) După încadrare: 
17 cadre didactice, din care: 

 - 16 cadre didactice titulare dintre care 1 deteșat la cerere 
 - 1 cadre didactic suplinitor calificat pe postul rezervat al cadrului didactic detașat 
            - 1 cadru didactic calificat, pensionar pe rezerva directorului 

 
b) Formarea cadrelor didactice prin grade didactice  
  - cu grad I 13 (76,47%) 
  - cu grad II   2 (11,76%) 
  - grad def.   1 (5,88%) 
  - fără grad didactic – 1 (5,88%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Pregătirea profesională a cadrelor didactice 

 
 

 
 
 
 
 
4.1.2. Personal  didactic auxiliar, nedidacticși sanitar  

 Personal  didactic auxiliar: 1,5 
 Personal nedidactic: 10 
 Personal sanitar 2 
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4.1.3. Ajutoare de educatoare 

La începutul anului anul școlar 2015-2016, după consultarea comitetelor de părinți au fost 
angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin Asociația de părinți ” 

Speranța” 8 ajutoare de educatoare, câte unul pentru fiecare grupă de copii, cu timp artial de lucru. 
 
4.1.4.Preșcolari 
A. Plan de școlarizare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Şcolarizarea şi frecvenţa. Rezultate  

Grădinița cu program prelungit  Nr.1 Târgoviște funcționează  în anul școlar 2015-2016 cu un 
număr de 218  preșcolari  înscriși, distribuiți în 8 grupe de program prelungit.  
Din fișele de prezență zilnică a copiilor și cataloagele grupelor reiese că frecvența copiilor în 

primul semestru al anului școlar 2015-2016 a fost foarte bună, înregistrîndu-se în fiecare lună procent 

de peste 100%. 
 

Lunile anului şcolar Total copii / lună Total copii / zi Frecvenţă  / lună            

% 

SEPTEMBRIE 2383 132 83% 

OCTOMBRIE 3614 164 103% 

NOIEMBRIE 2552 170 106% 

DECEMBRIE  2019 155 97% 

IANUARIE 2429 162 101% 

FEBRUARIE 2564 160 100% 

MARTIE 3922 171 107% 

APRILIE 2442 153 96% 

MAI 3362 168 105% 

IUNIE 2554 150 93% 

   
Pentru mrenținerea unei frecvențe tot așa de bună, se impune:  
a) utilizarea metodelor active care presupun mai ales activitate independentă, individuală sau în 

grup şi asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate; 
b) o mai mare responsabilizare a părinţilor, indiferent de vârsta copilului, privind asigurarea 

frecvenţei la grădiniță.  
 

 

An scolar 

Nr. Grupe 
mica mijlocie mare Total preșcolari   

nr. grupe 
nr. 

copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. preșcolari 

2014-2015 2 56 3 80 3 93 8 229 
 

2015-2016 
2 50 2 60 4 108 8 218 
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SECŢIUNEA 2 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 
4.2.1. Resurse materiale 

 
Spaţii pentru şcolare : 8 grupe  
Spaţii administrative: 

- birou director –1 
- contabilitate – 1 
- spălătorie –1 
- cabinet medical –1 
- holuri – 4 – cu dublă funcționalitate:vestiare pentru copii și servirea meselor 
- bucătărie – 1 
- oficiu spălat vase – 2  
- magazie de alimente –1 
- grupuri sanitare moderne pentru   copii -4 
- grupuri sanitare moderne pentru   adulți -3 

 
4.2.2.Resurse financiare  

  
   Grădinița de copii nr.1 Târgoviste, ordonator tertiar de credite, a avut alocate în semestrul I an 
scolar 2015-2016  credite de la Bugetul  Local în suma de 530009 lei reprezentand  : 

- cheltuieli de personal - 448742 lei  
-  cheltuieli materiale- 81267 lei.  
Din cheltuielile materiale de 81267 lei s-au achitat utilitățile grădiniței şi s-au achiziționat 

materiale de întreținere, dupa cum urmeaza : 
- rechizite                                                                      -   260 lei, 
- materiale de curatenie                                                - 3479 lei, 
- consum energie electrica, gaze                                  - 8886 lei, 
- consum apa                                                                - 4116 lei, 
- transport cadre didactice                                            - 4179 lei, 
- abonament  telefon                                                    -   253 lei, 
- alte cheltuieli(deratizare, analize medicale, etc)        -    266 lei, 
- hrana copii                                                                 - 59828 lei.                         
 

In urma operatiunii de inventarieriere  anuala realizata  în perioada 02 noiembrie-07 
decembrie 2015 rezultatele sunt următoarele: 
      1. clădire + teren  - valoare de inventar = 1 917 780 lei    
      2. mijloace fixe - buget republicn+buget local+venituri proprii - valoare de inventar 31107,99 lei 
      3. obiecte de inventar - buget local - valoare de inventar = 60931,68 lei 
      4. obiecte de inventar -buget republican-  valoare  de inventar= 71651,93 lei 
      5. obiecte de inventar -venituri proprii- valoare  de inventar=  104870,03 lei  
   
         Total general  valoare inventar – 2186341,63 lei 
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Capitolul V 
 
ACTIVITATEA CONSILIILOR, COMISIILOR. PROIECTARE, ANALIZĂ, EFICIENŢĂ 

Secţiunea 1 
Consilii 

 
5.1.1. Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie, Consiliul pentru Curriculum 
 Consiliul de administraţie  şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza 
tematicilor propuse şi aprobate pentru semestrul I al anului  şcolar 2015- 2016, dar şi în funcţie 
de necesităţi. 
5.1.2.Consiliul pentru curriculum  a analizat oferta de discipline opţionale (CDS) pentru anul 
şcolar 2016-2017 şi a propus validarea acestora Consiliul profesoral. Luând în calcul resursele  
materiale şi umane ale unităţii, interesul părinţilor  Comisia pentru Curriculum a propus ca ofertă 

CDŞ activităţii de învăţare din următoarele domenii  de dezvoltare:  
- Domeniul limbă și comunicare 
- Domeniul știință 
- Domeniul psihomotric 
- Domeniul arte 

Opționale derulate în primul semestru al anului școlar 2015-2016 au fost: 
GRUPA DOMENIUL/ TEMA OPȚIONALULUI 

GRUPA MARE A 

Ed.GĂLIE/ POPESCU 

Domeniul arte ” Paleta culorilor” 

GRUPA MARE B 

Ed. Popescu Florina / Gavrilă 

Mihaela 

Domeniul știință ” Matematica în joacă” 

Domeniul arte ” Artă și îndemânare” 

GRUPA MARE C 

Ed. Gîmbă Valentina / Țopa 

Ruxandra 

Domeniul știință , Domeniul arte Domeniul 

om si societate 

” Ne jucăm, desenăm, matematică învățăm” 

MARE D 

Ed. Vasile Mihaela/ Panait 

Maria/  

Domeniul știință , Domeniul arte Domeniul 

om si societate” Ne jucăm și învățăm” 

Domeniul om si societate ” Să ocrotim 

pământul” 

MIJLOCIE A 

Ed. Ciobanu M / Iorga G  

Domeniul om și societate ” Dezvoltarea 

abilităților pentru viață” 

MIJLOCIE B 

Ed. Burlacu  / Neagu  

Domeniul psihomotric - ”Magia Dansului” 
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SECŢIUNEA 2 
ACTIVITATEA COMISIILOR   

 
5.2.1.COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂTII 

Activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din Grădinița cu 

program prelungit nr.1 Târgoviște a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale și profesionale arătând unde se pot 

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

grădiniței. 
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din Grădinița cu program prelungit 

nr.1 Târgoviște şi-a proiectat activitatea pentru anul școlar 2015-2016 pe baza documentelor 
proiective ale echipei manageriale având ca obiective cele impuse prin Planul managerial  (așa 

cum au fost formulate în plan): 
 Dezvoltarea unei culturi orientate spre calitate la nivelul întregului personal al grădiniței 

(cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al copiilor şi al părinţilor; 

 Realizarea unei diagnoze complete despre interesele, cunoştinţele şi competenţele necesare 

copiilor  în vederea integrării într- o societate bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări 

durabile; 

 Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor; 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operațional și 

planului managerial al CEAC, respectându-se termenele stabilite. Pe parcursul anului școlar 2014-
2015 membrii comisiei s-au preocupat de completarea portofoliului comisiei urmărind cunoașterea 

documentaţiei elaborate de A.R.A.C.I.P., de  finalizarea raportului anual de evaluare internă a 

calităţii RAEI 2014-2015 și inițializarea RAEI 2015-2016 în format electronic, utilizând aplicația 

https://calitate.aracip.eu. (completare în conformitate cu calendarul stabilit), de elaborarea unor 
proceduri pentru diverse activităţi și reactualizarea altr procedure operaționale. 

 
Activități derulate în anul școlar 2015-2016 

 
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂȚI  REALIZATE 

O1. Desfăşurarea activităţii CEAC în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 
Reorganizarea CEAC, prin crearea unui cadru formal 
de desfasurare a actiunilor de autoevaluare. 

 Finalizarea Raportului anual de evaluare internă  pe 

anul şcolar 2014-2015 şi afişarea acestuia 
Elaborarea documentelor proiective: Planul 
managerial, Strategia de evaluare internă a calității,   

Regulamentul de funcţionare CEAC 
Întocmirea planului operaţional al CEAC pentru anul 

şcolar 2015-2016 
O2. Alinierea activităţii grădiniței la Analiza Formularelor de monitorizare internă cu 

https://calitate.aracip.eu/
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principiile calităţii proiectarea unor planuri de îmbunătăţire (fişele de 

observare a predării-invăţării, portofolii).   
Dinamizarea activităţii CEAC 
(verificarea portofoliilor  cadrelor didactice 
noiembrie 2015-iunie 2016) 
Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a 
politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele 
interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

O3. Eficientizarea performanței 

organizației 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea participării în cadrul programelor de 

formare continuă si dezvoltare profesională prin 

intermediul gradelor didactice, masterat 
Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, 

interasistenţe-sem I şi sem.al II-lea 
Participarea cadrelor didactice la activități de 

dezvoltare profesioanlă și programme de formare 

continuă 
Diseminarea bunelor practici prin prezentarea noilor 
achiziţii dobăndite în urma participării la cursuri de 
formare continuă și activități de dezvoltare 

profesională 
O4. Optimizarea activităţii de autoevaluare 

instituţională 
Reactualizarea bazei de date CEAC 
Realizarea graficelor de monitorizare şi evaluare-
asistențe și interasistențe 
Elaborarea monitorizării interne în conformitate cu 

graficul stabilit 
Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor şi 

instituţiilor interesate 
Realizarea semestrial si anual de rapoarte de 
activitate a comisiilor de lucru din unitate , astfel 
încât autoevaluarea a devenit un proces interactiv, 
conştient şi responsabil. 
Realizarea unui studiu diagnostic pentru comisiile de 
lucru din unitate 
Aplicarea de chestionare care au vizat gradul de 
satisfacție a beneficiarilor indirecți-părinții (luna 

septembrie și mai) și personalul didactic auxiliar și 

nedidactic (iunie) 
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Analiza SWOT a activităţii CEAC pe anul şcolar 2015-2016 
 

PUNCTE TARI 
 Finalizarea RAEI 2014-2015; 

 Iniţializarea RAEI 2015-2016 în format 
electronic, utilizând aplicaţia 

https://calitate.aracip.eu. : Realizare, Evaluare, 
Revizuire, Planificare, Documentele Şcolii; 

 Documentele proiective ale comisiei, 
Planul operational, Regulamentul de 
functionare a comisiei, Planul managerial, 
Strategia de evaluare internă a calităţii au fost 

revizuite şi actualizate în conformitate cu 

metodologiile in vigoare; 

 Personalizarea fişelor postului în cadrul 

CEAC, în funcţie de specificul activităţilor 

derulate în cadrul comisiei; 

 Revizuirea procedurilor existente şi 

elaborarea de noi proceduri,  

 Elaborarea Manualului calităţii – 
document  care necesită completări 

 Verificarea efectuării observaţiilor la 

activităţi, concluziile acestor observaţii fiind 

consemnate în Formularele de monitorizare 
internă  (01.11.2015/31.12.2016;01.01.2016-
28.02.2016; 01.03.-30.04.2016 ); 

PUNCTE SLABE 
 Realizarea unui număr mic de proceduri, 

în vederea punerii în practică a politicilor 

educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi 

externe şi asigurând cadrul calităţii. 

 Nerealizarea tuturor activităților 

prevazute în Planul de îmbunătățire 

corespunzător platformei  

https://calitate.aracip.eu.  
(Ziua Porților deschise) 
 

 

OPORTUNITĂŢI 
 Disponibilitatea cadrelor didactice si a 

conducerii de a sprijini activitatea acestei 
comisii; 

 Participarea întregului personal din 
grădiniţă  la cursuri de formare în diverse 
domenii;  

 

AMENINŢĂRI 
 Completarea RAEI în format electronic 

utilizând aplicaţia https://calitate.aracip.eu. 
necesită un volum de timp extrem de mareș 

 Activitatea în această comisie necesită un 

volum foarte mare de timp si din cauza  
supraîncărcării cu alte activităţi şcolare şi 

extraşcolare există posibilitatea de a nu fi 

îndeplinite toate sarcinile; 

https://calitate.aracip.eu.(completare/
https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu.(completare/
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII CEAC 
Îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor şi proceselor din Grădiniţa cu program prelungit 

nr.1 Târgovişte reprezintă unul dintre principiile definitorii ale grădiniţei. În urma analizei efectuate 
asupra activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unitate au rezultat o serie de 

propuneri de îmbunătăţire şi anume: 
 

 Urmărirea standardelor de calitate promovate de CEAC şi adoptarea unor măsuri de 

îmbunătăţire continuă a acestor standarde prin promovarea unor indicatori relevanţi; 
 Derularea unor programe de promovare, implementare si monitorizare a aspectelor legate de 

cultura calităţii în rândul personalului unităţii; 
 Creşterea implicării membrilor CEAC în crearea şi implementarea unei culturi a calităţii în 

rândul personalului Grădiniţei cu program prelungit nr.1 Târgovişte; 
 Îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare internă şi externă; 
 Promovarea imaginii grădiniţei în contextul concurenţial actual de descentralizare şi 

autonomie instituţională; 
 Implicarea întregului personal al grădiniței în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii; 

 
5.2.2. COMISII METODICE 
A. COMISIE METODICĂ NIVEL II 
 
DIAGNOZA-ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 
 

 Aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului; 
 Relaţiile interpersonale (educatoare - copil, educatoare – părinţi, educatoare – educatoare 

etc.)  existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 
 Disponibilitatea educatoarelor în consilierea părinţilor; 
 Existenţa unei  bune delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice care fac parte din  

comisia metodica a educatoarelor (sarcini constituite pe diverse probleme) precum şi o bună 
coordonare a acestora; 

 Cultivarea  bucuriei de a învăța prin implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în cadrul 

procesului instructiv educativ. 
 Baza materială: mobilier, calcularoare, aparatură, material didactic, bibliotecă, realizarea de 

panouri; 
 Personal didactic calificat şi titular, cu vechime mare permite relizarea unui învăţământ de 

calitate; 
 Posibilitatea de a parcurge teme variate şi de actualitate cu preşcolarii; 
 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin intermediul sedinţelor Comisiei metodice; 
 Rezultate bune şi foarte bune la concursurile pentru învăţământ preşcolar; 
 Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice; 
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PUNCTE SLABE 
 

 Număr mare de copii înscrişi în cadrul grupelor. 
OPORTUNITĂŢI 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin înscrierea la gradele didactice I si II; 
 Existenţa unei baze materiale; 
 Posibilitatea de a participa la diferite concursuri cu preşcolarii; 
 Dezvoltarea personalităţii copiilor prin susţinerea unor lectii demonstrative la grupa, serbari, 

vizite, etc; 
 Asigurarea schimbului de xperienţă prin participarea la unele interasistente în cadrul unităţii, 

cercuri pedagogice, etc; 
 

AMENINŢĂRI 
 Criza de timp a unor părinţi; 
 Motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice; 

 
Pe parcursul anului şcolar  2015-2016 activitatea Comisiei metodice s-a desfăşurat în 

conformitate cu   cerinţele Curriculumului pentru învăţământul preşcolar şi a urmărit realizarea 

următoarelor obiective: 
 

I. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL LA NIVELUL 

COMISIEI METODICE 
 
II. IMPLICAREA COPIILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN CADRUL PROCESULUI 

INSRTUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ  
 
III. ASIGURAREA PREGĂTIRII ŞTIINŢIFICE ŞI METODICE INDIVIDUALE A 

EDUCATOARELOR 
  
IV.FACILIZAREA ŞI FAVORIZAREA SCHIMBULUI DE  
EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ 

 
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preşcolar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare a conţinuturilor 
programei preşcolare. 

 Toate cadrele didactice au parcurs toate conţinuturile instructiv-educative, conform 
planificării anuale. 

 
I. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONA LA NIVELUL 

COMISIEI METODICE 
 

Activitatea educatoarelor de la Grădiniţa cu program prelungit nr.1, desfăşurată în anul şcolar 
2015-2016, a avut la bază o proiectare bine documentată, întocmită la timp şi cu mult simţ de 

răspundere, conform calendarului activităţilor metodice, urmărindu-se atingerea scopului şi 
obiectivelor propuse. 

Analiza SWOT, întocmită la începutul anului şcolar, a reprezentat punctul de plecare în 
planificarea şi organizarea activităţii comisiei.  
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S-au distribuit sarcinile în cadrul Comisiei metodice (doamna Burlacu Niculina va intocmi 

procesele verbale din cadru şedinţelor organizate).  
  Tematicile semestriale ale activitaţii Comisiei metodice a educatoarelor a fost realizat în baza unor 

chestionare aplicate fiecărei educatoare, unde acestea au dat sugestii şi modul în care doresc să 
contribuie. 
            S-au prezentat la începutul fiecărui semestrului planul managerial şi planurile operaţionale 

semestriale, întocmite de responsabilele de Comisie metodică şi completate cu propunerile celorlalte 
cadre didactice. 
 La începutul anului şcolar, s-au avizat de către directorul unităţii şi responsabilele  Comisiei 
metodice toate planificările grupelor, urmărindu-se modul în care acestea respectă cerinţele 
Curriculum-ului.  

Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor 
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor 
eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele 
educative moderne. De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului 
corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale 

propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente 
de evaluare („Evaluarea iniţială – punct de pornire în cadrul actului educativ” – şedinţă organizată cu 

doamna directoare Dscălescu Tinica şi toate cadrele didactice ale unităţii – octombrie 2015;). 
  Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 
activ-participative,  pentru fiecare domeniu de cunoaştere, conform planificărilor calendaristice 

anuale.  
În proiectarea didactică, educatoarele au  fost preocupate de completarea cu mare 

responsabilitate şi atenţie a ,,Jurnalului grupei,, - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor 
activităţilor dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între 
activităţile unei săptămâni atât pe verticala cat si pe orizontala între etapele activităţii, au abordat 

programa creativ, în funcţie de posibilităţile grupei.    
  S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 
performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 
  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 
preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, 
de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 
          Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare iniţială şi sumativă. În urma evaluărilor s-a 
constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de 
receptivitate.  

  II. IMPLICAREA COPIILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN CADRUL PROCESULUI 

INSRTUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 
 Cadrele didactice consultă în mod regulat preşcolarii derulării procesului instructiv-educativ, 
fapt dovedit prin  derularea unor proiecte tematice propuse de către aceştia. 

Preşcolarii au fost încurajaţi să-şi exprime opiniile liber, în cadrul evaluării formative şi sa 

amenajeze spaţiul educaţional cu produse ale activităţilor realizate de ei. 
 Implicarea părinților în procesul de observare şi documentare a învăţării copilului lor s-a 
realizat prin participarea acestora în cadrul programului zilnic, în calitate de partener egal în cadrul 
procesului instructiv-educativ. 
 Participarea părinților, s-a  realizat atât în cadrul programului zilnic, cât şi cu ocazia altor 

activități care au loc în grădiniță (serbări, vizite, activităţile planificate în cadrul proiectului naţional  
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“Curcubeul schimbării”,parteneriatele locale, sedinţe organizatorice şi lectorate cu participarea 

profesorului logoped si psiholog.). 
  Toate educatoarele interacționează zilnic cu părinți la finalul programului și alocă timp 
pentru discuții și dialog cu familiile copiilor. 
 S-au organizat, în mod frecventconsultaţii individuale; s-au discutat probele de evaluare 
iniţială şi sumativă; s-au prezentarea rapoartelor anuale de mijloc de an preşcolar. 
  S-au creat ocazii favorabile pentru a trezii în copil bucuria de a învăţa, prin implicarea 
comunităţii locale prin desfăşurarea  unor activităţi comune, în cadrul grădiniţei, cu reprezentanţi ai 
comunităţii locale şi prin desfăşurarea  unor activităţi comune, în cadrul grădiniţei, cu reprezentanţi 

ai comunităţii locale. 
  Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: sărbătorile 

de iarna, Ziua Naţională a României, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor 
Române, fiecare educatoare organizând activităţi în maniera proprie. 
   

III. ASIGURAREA PREGĂTIRII ŞTIINŢIFICE ŞI METODICE INDIVIDUALE A 

EDUCATOARELOR 
 
 În anul şcolar 2015-2016, activitatea Comisiei metodice s-a desfăşurat în conformitate cu 
tematica întocmit la început de an şcolar şi a constat în:    

 Septembrie 2015 - Evaluarea iniţială – punct de pornire în actul educative; 
 Octombrie 2015 – PPT - Jocuri distractive şi de mişcare utilizate în cadrul procesului 

instructiv-educativ din grădiniţă (Burlacu Niculina, Neagu Mioara, Ciobanu Monica); 
- Referat - Metode interactive utilizate cu succes în cadrul activităţilor 

matematice (Neagu Maria); 
- Lecţie demonstartivă – Iorga Georgiana, grupa mijlocie “A”. 

 Noiembrie 2015 – referat - Dezvoltarea cretivităţii preşcolarilor prin metodele interactive de 
grup (Împărăţel Mădălina, Furcoi Veronica). 

 Decembrie 2015 – referat – Relaţia părinte copil, factor esenţial în dezvoltarea multilaterală 

a copilului (Furcoi Veronica); Implicarea copilului în procesul de predare-învăţare-evaluare 
(Burlacu Niculina). 

 Ianuarie 2016 – prezentare DVD activitate demonstrativă – Stănciulică Steluţa, grupa mica 
„B”; 
                            -PPT -Ascult, înţeleg, comunic – dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
asertivă la copil (Împărăţel Mădălina) 

 Februarie 2016 – Evaluarea continua şi sumativă realizată în grădiniţă; 
 Martie 2016 

 – Exemple de bune practice – prezentare PPT(Neagu Mioara); 
           - Prezentare referate – Abordarea integrate a activităţilor matematice în grădiniţa de copii 
(Ciobanu Monica) şi Jocul, activitate fundamental în grădiniţă (Împărăţel Mădălina). 

 Aprilie 2016 - Activitate demonstrative – Nina Burlacu; 
 Mai 2016 –activitate demonstrative – Mădălina Împărăţel 
 Iunie 2016 

 – Activitate demonstrative – Nistor Alice 
-  „Evaluarea finală – schimb de experienţă cu Grădiniţa Rază de Soare Târgovişte” – iunie 
2016 
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IV.FACILIZAREA ŞI FAVORIZAREA SCHIMBULUI DE  
EXPERIENĂ DIDACTICĂ 

 
  Activitatea Comisiei metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice participând la 
consfătuirea cadrelor didactice, la cercul pedagogic desfăşurat în cadrul Grădiniţei nr. 9 

Târgovişte(sem I) şi Grădiniţa Sectorul 9 Bucureşti (sem II) la schimburile de experienţă desfăşurate 
pe nivele de vârstă, în cadrul unităţii (interasistenţe realizate de către toţi membrii comisiei, lectie 

demonstrativă susţinută de Iorga Grorgiana, grupa mijlocie „A”, prezentare DVD cu filmarea 
inspecţiei curente I pentru acordarea gradului didactic I – Stănciulică, Steluţa, grupa mică „B”; 
DVD-uri lectii demonstrative prezentate de către Nistor Alice, Burlacu Niculina, Împărăţel 

Mădălina); toate acestea au creat prilejuri educatoarelor din grădiniţa noastră să prezinte din 
experinţa personală exemple de bună practică din activitatea de zi cu zi. 

 Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii 
competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub raport 
teoretic şi practic. 
      În concluzie având în vedere întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice în anul şcolar 
2015-2016,  demonstrează că fiecare educatoare este preocupată să dobândescă o cât mai bună  şi 

temeinică pregătire, şi autoperfecţionare. 
 
B. COMISIE METODICĂ NIVEL I 
 
DIAGNOZA-ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 

 Personal didactic calificat şi titular, cu vechime mare care permite relizarea unui învăţământ 
de calitate; 

 Aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului; 
 Rezultate bune şi foarte bune la concursurile pentru învăţământ preşcolar; 
 Disponibilitatea educatoarelor în consilierea părinţilor; 
 Baza materială: mobilier, calcularoare, aparatură, material didactic, bibliotecă, realizarea de 

panouri; 
 Parcurgerea ritmică a proiectelor tematice  și a curriculumului pentru grupa mare ; 
 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin intermediul sedinţelor Comisiei metodice; 
 Relaţiile interpersonale (educatoare - copil, educatoare – părinţi, educatoare – educatoare 

etc.)  existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 
 Existenţa unei  bune delimitări a responsabilităţilor cadrelor didactice care fac parte din  

comisia metodică a educatoarelor (sarcini constituite pe diverse probleme) precum şi o bună 
coordonare a acestora; 

 Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 
intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice;                                                             

 Cultivarea  bucuriei de a învăța prin implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în cadrul 
procesului instructiv- educativ. 

 Aproape toate cadrele didactice stăpânesc foarte bine mijloacele T.I.C. 
 
PUNCTE SLABE 

 
 Număr redus de activități demonstrative 
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 Număr mare de copii înscrişi în cadrul grupelor. 
 
 
 
OPORTUNITĂŢI 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin înscrierea la gradele didactice I si II; 
 Existenţa unei baze materiale propice desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate; 
 Posibilitatea de a participa la diferite concursuri cu preşcolarii; 
 Dezvoltarea personalităţii copiilor prin susţinerea unor lecții demonstrative la grupă, serbări, 

vizite, etc; 
 Asigurarea schimbului de experienţă prin participarea la unele interasistențe în cadrul unităţii, 

cercuri pedagogice, etc; 
 Posibilitatea de a participa la unele cursuri derulate prin CCD sau alţi furnizori. 

 
AMENINŢĂRI 

 Criza de timp a unor părinţi; 
 Motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice. 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, Comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele 
obiective: 

II. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL LA NIVELUL 

COMISIEI METODICE 
 
II. ASIGURAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CADRUL 

PROCESULUI INSRTUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 
 
III. DEZVOLTAREA  PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATE 
 
IV STIMULAREA INIȚIATIVELOR DE COLABORARE PROFESIONALĂ ÎN 

INTERESUL OPTIMIZĂRII EDUCAȚIEI ȘI A SPRIJINIRII PĂRINȚILOR  
 

II. RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONA LA NIVELUL 

COMISIEI METODICE 
 

La începutul anului şcolar, s-au identificat elementele pozitive şi negative ale activităţii 

Comisiei metodice din anul şcolar 2014- 2015, prin intermediul analizei SWOT. Acesta a reprezentat 
punctul de plecare în planificarea şi organizarea activităţii viitoare.  
             Graficul activitaţii Comisiei metodice a educatoarelor a fost realizat în baza unor chestionare 
aplicate fiecărei educatoare, unde acestea au dat sugestii legate de tematică şi modul în care doresc 
să contribuie în cadrul  şedinţelor Comisiei metodice. 
            S-a prezentat la începutul semestrului I planul managerial şi planul operaţional semestrial, 
întocmite de responsabilele de Comisie metodică şi completate cu propunerile celorlalte cadre 
didactice. 
 La începutul anului şcolar, s-au avizat de către directorul unităţii şi responsabilele  Comisiei 
metodice toate planificările grupelor, urmărindu-se modul în care acestea respectă cerinţele 

Curriculum-ului.  
 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative, pentru fiecare domeniu de cunoaştere, conform planificărilor calendaristice anuale. 

Proiectarea activității la nivelul învățământului preșcolar s-a realizat prin dezvoltarea de competențe, 
prin însușirea de cunoștințe pe baza aborsării transdisciplinare șe transcurriculare a conținuturilor  
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curriculumului pentru grupa m,are. De asemenea s-a ținut cont de noile reglementări elaborate de 
MECS, precum si de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.  
 Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  
  S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 
performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 
  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 
grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 
preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, 
de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 
          Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare iniţială şi sumativă. În urma evaluărilor s-a 
constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de 
receptivitate.  
          La sfârșitul anului școlar toate cadrele didactice din comisia metodică a grupelor mari au 
aplicat la clasă teste de evaluare finală iar rezultatele obținute de copii au fost consemnate în fișele 

de progres ale copiilor de grupă mare. 
 

  II. ASIGURAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CADRUL 
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 
 
 Un accent deosebit s-a pus pe implicarea preşcolarilor în procesul de predare-învăţare-
evaluare. Cadrele didactice consultă în mod regulat preşcolarii în ceea ce privește derularea 
procesului instructiv-educativ, fapt dovedit prin  derularea unor proiecte tematice propuse de către 

aceştia. 
Preşcolarii au fost încurajaţi să-şi exprime opiniile liber, în cadrul evaluării formative şi sa 

amenajeze spaţiul educaţional cu produse ale activităţilor realizate de ei. 
 Implicarea părinților în procesul de observare şi documentare a învăţării copilului lor s-a 
realizat prin participarea acestora în cadrul programului zilnic, în calitate de partener egal în cadrul 
procesului instructiv-educativ. 
 Participarea părinților, s-a  realizat atât în cadrul programului zilnic, cât şi cu ocazia altor 

activități care au loc în grădiniță (serbări, vizite, activităţile planificate în cadrul proiectului naţional 
“Curcubeul schimbării”,parteneriatele locale, sedinţe organizatorice şi lectorate cu participarea 
profesorului logoped si psiholog.). 
  Toate educatoarele interacționează zilnic cu părinții la finalul programului și alocă timp 
pentru discuții și dialog cu familiile copiilor. 
 S-au organizat, în mod frecvent, întâlniri cu părinții pentru a-i informa în legătură cu 
dezvoltarea personalității copiilor (consultaţii individuale, discutarea probelor de evaluare iniţială şi 
sumativă, prezentarea rapoartelor anuale de mijloc de an preşcolar). 
  S-au creat ocazii favorabile pentru a trezi în copil bucuria de a învăţa, prin implicarea 
comunităţii locale prin desfăşurarea  unor activităţi comune, în cadrul grădiniţei, cu reprezentanţi ai 

comunităţii locale şi prin desfăşurarea  unor activităţi comune, în cadrul grădiniţei, cu reprezentanţi 
ai comunităţii locale. 
   S-a colaborat cu următorii parteneri educaţionali: 

* ŞCOALA – Şcoala Ioan Alexandru Brătescu-Voinești 
* BISERICA ALBĂ 
* I.S.U. Dâmbovița 
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* CRUCEA ROŞIE 
* POLIŢIA 

     *   BIBLIOTECA JUDETEANA  
     *  D.S.P. DAMBOVITA 
 
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Halloween, 
sărbătorile de iarnă, Ziua Naţională a României, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea 
Principatelor Române, Ziua Europei, 1 Iunie, Ziua Copilului,  fiecare educatoare organizând 
activităţi în manieră proprie. 
   

III. DEZVOLTAREA  PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATE
  
 Cadrele didactice au fost familiarizate prin intermediul şedinţelor Comisiei metodice, cu 

noţiuni teoretice şi exemple de bună practică: 
 
  *Octombrie 2015  
- Dezbateri legate de SCRISOAREA METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  

2015-2016 
- Modalități de centralizare a rezultatelor evaluărilor inițiale-dezbatere-educatoarele 
- Importanța jocurilor de mișcare în dezvoltarea fizică a copiilor preșcolari-produse de 

grup- Grigore Cristina 
-Educația artistică prin jocurile de mișcare-produse de grup- Vasile Mihaela 
 
*Noiembrie 2015 
- Cerc pedagogic Grădinița Simionescu Ghica Târgoviște .Tema cercului a fost Cunoașterea, 

observarea și evaluarea copilului în grădinițele de copii( exemple de utilizare eficientă a 

instrumentelor promovate de MECS) . 
          -  Referat-Dezvoltarea caracterială a preșcolarilor prin literatură-Gâmba Valentina și Țopa 

Ruxandra 
     -     Activități de creație eficientă pentru dezvoltarea imaginației- Gavrilă Mihaela-referat 
              
        *Decembrie 2015 

- Grădinița , cadru de integrare civică a preșcolarilor-Masă rotundă-Popescu Florica 
     -   Dezvoltarea abilităților practice la vârsta preșcolară-modele de podoabe pentru bradul de 
Crăciun- Gălie Maria 

- Modalități de prevenire și combatere a comportamentelor violente în rândul copiilor 

preșcolari-masă rotundă- Țopa Ruxandra 
 
*Ianuarie 2016  

     -  Competențele socio-emoționale ale preșcolarilor- PPT- Popescu Florina 
     -     Integrarea TIC în demersul didactic- PPT- Gavrilă Mihaela 
     -   Exemple de bună practică în activitățile de educație fizică- DVD serbare- Vasile Mihaela 
 

       * Februarie2016 
-   Evaluarea formativă / evaluarea sumativă- toate educatoarele 
-   Realizarea unui proiect de activitate integrată – Panait Maria 
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       *  Martie 2016 

      -  Povești terapeutice- Vasile Mihaela 
 - Modaliăți de stimulare a creativității preșcolarilor în cadrul activităților din grădiniță – Țopa 

Ruxandra 
 -  Pictura, mai mult decat o joacă- referat și prezentare expoziție- Popescu Florica și Gălie 
Maria 
 -  Copilăria- bucuria jocului- Gâmbă Valentina 
 -  Comunicarea didactică în învățământul preșcolar, pas spre succesul școlar- Gavrilă Mihaela. 
 
         * Aprilie 2016 
  -  PrezentarePower-point- E TWINNIG- Popescu Florina 
  - Stimularea creativității prin activitățile practice- ateliere – toate educatoarele 
 -  Atelier album Școala Altfel - Panait Maria 
  
         * Mai 2016 
  - Aplicarea metodelor active și interactive în evaluarea interdisciplinară – Gălie Maria 
 -  Formarea conștiinței morale la vârsta preșcolară- Vasile Mihaela 
 -  Evaluările finale, modalități de realizare- toate educatoarele 
 
        *  Iunie 2016 
  -  Clasa pregătitoare-probleme ridicate în opinia învățătorului- Țopa Ruxandra 
 -  Schimb de experiență  cu Grădinița Rază de Soare Târgoviște cu tema- Modalități de 
realizare a evaluărilor finale. 
 
IV STIMULAREA INIȚIATIVELOR DE COLABORARE PROFESIONALĂ ÎN 

INTERESUL OPTIMIZĂRII EDUCAȚIEI ȘI A SPRIJINIRII PĂRINȚILOR  
 
  Toate educatoarele au efectuat câte o interasistenţă ( semestrial ), pe parcursul  anului şcolar 

2015/2016, completând fişa solicitată de responsabila comisiei, cu observaţiile şi sugestiile potrivite. 
 Cadrele didactice din unitate au prezentat materiale în cadrul Cercului pedagogic de la 
Grădinița Simionescu Ghica din Târgoviște în semestrul I și la Grădinița Înșir’te Mărgărite,  

București în semestrul II. 
 Toate acestea au avut rolul de a dezvolta capacităţile cadrelor didactice din unitate de 

comunicare activă şi de optimizare permanentă a  relaţiilor pedagogice şi a intereselor comune dintre 
grădiniţă şi familie pentru educaţia copilului în grădiniţă.  
 
5.2.3.COMISIA PENTRU FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Personal calificat 100% ; 
- Număr mare de cadre didactice titulare, cu gradul 
didactic I si II – si au în componenţă profesori 
metodisti,  formatori; 
  
-Perfectionarea cadrelor didactice prin participarea 
la sesiuni de comunicari stiintifice ; 
- Comisia pentru formarea continuă  implicată  în 

 

- Existenţa tendinţelor de conservatorism si inerţie la 
schimbare, 

-Participarea slaba la cursurile de formare ; 

- Inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor/ 
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SEMESTRUL  I 

SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE FORMARE 

1. FORMAREA INIŢIALĂ 
Master- 
                                                               
2. FORMARE CONTINUĂ 
 
a-GRADE DIDACTICE 
-Gradul didactic I -Inspecţie curentă (2-02-2016) - Stanciulică Steluta 
-Definitivat – Inpecţie (3-02-2016) - Iorga Georgiana 
b -COMISIA METODICĂ 
Referate : 

 -Metode interactive utilizate cu succes in cadrul activitaţilor instructiv - educative;(22-X-2015) 
Neagu M. 
-Dezvoltarea caracteriala a preşcolarilor prin literatura; (11-XI-2015). Topa R., Gamba V. 
 - Dezvoltarea cretivităţii preşcolarilor prin metodele interactive de grup (Împărăţel Mădălina, Furcoi 
Veronica). Noiembrie 2016 

-Implicarea copilului in procesul de predare; (10-XII-2015) - Burlacu Niculina 

– Relaţia părinte copil, factor esenţial în dezvoltarea multilaterală a copilului (Furcoi Veronica); 

-Rolul jocului logic in invaţămantul preşcolar (14-01-2016) Ciobanu Monica 
 

activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 
cadrelor didactice; 
                                                                                                                                                                                                                                   
-Sprijinul conducerii unitatii in vederea participati 
cadrelor didactice la cursuri de formare 
profesionala in judet,tara sau strainatate ; 

competenţelor dobândite în urma unor cursuri de 
formare; 
 

Oportunităţi Amenintari 

-Existenta surselor de informare si formare 
externa pentru cadrele didactice ; 

-Existenta posibilitatilor de participare la 
programme de formare judetene ,nationale si 
internationale ; 

-Oferta  variata a CCD si a altor furnizori de 
formare ; 

- Posibilitatea perfectionării continue a 
educatoarelor.  
-Oferta stagiilor de formare in strainatate(burse) ; 

- Motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice; 
 

-Tendinta de centrare exclusiv pe acumulare de credite 
transferabile si minimalizarea nevoilor punctuale de 
formare ; 

- Fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de 
formare ; 

 

 
- suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 
documentaţie. 
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-Integrarea TIC in demersul Didactic (20-01-2016) Gavrila Mihaela 
-Relaţia parinte-copil,factor esenţial in dezvoltartea copilului (4-02- 2016) Furcoi Veronica 
- Lecţie demonstartivă – Iorga Georgiana, grupa mijlocie “A”. (26-XI-2015) ; 
c. CERC PEDAGOGOGIC 
-Cerc Pedagogic - Gr.nr.9 Targovişte - participarea cadrelor didactice -50% 

d.SIMPOZIOANE 

-Simpozion naţional -DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI PRIN ABORDĂRI 
MODERNE ALE FORMARII PROFESIONALE - LUCRARE. Contribuţia metodelor şi tehnicilor 

didactice interactive in dezvoltarea limbajului pres.1-12- 2015  -Topa R. ,Furcoi V , Imparatel 
M.,GambaV. 
-Simpozion naţional - Dimensiunea europeană a educaţie prin abordări moderne ale formării 
profesionale (1-XII-2015)Sc. Gimnaziala nr.5 Piatra Neamţ;- Ciobanu M. 
-Simpozion naţional - Proiectarea didactica şi management european in spaţiul romanesc(19-XII-
2015) Ciobanu M. 

3.CURSURI DE FORMARE 

-Curs in programul Iteach, Promovarea parteneriatelor şcolare europene - curs prin programul Iteach; 
40 h; Ciobanu Monica - online; 
-Curs -Asigurarea calitatii parteneriatelor scolare europene;30h; Ciobanu Monica, 
Popescu F. 
-Curs – Formator(Organizat de,,EMAFIL SERVICES-SRL” 50h; Nistor A.,Gavrila M. 
 
-Curs - LEADERSHIP IN ORGANIZAŢIILE SCOLARE-161h- 30cred.; Nistor A.,Gavrila M. 
 
-CCD-Dta. Activitatea metodică a responsabililor cu formarea -Analiza nevoilor de formare la nivel 
instituţional (25-XI- 2015);FURCOI V. 
SEMESTRUL  al-II-lea 

SITUATIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE FORMARE 

1. FORMAREA INIŢIALA 
Master-                                               
2. FORMARE CONTINUA 
a-GRADE DIDACTICE 
-Gradul didactic I-Inspecţie curenta(2-02-2016)- -Stanciulica Steluta 
                             -Nistor Alice 
- Inspectia specială pentru obtinerea Gradului didactic II (30.03.2016)  -Vasile Mihaela  
-Definitivat-Inpecţie(3-02-2016)- -Iorga Georgiana 
 
b -COMISIA METODICA  
Referate  

-Forme de manifestare a agresivităţii la preşcolari-24 mar.2016-Stanciulica S. 

-Dezvoltarea socio-emoţională la preşcolari-19 mai 2016-Iorga G. 

- Inteligenţa emoţională la preşcolari- 26 mai 2016-Furcoi V. 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com 

 
 

 
RAPO RT STAREA ŞI 

CALITATEA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

AN ȘCO LAR 2015-2016 
 

Raport anual privind starea învăţământului în Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște 
an şcolar 2015-2016 

 
 

28 28 

 

 

- ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ-2 iun. 2016-Nistor A. 

-Modalitati de stimulare a creativitatii prescolarilor in cadrul activitatilor din gradinita-10,03.2016-
Topa R. 

-Copilaria-bucuria jocului-24.03.2016-Gamba V. 

-Comunicarea didactica in invatamantul prescolar,pas spre succesul scolar-31.03.2016-Gavrila M. 

-Aplicarea metodelor active si interactive in evaluarea interdisciplinara-12.05.2016-Galie M. 

- Formarea constiintei morale la varsta prescolara19.05.2016-Vasile M. 

c.CERC PEDAGOGOGIC 
-Cerc Pedagogic-Gr.nr.  Bucuresti- participarea cadrelor didactice -50% 

d.SIMPOZIOANE 

-Simpozion National Creativitate în sistemul de învătământ românesc-Grădinita cu Program 
Prelungit Arlechino.Dej, Judetul Cluj ,  Editia a V-a. Referat- Creativitate prin activitătile practice 

din cadrul Optionalului Fantezie si îndemânare – 25.02.2016 - Gălie Maria si Popescu Florica. 

- Publicare articol în revista SIMPOZIONULUI NAŢIONAL: „CREATIVITATE ÎN SISTEMUL 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC”- Grădinita Arlechino, Craiova, aprilie, 2016 (GAVRILA, 
POPESCU); 

-Simpozion International:”SĂ STII MAI MULTE!” Proiectul educational ”Cu Europa… la joacă!”-
Editura Diana,aprilie, 2016, audiobook (GAVRILA, POPESCU); 

-Simpozion International:“EDUCATIE FĂRĂ FRONTIERE! : RELATIA GRĂDINITĂ-SCOALĂ-
FAMILIE-SOCIETATE” (GAVRILA);  

-Publicatie în ProEcologia Mileniului III-Aprilie 2016 (CIOBANU) 

-Simpozion National – Colaborarea Gradinita – Scoala! Importanta activitatilor educative! Activitate 
aplicativa: “Bucuriile Iepurasului”-Ciobanu M 

  -Simpozion National Creativitate în sistemul de învătământ românesc-Grădinita cu Program 
Prelungit Arlechino.Dej, Judetul Cluj ,  Editia a V-a-Ciobanu M.  

-Simpozion national ”Dimensiunea europeana a educatiei prin abordări moderne ale formării 
profesionale„-Scoala Gimnazială nr 5 Piatra Neamnt-Ciobanu M 

-Simpozion naţional Grădiniţa “Arlechino” Dej, cu tema “Educarea spiritului creativ în învăţământul 

românesc”- 25 februarie 2016 (Burlacu N. Şi Neagu M.) 

-Simpozion internaţional cu tema “Educaţia fără frontiere” Relaţia grădiniţă- familie-şcoală-societate-
23.05.2016 (Neagu M.) 

-SIMPOZION JUDETEAN  “UTIL MODERN SI CREATIV ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL 

PRESCOLAR” , IUNIE,2016 (GAVRILA, POPESCU)-Publicatie în ProEcologia Mileniului III-
Aprilie 2016; Imparatel M.; Nistor Alice 
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- Simpozion Interjudeţean “Stimularea şi recuperarea elevilor cu CES prin activităţi interactive şi 

nonformale” (lucrare stiinţifică, participare la workshop, publicaţie cu ISBN);Imparatel M.; Nistor 
Alice; 

- Simpozion Naţional”Creativitate în sistemul de învăţământ românesc- Grădinita cu Program 
Prelungit Arlechino.Dej, Judetul Cluj ,  Editia a V-a--FURCOI V. 

- Simpozion Internaţional “Educaia fără frontiere! Relaţia grădiniţă-şcoală-familie-societate” 
(publicatie, lucrare stiintifica)Imparatrl M.;Furcoi V.; 

-Simpozion interjudetean”Jocul – noi abordari creatoare”-Scoala Anioanasa, jud.Dambovita-Nistor 
Alice; 

-Simpozion international“ Educatie fara frontiere cu publicatie-Editura Esential-Nistor Alice 

-Participare la Workshop-ul cu tema: Crearea exercitiilor cognitive pentru educatia nonformala din 
cadrul simpozionului interjudetean “Stimularea si recuperarea elevilor cu CES prin activitati 
interactive si nonformale, editia a II-a. 

-Sustinerea cursului cu parintii “Educati Asa!”-Nistor Alice / Stanciulica Steluta 

3.CURSURI DE FORMARE 

-Didactica activitatilor instructiv-educative din invatamantul prescolar(24h);Iorga G. 

-e-Twinning-comunitatea scolilor din Europa(30 h);Stanciulica S. 

 
5.2.4.COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI EDUCATIVE  ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLAR  
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 atingerea obiectivelor propuse in planul 
managerial 

 realizarea in majoritate a tuturor activitatilor 
propuse in programul semestrial al activitatilor 
educative 

 cadre didactice calificate care se implica 
resonsabil in realizarea activitatilor si sarcinilor 
propuse 

 o multitudine de concursuri extrascolare 
derulate 

 serbarile scolare organizate cu diverse ocazii 
s-au bucurat de implicarea  copiilor, cadrelor 
didactice si parintilor 

 Insuficienta preocupare şi colaborare 

cu partenerii educaţionali în vederea 

identificării resurselor extrabugetare 
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A. PARTENERIATE LOCALE 
 PARTENERIAT D.S.P- ‟CREȘTEM MARI ȘI SĂNĂTOȘI‟ 
 
1.„Vitaminele toamnei în salate”-grupa Mare D(octombrie 2015) 
 
OBIECTIVE 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor. 
 sa descrie importanta consumului de fructe si legume pentru sanatate 

2. ‟IMPORTANȚA MICULUI DEJUN PENTRU SĂNĂTATE„GRUPA MARE A(noiembrie 

2015) 

OBIECTIVE 
 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor. 
 sa constientizeze importanta micului dejun pentru sanatate 

3.‟SPORT, MIȘCARE, SĂNĂTATE‟ GRUPA MICĂ B(decembrie 2015) 

OBIECTIVE 
 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor. 
 sa constientizeze importanta sportului pentru sanatate 

4. „CE AI ÎN CANĂ? CEAI DE….”-GRUPA MIJLOCIE A(februarie 2016) 

OBIECTIVE 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor 

 Să conștientizeze importanța consumului de plante medicinale pentru menținerea sănătății. 

 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot 

duce la realizarea unor legături interumane 

strânse; 

 ancorarea activitătii unitatii scolare la 

necesitătile comunătii locale; 

 nivelul cultural  ridicat al familiilor; 

 organizarea unor concursuri/simpozioane la 
nivelul unității școlare. 

 aplicarea incorectă a noilor 

metodologii si regulament, 
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5. ”DINȚI FRUMOȘI ȘI SĂNĂTOȘI„-GRUPA MICĂ B(martie 2016) 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor 

 Să conștientizeze importanța menținerii unei igiene dentare pentru păstrarea unor dinți 

sănătoși 

6. „SANDWICH-UL MEU HAIOS”-GRUPA MARE C(aprilie 2016) 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor 

 Să prepare un  sandwich haios, din ingrediente sănătoase. 

7. SPORT ȘI SĂNĂTATE-GRUPA MIJLOCIE B(mai 2016) 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor 

 Să participe la activități sportive, conștientizând importanța mișcării pentru sănătate. 

8.SĂNĂTATEA PRIN OCHII COPIILOR-GRUPA MARE B(iunie 2016) 

 Participarea a cel puţin 85% din numărul copiilor, cel puţin 90% din numărul cadrelor 

didactice şi a cel puţin 30% din numărul părinţilor 

 Să transmită prin desene mesaje pentru comunitate vis-a-vis de importanța menținerii unui 

corp sănătos. 

PARTENERIAT BISERICA ALBA-‟GRĂDINIȚA ȘI BISERICA, FERESTRE DESCHISE 

SPRE LUMINĂ‟ 

1.SIMBOLURI ALE CREDINȚEI, SFÂNTA CRUCE ȘI ICOANELE-GRUPA MIJLOCIE B 
ȘI GRUPA MARE A(noiembrie 2015) 

2.‟ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS!‟-GRUPA MIJLOCIE A ȘI GRUPA MICA 

B(decembrie 2015) 

3.”HRISTOS A ÎNVIAT!„(activitate artistico plastică) GRUPA MICĂ A,GRUPA MARE 

B(aprilie 2016) 

4. „MICII ARTIȘTI-PICTURI RELIGIOASE”-GRUPA MARE C,GRUPA MARE D(mai 
2016) 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-9SEg7bNAhUErRQKHQyqDmcQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ65rcnlISbo&usg=AFQjCNEPfMAnKzQkz__njyrbSWxQBkonwA&bvm=bv.124817099,d.bGg
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OBIECTIVE 

 să identifice principalele calităţi ale unui bun creştin;  

 a recunoască in faptele sfinţilor modele de comportament creştin;  

 să cunoasca şi să folosească adecvat limbajul din sfera valorilor religioase  

PARTENERIAT CRUCEA ROȘIE  ”ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ! 
Activitate Umanitară:”Dar din dar de face Rai” –toate grupele(4.XII.2015) 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Să manifeste grija, toleranța și prietenie față de alți copiii aflați în situații dificile.  

BIBLIOTECA JUDETEANA ION HELIADE RADULESCU – SECTIA PENTRU COPII 

‟BIBLIOTECA,O LUME MINUNATĂ A CĂRȚILOR‟ 

1.‟ÎN LUMEA CĂRȚILOR‟-GRUPA MIJLOCIE B ȘI GRUPA MARE A(noiembrie 2015) 

2.”ÎN LUMEA MINUNATĂ A BASMELOR„-GRUPA MICĂ B, GRUPA MIJLOCIE 

A,(aprilie 2016) 

3. „CARTEA, IZVOR DE CUNOAȘTERE ȘI FRUMUSEȚE”-GRUPA MICĂ A, GRUPA 

MARE B(mai 2016) 

 învăţarea prin lectură şi povestire; 

 satisfacerea curiozităţii preşcolarului pentru „cartea frumos ilustrată”  

 acordarea şanselor copilului de a se implica în proiect, de a-şi îmbogăţi cunoştiinţele şi 

înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni cel mai bun povestitor sau recitator; 

 copiii vor fi puşi în situaţii practice de a deveni „actori” în diverse basme, îşi vor arăta 

capacitatea de a prelucra informaţia; 

 implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea intersului pentru 

literatură. 

5. ISU "Basarab I"-TÂRGOVIȘTE 

Activitate de informare preventivă-22.o1.2016-toate grupele 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Formarea si perfectionarea unor atitudini si comportamente responsabile in situatii de urgenta 

 Dezvoltarea capacitatii de a folosi cunostintele dobandite, din domeniul situatiilor de urgenta, pentru    

reglarea si influentarea comportamentului propriu si de grup, dezvoltarea spiritului de solidaritate; 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isudb.ro%2F&ei=nXzPVIqoLMuvaf-0gfgL&usg=AFQjCNE5_QCzL-SZdsiQufALM-9zTHHZww
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6.CENTRUL EUROPE DIRECT TARGOVIȘTE- „FERESTRE SPRE EUROPA” 
1.”Simbolurile UE‟- Grupa mare B, Grupa mare A(noiembrie 2015) 

2. .”Simbolurile UE‟- Grupa mare C, Grupa mare D(aprilie 2016) 

7. ”ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA” IPJ DB, GRĂDINIȚA PP NR.15, GRĂDINIȚA PP NR. 9,  

 GRĂDINIȚA NR. 14 

”Agresivitatea la copii” – masă rotundă grupa mare D 

B. PROIECTE DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL INTERJUDEȚEAN  

 Parteneriat interjudețean, ”Ritmurile copilăriei„, Grădinița cu program normal nr 1 Popești,  

Vrancea, coordonator local Dăscălescu Tinica, Ciobanu Monica. 

C.PROIECTE DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL NAȚIONAL 

1. CURCUBEUL SCHIMBĂRII(toate grupele) 

 “Ne jucam, despre alimente invatam!- Ziua alimentatiei sanatoase”-octombrie 2015 

 “O poveste sa-ti mai spun...! ”- Ziua universala a copilului-noiembrie 2015 

 “Un gand, un dar, o bucurie”- Ziua internationala a solidaritatii umane-decembrie 2015 

 “Mos Ion Roata si Unirea-ianuarie 2016 

  “TARG DE IARNA”  expoziție cu vânzare-februarie 2016 

 “APA ESTE VIATA”- Ziua Mondială a apei-martie 2016 

 “5 MINUTE DE MIȘCARE” - Ziua Internațională a sportului-aprilie 2016 

 “Copii fericiți, Părinți mulțumiți”- mai 2016 

2. SNAC  

 Activitate umanitară:”Fructe și legume”- 19.XI.2015-grupa mica B,grupa mica A 

 Magia Crăciunului-program artistic-3dec.2015-grupa mare A 

 „Dăruind vei primi un zâmbet!”/Activitate umanitară-3dec.2015-grupa mijlocie A si Grupa 
mijlocie B 

 „Jocurile iernii”/Educatie prin sport-14ian.2016- grupa mijlocie A si Grupa mijlocie B 

 „Acceptă-mă așa cum sunt!”- Ziua Internațională a toleranței-13.11.2015 Grupa mare C 

 “Hai să dăm mână cu mână! ”- 25.01.2016 Grupa mare B 
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 „Mărţişoare pregătim”- 29.02.2016, Grupa mică B- „Centrul Danut Targoviste” 

  „Dar pentru  mama” (confecţionare de felicitări) 3.03. 2016 - Grupa mijlocie B- Grădinița nr 

7 Târgoviște 

 ”Dincolo de cuvinte rostite„-pictură-26.02.2016-concurs desen-toate grupele 

 ”AJUTOARELE IEPURAȘULUI!” Activitate umanitară( aprilie) grupa mare B--„Centrul 

Danut Targoviste” 

3.Parteneriat educational Junior Achievement Romania- Derularea opționalului ‟Noi înșine‟-
grupa mijlocie A, coordonatoare Ciobanu M. 

4.Parteneriat educațional cu editura ‟Paralela 45-Pitești‟- Derularea concursului internațional 

TIM-TIM(toate grupele) 

5. Parteneriat educational Salvați Copii România-‟Campania Globală pentru Educație - ediția 

2016„ 

5.Parteneriat educațional Asociația PRO ARTA, DEZVOLTARE ȘI CUNOAȘTERE și 

Rețeaua Edu Moddle România-  

 Derularea concursului național ‟Sărbătorile românilor‟- prof. Ciobanu M 

 Derularea concursului „e Școala Altfel”(aprilie 2016)- prof. Ciobanu M 

D.PARTENRIATE INTERNATIONALE 

1.ETWINNING 

   ‟CHILD DROP‟-   prof. Ciobanu M 

    ‟MOSAIC OF ARTS‟- prof. Popescu Florina 

 PARTENERIAT INTERNAȚIONAL TWINKL ROMÂNIA- site materiale 
educaționale-prof. Ciobanu M, Prof. Popescu Florina  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jaromania.org%2F&ei=3Sp3VfLAL8j1Ury0gZgF&usg=AFQjCNHQdJdodxslgTpWT7djw2RNH4WDhw&bvm=bv.95039771,d.d24
https://live.etwinning.net/projects/project/108477
https://live.etwinning.net/projects/project/119498
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CONCURSURI 

CONCURSUL AN SCOLAR 2015/2016 

SEM I 

PREMIUL I PREMIUL II PREMIUL III MENTI
UNE 

Grupe 
participant

e 

 

TIM-TIM- concurs 
internațional 

60 10   Toate 
grupele 

PROIECTUL EDU Moodle 
“Sărbătorile românilor”-

Concurs național 

Radu Rebeca 

Calomfirescu 
Călin 

Spînu 
Alexandru 

Coman 
Adelina 

Tudorache 
Sandra 

Soare Maya 

Vlada Toni 

Stănilă David 

Ghibanu 
Ioana 

 Grupa 
mijlocie A 

Ciobanu 
M 

“Toamna în mii de culori”- 
Concurs Judeţean, ediţia I, 

noiembrie 2015, Gr. p.p. 
Nr.15 Tgv. 

 

*Aldea 
Diana- 
*Vlăduț 

Petrescu 

*Coman 
Adelina 

*Buda 
Sophia 
*Drăguț 

Ștefania 
*Toader 
Lorena 
*Obialor 
Alessia 
 
*Şerbanescu 
Bianca 
*Ilie Mara 

*Mâniceru 
Andreea                       
*Sanda Mălin    

Fălculete 

*Stoicea 
Alexandru 
*Ciurlău Ioana 

*Tudorache 
Sandra 

*Lupuca 
Eduard 

*Obialor 
Maria; 

*Ban Dănuţa 

*Stancu Sofia 
*Chioveanu  
Sara 

Oprescu 
Rareş 

Dumitra 
Antonia 

 

Banu 
Maria 

Toate 
grupele 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com 

 
 

 
RAPO RT STAREA ŞI 

CALITATEA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

AN ȘCO LAR 2015-2016 
 

Raport anual privind starea învăţământului în Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște 
an şcolar 2015-2016 

 
 

36 36 

 

“My wonderful Christmas”-
Concurs international-ian. 

2016 - Plovdiv Bulgaria 

Tudorache 
Sandra 

Grigorescu 
Goya 

Oprescu Rares 

Iordache Aron 

Mitrescu 
Tania 

 Toate 
grupele 

Festivalul cocurs regional de 
colinde ,,Mugurii colindelor 
„‟, editia a VII-aANINOASA 

<DAMBOVITA-2015 
sectiuneaB, SIMBOLURI 

DE CRACIUN9proiect 
cultural-artistic 

extrascolar,cuprins in 
CAER/2015,poz.5770 

Diplomă participare  

 Grupa mica A 

 Grupa mica B 

 Grupa mare B 

 Grupa mare C 

 Grupa mijlocie B 

CONCURS UL AN SCOLAR 2015/2016 

SEM II 

PREMIUL I PREMIUL II PREMIUL III Grupe participante  

Concursul internațional de 

Activitați integrate 
TimTim–Timy  
- Etapa II: 11mai 2016.  

 

 

60 

 

 

10 

 

 

 

Toate grupele 

Concurs judetean 
"Martisorul, intre traditie si 

mediu" 
 

 
 
 

nedelcu 
nicoleta/ 
glodeanu 

andrei 

   stănilă david 

calomfirescu 
călin 

 

    

  

 

 

Grupa mijlocie  A 

Grupa mare B 

Grupa mica B 

PROIECTUL EDU Moodle “e 

Scoala altfel”-SECTIUNEA 
PERSONALITATI-ARTA, 
CULTURA SI STIINTA 

 

1    

Grupa mijlocie A 
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Concursul “Familia dincolo de 

cuvinte”  

 

2 1 1 Grupa mijlocie A 

Grupa mare B 

Grupa mare C 

Grupa mare A 

Concurs naţional de desene, 

colaje, “Poveşti la gura 

sobei”- Gr. “Arlechino” Dej 

 

Obialor 
Alessia 

Ban Danuta 

Obialor 
Maria-
Dumitra 
Antonia 

Andronache 
B. 

Mitroi Maia 

Serbănescu E. 

Chiţulescu D. 

Vintilă Alex. 

Olteanu Matei 

GhițăMelania      

CristoceaBianca     
Oproiu Daria .                                   

DUSĂ 

SOPHIA, 
ANGHEL 

IRINA 

 

Grupa mică A 

Grupa mijlocie B 

Grupa mare A 

Grupa mare B 

 

 

 

Concurs judeţean de arte vizuale 

“Primăvara, bucurie şi 

culoare”Aninoasa, aprilie 2016 

Ban Dănuţa 

Dinu Antonia 

  Grupa mică A 

Grupa mică B 

FESTIVAL: „LUMEA 

COPIILOR”, GRĂD. NR.3, 

TGV., martie 2016 ( activitate de 

voluntariat) 

   Toate grupele 

CONCURS NAȚIONAL: 

,,COPILĂRIE FERICITĂ”- 

Proiectul ARTTERAPIA - 
,,PUNŢI DE PRIET E NI E” , 

Proiect aprobat în CAEN la 

poziția A10/16, Ediţia a V-a 
Şcoala Gimnazială Specială, 

TGV., mai 2016  

   Toate grupele 

“Culoarea albastra” – Gradinita 

nr.13 Targoviste 

8   Tote grupele 

”Ritmurile copilăriei”-
Concurs interjudețean de 

cântece și dansuri, Popești-
Vrancea 

6   Grupa mica B 

Grupa Mijlocie A 

Grupa mare B 

Grupa mare A 
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ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT 

 CENTRUL DE ZI "DĂNUȚ"-GRUPA MIJLOCIE  B, MARE B 
 GRADINITA NR.1 DIN SATENI -ANINOASA –GRUPA MICĂ B 
 PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII, CU FINANȚARE EXTRA-

BUGETARĂ.: „INIMI PENTRU INIMI„- GRUPA MIJLOCIE A, CENTRU 
ARHIEPISCOPAL TÂRGOVIȘTE 

 
VIZITE/EXCURSII 
 

 EXCURSIE BUCUREȘTI-GRUPA MARE B 

 EXCURSIE DINO PARC RÂȘNOV-GRUPA MARE C, GRUPA MIJLOCIE A, GRUPA   
MIJLOCIE B 

 EXCURSIE TÂRGOVIȘTE – MĂNĂSTIREA NĂMĂIEȘTI – MAUSOLEUL MATEIAȘ -GRUPA 
MARE D 

 EXCURSIE PLOIEȘTI-GRUPA MARE A 

 
EXCURSII- Târgoviste – Curtea de Argeş (Fabrica de globulete, Mănastirea Curtea de 

Argeş)-Pitesti, grupa mare B 
 
5.2.5. COMISIA PENTRU REDUCEREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ  

 
Analiza SWOT 

                                                                                                               Puncte tari: 
- Existenţa unor proceduri operaționale privind prevenirea și reducerea violenței în mediul 

preșcolar, cît și privind asigurarea securității și a siguranței preșcolarilor și angajaților în 

perimetrul unității de învățământ. 
- Varietatea activităţilor educative şi extracurriculare. 
- Colaborarea între grădiniţă şi alte instituţii: ISU Dâmbovița, IJP Dâmboviţa, DSP- 

Dâmboviţa, Biserica Albă -Târgoviște. 
- Numărul de parteneriate educative, în care sunt implicați, deopotrivă: preșcolarii, cadrele 

didactice, părinţii. 
Puncte slabe: 

- Numărul redus de lectorate, dezbateri, pe tema fenomenului violenţei în cadrul ședințelor 
cu părinţii. 

- Inexistența unor planuri cu măsuri de remediere a comportamentelor agresive, violente,  ale 

unor preşcolari prin prisma regulilor existente în grǎdiniţǎ, familie, societate. 

                                                    Oportunităţi: 
-    Receptivitatea preşcolarilor la activităţile şi acţiunile organizate la nivelul grupelor din gră- 
      diniţă. 
-    Interesul majorităţii familiilor copiilor pentru reducerea şi combaterea manifestărilor agre- 
     sive în rândul  preşcolarilor. 
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Ameninţări: 
-  Timpul limitat al părinţilor, datorată actualei situaţii social- economice.  
-  Difuzarea prin mass-media a programelor cu conţinut antieducativ. 
-  Înmulțirea actelor de terorism la nivel mondial. 

 
Violenţa este un reflex al lipsei de educaţie şi de informare. Şcoala este o parte integrantă a 

comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc 

întreaga societate.  
Experienţa individuală a organismului presupune educaţia primită în perioada timpurie a 

vieţii şi este influenţată de condiţiile de creştere şi dezvoltare. Grădiniţa este locul unde copiii se 

instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se creea-ză 

condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului.   
Problema violenței, la nivlul Grădiniţei nr.1, dinTârgovişte , a fost, este, şi va continua să 

rămână o temă de reflecţie pentru toti cei implicaţi în actul educaţional, existând o permanentă pre-
ocupare pentru cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor cu care se confruntă  copiii, cadrele didac-tice, 
părinţii, în ceea ce priveşte fenomenul „ violenţei ”, cât şi a rezolvării tuturor tipurilor de con-flicte care 
apar pe parcursul anilor școlari. În acest context, există o comunicare optimă între toţi factorii educativi, 

în prevenirea şi combaterea comportamentelor agresive, violente:  cadre didactice - părinţi- cadre 
sanitare - personal auxiliar – poliţie - biserică. 

 
               ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

       În  anul şcolar 2015/2016, au fost elaborate  următoarele documente :   
 planul managerial privind reducerea fenomenului violenţei în mediul preşcolar; 
 planurile operaţionale  pentru semestrul I şi semestrul II, de prevenire şi combatere a violenţei; 
 calendarele activităţilor : semestrul I şi semestrul II  – 2015/2016. 

                      
OBIECTIVE URMĂRITE: 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în mediul preşcolar; 
 Implicarea grădiniţei în prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei intrafamiliale;  
 Prevenirea şi combaterea violenţei exercitată asupra mediului preşcolar. 

 
ASPECTE VIZATE: 

 Implementarea unor activităţi de conştientizare a problematicii violenţei în rândul copiilor preşcolari, 

în scopul sensibilizări acestora; 
 Realizarea comunicării interinstituţionale; 

 Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi, în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 
 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com 

 
 

 
RAPO RT STAREA ŞI 

CALITATEA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

AN ȘCO LAR 2015-2016 
 

Raport anual privind starea învăţământului în Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște 
an şcolar 2015-2016 

 
 

40 40 

 

 

ACTIVITĂŢI, PROGRAME ŞI ACŢIUNI DESFĂŞURATE 

    În mod constant, pe parcursul anului școlar 2015-2016, s-a urmărit ca spaţiul grădiniţei să 

constituie  un mediu de manifestare a responsabilitaţilor, a unui comportament caracterizat prin 

asertivitate, toleranţă, libertate de exprimare, respect, implicare.  
        Genericele acţiunilor cuprinse în “Calendarele  activităţilor” pe parcursul celor două semestre ale 

anului şcolar 2015/2016, au fost variate şi sugestive: 
SEMESTRUL I : 
  - „ȘI NOI, COPIII, AVEM DREPTURI…”; 
  - „VIOLENŢA PE ÎNȚELESUL MEU” ; 
  - „GRĂDINIȚA PRIETENIEI!”; 
  - „AŞA ESTE COPILUL MEU! ” 

SEMESTRUL II :  
- ”CHIPUL VIOLENȚEI”; 
- „PRIETENIA ÎNVINGE VIOLENȚA!”; 
-  „CE CULOARE ARE VIOLENȚA?”; 
- „SPUNEM« NU»   VIOLENŢEI!”; 
-  „ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI !”.  

La toate grupele de preșcolari din unitate s-au desfășurat activități diversificate de combatere a 

agresivității și comportamentelor violente în rândul copiilor, de promovare a unor modele și valori, de 
interrelaționare pozitivă la nivelul grupului, de dezvoltare a competențelor social-civice. 

 
SEMESTRUL I 

1. „ȘI NOI, COPIII AVEM DREPTURI…”- cunoaşterea de către cadrele didactice, părinţi, 

copii, a prevederilor Legii nr. 272/2004, reactualizată 2014, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copiilor. 

- GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
„Drepturile copiilor”- discuții libere (15.10.2015); 

- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 
„Și noi, copiii, avem drepturi…”- ședință cu părinții (22.10.2015); 

       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 
„Și noi, copiii, avem drepturi…”- Informare: Legea nr. 272/2004, reactualizată 2014, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copiilor - ședință cu părinții (26.11.2015) 
       - GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria  

- Dezbaterea Legii 272/2004, reactualizată 2014, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copiilor - ședință cu părinții (16.12.2015) 
„Și eu am drepturi…”- desen (20.11.2015) 

        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
„Și noi, copiii, avem drepturi…”- Informare: Legea nr. 272/2004, reactualizată 2014, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copiilor - ședință cu părinții (11.11.2015) 
       - GRUPA MARE „D”- Prof.: Vasile Mihaela ; Panait Maria 

„Și noi, copiii, avem drepturi…”- Lectură după imagini 28.10.2015  

2. „VIOLENŢA PE ÎNȚELESUL MEU” - cauze şi forme de manifestare. 
 -  GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
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„Ce este violența?”- prezentare PowerPoint (17.11.2015). 

        -   GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa 
„Boroboață”- cântec / discuții libere asupra textului  (05.11.2015); 
„Violența pe înțelesul meu”- prezentare PowerPoint (16.11.2015); 

         „ Ce simți când cineva te ceartă?” – tema întâlnirii de dimineaţă (25.11.2015). 
- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 

         „ Despre mine pot să spun…” – tema întâlnirii de dimineaţă (02.10.2015); 
         „ Cuvinte magice în familie” – tema întâlnirii de dimineaţă (16.10.2015). 
          - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 
         „ Așa da, așa nu!” – tema întâlnirii de dimineaţă (06.10.2015). 
         „ Convorbire între prieteni” – tema întâlnirii de dimineaţă (26.11.2015). 

   -  GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria 
         „ Cum îngrijim și ne comportăm cu jucăriile?”- convorbire (08.10.2016); 
         „ Doi frați cuminți” de Elena Farago- memorizare 05.11.2015). 
        -  GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 
         „ Cum se împacă fructele cu legumele?” – tema întâlnirii de dimineaţă- medierea 
           conflictelor (16.10.2015). 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 

„Ce este violența?”- prezentare PowerPoint (19.11.2015); 
„Spunem «NU» violenței!”- convorbire cu suport ilustrativ (26.11.2015); 
- GRUPA MARE „D” – Prof.: Vasile Mihaela; Panait Maria. 
„Eu și cei din jurul meu”- convorbire (09.11.2015) – Activitate din Proiectul cu I.J.P: 
„Împreună putem schimba lumea!”. 
 

3. „GRĂDINIȚA PRIETENIEI!”- desen, pictură, colaj, proiecte, joc de rol 
-  GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 

        „De-a familia”- joc de rol (10.12. 2015); 
        „Grădiniță- prietenie”- convorbire (11.01.2016). 
         - GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa 
         „De-a prietenii”- joc de rol (04.12. 2015); 
        „De-a copiii fericiți”- joc de rol (09.12. 2015). 

- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 
         „ Fapte bune de sărbători” – tema întâlnirii de dimineaţă (03.12.2015); 

„Grădinița prieteniei”- desen ( 04.12.2015). 
          - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 

          „Sfaturi de la îngerași” – discuții libere 04.12.2015) 
          „ Cățelușul șchiop” de Elena Farago- memorizare (28.01.2016). 

   -  GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria  
 „ O faptă bună”- desen ( 14.01.2016) 
 „ La derdeluș”- convorbire ( 21.01.2016) 

        -  GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 
         „ Singur sau în grup?” – tema întâlnirii de dimineaţă (08.12.2015); 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 

„ Grădinița prieteniei”- desen ( ianuarie 2016); 
„ Joc, veselie, prietenie”- desen ( ianuarie 2016); 

- GRUPA MARE „D” – Prof.: Vasile Mihaela; Panait Maria. 
„Împreună putem schimba lumea” – lectură după imagini ( 09.12.2015); 
„ Grădinița prieteniei”- concurs de desene ( 27 01.2016). 
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4.  „AŞA ESTE COPILUL MEU! ” 

 Lectorate cu părinţii: 
-  GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 

                 „Cât de bine îmi cunosc copilul ? ”- Întâlnire cu psihologul unității, Tomescu Alis 
                   (28.01.2016). 

         -  GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria  
                 „Violența la preșcolari- cauze și forme de manifestare ”- Întâlnire cu psihologul 
                  unității, Tomescu Alis ; 
 Referat : „Efectele violenței TV asupra copiilor de vârstă preșcolară” (16.12.2015) 

  - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
                Referat: „Violența și cauzele ei” (11.11.2015); 
 Referat : „Rolul familiei în prevenirea și combaterea violenței în rândul copiilor”-   
                cu participarea psihologului unității, Tomescu Alis (03.02.2016). 

SEMESTRUL II 
1.  ”CHIPUL VIOLENȚEI”  

- GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
                     „Chipul violenței”- convorbire (03.2016). 

- GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa  
            „Cum arată violența?” – prezentare PowerPoint (18.02.2016). 

- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 
            „Chipul violenței” – tema întâlnirii de dimineaţă (21.03.2016). 
       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 

                     „Tâlharul pedepsit”- lectura educatoarei (01.04.2016). 
       - GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria 
           „Chipul violenței” – scene din desene animate: Tom și Jerry (18.02.2016) 
      - GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 

                    „Dinozauri sau balauri?”- povestirea educatoarei (02.2016); 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 

                     „Ionel, un băiețel furios”- povestirea educatoarei (16.02.2016); 
           „Cum arată violența?”- prezentare PowerPoint (18.03.2016). 
       - GRUPA MARE „D”- Prof.: Vasile Mihaela ; Panait Maria 

                    „Chipul violenței”- convorbire (19.02.2016); 
 
2.  „PRIETENIA ÎNVINGE VIOLENȚA!” 

- GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
                     „ De-a prietenii”- Joc de rol (12.04.2016). 

- GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa  
            „ Prietenia învinge violența” – Jocuri distractive (15.04.2016). 

- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 
           „ Prieteni pentru totdeauna” –desen/ lucrare colectivă (14.04.2016). 
       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 

                     „ Dragobetele-sărbătoarea prieteniei”- tema întâlnirii de dimineaţă (24.02.2016) 
                      „ Tăurașul Ferdinand”- vizionare desen animat educativ (15.03.2016). 

       - GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria 
           „ De-a prietenii” – Joc de rol (22.03.2016) 
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- GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 

                     „ Filmul copilăriei noastre”- povestire create de către copii (03.2016). 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
           „Oare ce vorbesc, tu știi/Doi prietenii, doi copii?”-tema întâlnirii de dimineaţă (08.04.2016) 
       - GRUPA MARE „D”- Prof.: Vasile Mihaela ; Panait Maria 

                     „ Prietenia învinge violența”- povestiri ale copiilor(31.03.2016). 
 

 3.  „CE CULOARE ARE VIOLENȚA?” 
 - GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 

             „ Drepturile copiilor” – lectură după imagini (05.2016) 
- GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa  

             „ Ce culoare are violența?” –desen (27.05.2016). 
- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 

             „ Culorile calde, culorile prieteniei” –desene pe asfalt (23.05.2016). 
       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 

                       „ Ce culoare are violența?”- colorare de imagini (06.06.2016). 
       - GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria 
             „ Binele învinge răul!” – desen (17.05.2016) 

 - GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 
             „ Culoarea violenței?” –desen (04.2016). 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
             „ Culorile violenței” – pictură (23.05.2016). 
 
 4. „SPUNEM« NU»   VIOLENŢEI!” 

- GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
     „Cum ne comportăm?” – prezentare PowerPoint (06.2016). 
- GRUPA MICĂ „B” – Prof.: Nistor Alice ; Stănciulică Steluţa  
     „Așa da! Așa nu!” – Joc-exercițiu (06.2016). 

       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 
            „ Drepturile copiilor” – lectură după imagini (01.06.2016). 
       - GRUPA MARE „A” – Prof.: Popescu Florica; Gălie Maria 
             „ Copii veseli, copii triști” – Fișe de lucru (15.06.2016) 

     - GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 
              „ Mesaje în univers” –Fișă de lucru (05.2016). 
        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
              „ Cu toții împreună pentru o lume mai bună!” – tema săptămânii 30.05-03.06.2016; 
              „ Să oprim violența!” –mesaje antiviolență (03.06.2016); 
              „ Spunem «NU» violenței!” – desen (09.06.2016). 
        - GRUPA MARE „D”- Prof.: Vasile Mihaela ; Panait Maria 

                         Concurs în cadrul Proiectului: „Împreună putem schimba lumea!” (31.05.2016). 

 5.  „ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI !” -lectorate cu părinţii, informări, dezbateri,  
        referate, mese „rotunde”, ședințe de consiliere.  

- GRUPA MICĂ „A”- Furcoi Veronica ; Împărățel Mădălina 
      „ Caracteristici ale vârstei preșcolare!”- cu participarea psihologului unității, Tomescu Alis  
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  (14.04.2016). 
        Referat: „Fără violență: Cum să impui disciplina la preșcolari”(05. 2016). 

- GRUPA MIJLOCIE „A”- Prof.: Ciobanu Monica; Iorga Georgiana 
        „ Stop violenței!”- lectorat cu părinții cu participarea psihologului unității, Tomescu Alis  
        (19.05.2016). 
      „ Noi înșine!”- Opțional (dezvoltarea abilităților pentru viață)- derulat în colaborare cu  
         Junior Achievement România. 

       - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 
        „ Spunem «NU» violenței!”- lectorat cu părinții  cu participarea psihologului unității, 
        Tomescu Alis (04.2016). 

     - GRUPA MARE „B” – Prof.: Popescu Florina; Gavrilă Mihaela 
         „ Împreună pentru copiii noștri!” –lectorat cu părinții  (06.2016). 

        - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
       Referat:„Ce trebuie să știi despre comportamentul copilului ?”- mai 2016 

       - GRUPA MARE „D”- Prof.: Vasile Mihaela ; Panait Maria 
                    „ Agresivitatea la copil”- Masă rotundă în cadrul Proiectului: „Împreună putem schimba 
                     lumea!” (13.04.2016); 

 Consultaţii săptămânale cu părinţii copiilor, conform planificării, la toate grupele din 

grădiniță, pe parcursul întregului an școlar: 2015-2016. 
 Consilierea părinţilor ai căror copii prezintă tulburări de comportament. 

           - GRUPA MARE „C”- Prof.: Gâmbă Valentina ; Ţopa Ruxandra 
                Preșcolarul Lupuca Eduard – consiliere cu psihologul  unității, Tomescu Alis. 

              - GRUPA MIJLOCIE „B“ –  Prof.: Neagu Maria; Burlacu Niculina 
    Preșcolarul Stoica Radu – consiliere cu psihologul  unității, Tomescu Alis. 
 

Constatări: 
           Prin practicile desfăşurate cu copiii şi părinţii, cât şi prin parteneriatele încheiate cu repre-
zentanţi ai comunitaţii locale, ai bisericii, poliţiei, s-a urmărit şi realizat în principal creşterea calitaţii 

actului educaţional, prevenirea comportamentelor agresive în rândul copiilor preșcolari.  
           Observațiile zilnice, consultaţiile săptămânale, referatele, precum și unele dezbateri și relatări 
din cadrul lectoratelor cu părinţii, au dus la conştientizarea situaţiilor generatoare de violenţă, printre 
care se pot enumera: 

- mediul familial; 
- influenţa mass-media; 
- comportamentul agresiv al altora; 
- program zilnic/săptămânal încărcat; 
- presiunea grupului; 
- autocontrolul scăzut; 
- supravegherea exagerată din partea parinţilor/educatoarelor; 
- iubirea neîmplinită; 
- neacceptarea de colectivul clasei. 
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MĂSURI AMELIORATIVE: 
- programarea unui număr mai mare de lectorate cu părinţii: dezbateri, referate, consultaţii cu 

privire la fenomenul violenţei în rândul copiilor. 
- organizarea unor „mese rotunde” în colaborare cu psihologul unităţii cu privire la iden-

tificarea unor măsuri de ameliorare a comportamentului copiilor implicaţi în cazuri de 

violenţă; 
- implementarea unor planuri cu măsuri de remediere a comportamentelor neadecvate ale unor 

preşcolari.  
 
5.2.6.COMISIA  PENTRU SITUAȚII DE URENȚĂ 
    

În  anul școlar 2015-2016 în cadrul comisiei PSI s-au realizat următoarele obiective : 

1. Cunoaștea de către toți angajații a  principalelor situații de urgență, a riscurilor, a formelor de 

manifestare a acestora și a modului de acțiune  în astfel de situații  
2. Instuirea personalului cu privire la normele de prevenire a incendiilor, a normelor de 

comportare în caz de cutremur, a mijloacelor de intervenție pentru stingerea incendiilor și 

acordarea  primului ajutor a persoanelor în caz de incendiu. 
3. Efectuarea unor activități  PSI cu caracter  informativ și practic - aplicativ privind normele de 

prevenire a incendiilor și de acțiunonare în situațiile de urgență cu implicarea directă a 

preșcolarilor 
4. Formarea unor valori și atitudini corecte  pentru viața personală și a celor din jurul nostru  

Activități desfășurate la nivelul unității: 

 4.XII.2015  Activitate practic-aplicativă cu implicarea directă a Crucii Roșii,Dâmbovița 

“Acordarea primului ajutor în situații de urgență”- participarea tuturor grupelor;  

 4.XII.2015  Activitate umanitară pentru ajutarea celor afectați de incedii sau alte calamități-

Activitate în parteneriat cu Crucea Roșie-”Dar din dar se face Rai”- implicarea tuturor 

grupelor 

 22.I.2016   Activitate informativă de prevenire a situațiilor de urgență 

” E incendiu, ce să fac?”- activitate organizată la nivelul unității și susținută de reprezentantul  

ISGU-Basarab, pl.Vlăsceanu D.  

21.04.2016 ” Micul pompier”-Exercițiu de evacuare în caz de incendiu-activitate organizată la 

nivelul unității și realizată în colaborare cu ISGU Basarab,Târgoviște  

22.04.2016” Nu tremur la cutremur”- Exercițiu de evacuare în caz de cutremur-activitate 

organizată la nivelul unității și realizată în colaborare cu GEO-STING-Târgoviște 

       În urma activităților desfășurate angajații unității au demonstrat că au însușite normele de 

securitate la incendiu, știu să acționeze cu stingătorul, cunosc normele de evacuare a preșcolarilor în 

situațiile în care se impune acest lucru.  
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   Preșcolarii au participat activ la activitățile desfășurate  demonstrând că: 

- au cunoștințe despre  producerea incendiilor; 

- știu cum  să anunțe o situație de urgență 112; 

- știu cum să se comporte în caz de  evacuare  în caz de incendiu și cutremur; 

- au însușite regulile de comportare în cazul izbucnirii unui incendiu sau cutremur; 

- știu cum se acordă primul ajutor persoanelor rănite; 

- știu cum putem fi alături de cei aflați în situații de urgență.  

   ANALIZA SWOT   

 
PUNCTE TARI PUNCTE  SLABE 

- Implicarea cadrelor didactice în 

desfășurarea activitatilor PSI cu preșcolarii; 

 -Organizarea și desfășurarea  activităților cu 

caracter preventiv a tuturor  situațiilor  de 

urgență cu preșcolarii unității în colaborare cu 

ISGU-Dâmbovița; 

- Elaborarea procedurilor standard specifice 

comisiei P.S.I.(revizuite); 

- Realizarea instructajului periodic angajaţilor 

cuprins în legea 307/2006 ; 

-Desfășurarea unor activități de voluntariat 

privind oferirea de ajutoare 

materiale persoanelor aflate în situații de 

urgență, activitate desfașurată în colaborare 

cu Crucea Roșie-Dâmbovița. 

 

 -   Drum greu accesibil pentru mașinile de 

intervenție în cazul unei situații de urgență în 

unitatea noastră. 

 
Plan de îmbunătățire 

Vizite la sediile ISGU-BASARAB,Târgoviște, la Geo-Sting,Târgoviște; 
Implicarea activă a părinților în activități cu caracter PSI  la grupă și pe unitate. 
Încheierea unor contracte/ protocoale de colaborare cu instituții abilitate în domeniul PSI; 
Organizarea și desfășurarea unor concursuri cu caracter PSI la nivelul grădiniței.  
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Rezultate așteptate 

 
 Educarea și Însușirea comportamentelor și atitudinilor preșcolarilor și adulților în situații de urgență; 
Colaborare eficientă copii-părinți-comunitate . 
Evaluarea cunoștințelor preșcolarilor în domeniul PSI 
 
5.2.7. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA PARTENERIATELOR CU PĂRINŢII 
OBIECTIV GENERAL: 
 
Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă şi externă cu părinţii. 
Asigurarea accesului la informație al beneficiarilor interesați. 
 
PUNCTE TARI: 
Existenţa personalului didactic calificat şi titular permite realizarea unui învăţământ de calitate,dar şi 
creşterea încrederii părinţilor. 
Relaţiile interpersonale(educatoare –preşcolar,educatori –părinţi) favorizează un climat deschis şi 
stimulativ. 
Nivelul bun  de cultură şi instruire al părinţilor ajută la o mai bună înţelegere a demersului declanşat 
de cadrul didactic. 
Dorinţa cadrelor didactice de a consilia părinţii în problemele care îi preocupă pe aceştia,dar şi în 

probleme pe care aceştia nu le sesizează. 
Existenţa unei planificări a activităţii cu părinţii pe grupe şi pe unitate; 
Existenţa unui grafic al activităţilor cu părinţii ce urmează a se derula; 
Varietatea şi multitudinea de activităţi în care sunt implicaţi părinţii; 
În cadrul parteneriatelor de la grupe sunt implicaţi părinţii, copiii,cadrele didactice şi directorul 

unităţii; 
Bună comunicare a personalului didactic cu familiile copiilor. 
Realizarea de parteneriate eficiente între instituţia furnizoare de educaţie şi familie. 
 
PUNCTE SLABE: 
Există preşcolari cu probleme de disciplină sau de stabilitate emoţională. 
Familia nu se implică suficient în educarea copiilor. 
Existenţa unor familii monoparentale sau a unor părinţi plecaţi în străinătate,copiii fiind lăsaţi în 
grija bunicilor sau a unor rude. 
Absentarea nemotivată sau motivată a părinților unor copii, atât de la ședințele cu părinții cât și de la 

activitățile extrașcolare organizate în grădiniță. 
Neimplicarea unor părinți în activități desfășurate la nivelul grădiniței. 
Nu s-au derulat Cursuri de formare pentru părinţi, “Educaţi aşa”, la toate grupele; 
 
OPORTUNITĂȚI 
Creşterea de oferte educaţionale prin curriculum la decizia şcolii. 
Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţilor alături de copii şi dascăli în 

desfăşurarea şi pregătirea acestora. 
Consilierea părinţilor de către dascăli, pentru  cunoaşterea copiilor şi înţelegerea problemelor dintre 
părinţi şi copii. 
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Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte educaţionale 
diferite,concursuri,festivaluri. 
Contactul permanent al instituţiei şcolare cu colectivele de părinţi şi alţi factori educaţionali din 
comunitate. 
 
AMENINŢĂRI 
 
Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a  preşcolarilor cu părinţii,educatorii şi 
colegii. 
Izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către colegii de grup. 
Creșterea fenomenului „Violență” în rândul preșcolarilor. 
 
ACTIVITĂŢI DERULATE CONFORM DIAGRAMEI GANTT : 
”Din nou la grădiniță” 
             La cele opt grupe de preșcolari s-au organizat și desfășurat ședințele cu părinții la începutul 

anului școlar, 2015/2016, în perioada 15-23 septembrie 2015. 
            De asemenea, a avut loc ședința Comitetului de părinți pe unitate. La ambele ședințe a 

participat directorul unității, Dăscălescu Tinica. 
            S-au aplicat chestionare în rândul părinților la grupele: mică A, mijlocie Ași B, mare A, C,și 
D. 
            În fiecare zi de joi din săptămână, educatoarele au oferit Consultații individuale părinților, pe 
teme de interes comun. 
           La Grupa mică, B, la grupele mijlocii A și B și la grupa mare C au avut loc  activități 
demonstrative, cu participarea părinților. 
De asemenea, părinții s-au implicat în activitatea desfășurată cu Școala Ioan Al. Brătescu Voinești 

din Târgoviște,  clasa pregătitoare , învățător, Ștefan Georgiana, 29 octombrie 2015, Grupa mare C, 
Gâmbă/ Țopa. 
            La toate grupele de preșcolari, educatoarele au prezentat părinților Parteneriatele 
educaționale cu părinții și rezultatele evaluărilor inițiale ale copiilor. 
            Pe 05 decembrie 2014, părinții de la Grupa mare C, prof. Gâmbă Valentina/ Țopa Ruxandra 

și părinții de la Grupa Mare D, prof. Vasile Mihaela/ Panait Mariana, părinții de la grupa mare B, A, 
Florina Popescu, Gavrilă Mihaela, Popescu Florica și Gălie Maria, părinții de la Grupa mică B, 

prof.Nistor Alice/Stănciulică Steluța, părinții de la Grupa mică A , prof. Furcoi Veronica/ Chiriță 
Mădălina , au participat la Acțiunea umanitară care a avut loc în cadrul Parteneriatului cu Crucea 
Roșie, Filiala Dâmbovița, în luna decembrie 2015. 
           La toate grupele, părinții au fost informați de existența Proiectului educațional, Curcubeul 
schimbării și de activitățile ce se vor desfășura. Părinții s-au implicat activ în derularea tuturor 
acțiunilor. 
           La grupa mare B, Prof. Popescu Florina și Gavrilă Mihaela  s-a derulat cursul pentru părinți, 
Educați așa! Tot la această grupă s-a organizat și desfășurat în colaborare cu părinții o excursie 

tematică în județul Argeș. 
           În săptămâna, 14-18 decembrie, 2015, cele opt grupe de preșcolari au prezentat Serbarea de 

Crăciun, la care au participat un număr impresionant de părinți. 
Copiii de la Grupa Mare D, Vasile Mihaela/ Panait Mariana,  și cei de la grupa mijlocie A, Ciobanu 
Monica/ Iorga Georgiana însoțiți de părinți au mers, cu colindul, la Primăria orașului Târgoviște.     
   La toate grupele au avut loc lectorate, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu psiholog, medic 
pediatru pe teme de sănătate și dezvoltare personală a preșcolarilor dar și legislația privind protecția 

copilului. 
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Cadrele didactice de la cele 8 grupe de preșcolari au prezentat părinților în cadrul ședințelor , 

la sfârșitul semestrului I, rapoartele anuale la mijloc de an școlar și progresul înregistrat de copii.  
          De asemenea, părinții din unitate au fost antrenați să participe la tot felul de acțiuni:teatre, 

spectacole, concursuri școlare sau acțiuni în parteneriate cu Biblioteca Județeană, Secția pentru copii, 
Pompierii, Poliția rutieră, Biserica. 
          De asemenea, părinții de la toate grupele au cumpărat publicații pentru copii și  auxiliare 

didactice. Menționez că părinții din unitate au fost receptivi și alături de corpul profesoral la toate 
ședințele anunțate și la întâlnirile cu prof. logoped și psihologul unității. 
Ei au adus completări și propuneri la programul Școala altfel care se va derula la toate grupele în 
perioada 18-22 aprilie 2016. 
          Părinții au participat cu donații și sponsorizări pentru crearea unui mediu educațional atractiv 

și eficient. 
În semestrul al doilea anul școlar 2015-2016, s-au derulat cursuri de formare pentru părinți, Educați 

așa! La Grupele: Mică A, Furcoi Veronica și Împărățel Mădălina, în perioada,04.04.-16.05.2016, 
Mică B, Nistor Alis și Stănciulică Steluța, în perioada februarie-aprilie 2016 și Grupa mijlocie B, 
Neagu Mioara și Burlacu Niculina, în perioada 18.02.-17.03.2016. 
Pe tot parcursul anului școlar a avut loc consilierea individuală a părinților în legătură cu progresul 
copilului și cu alte probleme ivite în procesul de educație. La toate grupele s-au prezentat părinților 

rapoarte anuale la mijloc de an preșcolar. 
De asemenea, săptămânal la toate grupele de preșcolari au avut loc consultații individuale cu părinții 
unde s-au discutat probleme legate de evoluția copilului în grădiniță.  
La grupele mari A, B, C și D, în semestrul al doilea a avut loc consilierea părinților în vederea 
înscrierii preșcolarilor în clasa pregătitoare. 
La grupele Mică A și B, Mijlocie A și B, Mare A,B,C și D, s-au derulat Lectorate cu părinții cu 
participarea profesorului psiholog, Tomescu Alice, cu tema Trăsăturile caracteristice ale copiilor 
preșcolari, trăsături psihologice. 
În perioada 18-22 aprilie 2016 părinții de la cele opt grupe de preșcolari au participat la acțiunile 
derulate în Programul educațional Școala altfel, Să știi mai multe, să fii mai bun. 
Părinții au sprijinit activitatea de Campanie pentru ajutorarea copiilor care provin din medii 
dezavantajate, colectând obiecte de îmbrăcăminte și dulciuri prin  Programul SNAC. 
La Grupa mijlocie A, Ciobanu Monica și Iorga Georgiana, a avut loc o lecție deschisă cu părinții pe 

data,19.05.2016. 
În cadrul activităților pentru petrecerea timpului liber au fost organizate excursii cu participarea 
părinților la grupele: Mică A-Sinaia, Grupa mijlocie A- Râșnov, 18.06 2016, Grupa mijlocie B- 
Râșnov,11.06.2016, Grupa mare  A- Ploiești, Grupa mare B- București, Grupa mare C – Râșnov, 
27.05.2016, Grupa mare D –Mateiaș, 11.06.2016. 
În perioada 14-24.06.2016 la toate grupele de preșcolari părinții au primit pentru completare, 
chestionare privind satisfacția beneficiarilor educației. 
De asemenea putem nota participarea părinților la serbările de sfârșit de an preșcolar ce au avut loc 
la toate grupele în perioada 15-24 iunie 2016. 
REZULTATE OBŢINUTE: 
 
S-a înregistrat o bună comunicare cu părinţii, în procesul de formare al preșcolarului. 
S-au atins obiectivele specifice propuse. 
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5.2.8.COMISIEA  PENTRU  PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI  
 
             Educația vârstelor mici este considerată temelia personalității fiecarui individ. Prin urmare 

avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei personale, de a le da 

copiilor senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai “noului”. 

       Într-o atmosferă plăcută, de încurajare a performanţei bazate pe criterii clar formulate către 

copii, punând accent mai mult pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin pe eşecuri, întregul 

colectiv din grădinița noastră  încearcă să pună o piatră de temelie la formarea personalității fiecărui 

preșcolar. 

      Preocuparea permanentă a personalului nostru didactic este de a descoperi  instrumentele 

pedagogice care să valorifice experiențele copilului și participarea lui activă în joc, de a sprijini 

cultivarea dorinței de a învăța  în vederea asigurării  șansei succesului personal.  

      Este important ca fiecare preșcolar să știe că are propria sa valoare, că nu există bariere între 

copil și educatoare, că ușile pot sta deschise și totuși, fiecare să se simtă în siguranță. Aici, copiii 

sunt încurajați să experimenteze, să pună întrebări, să spună ce simt, sunt încurajați să facă alegeri.  

       Ne propunem să asigurăm calitatea actului educaţional prin respectarea ritmului propriu de 

dezvoltare al fiecărui copil, stimulându-le gândirea, simţirrea şi a voinţa într-un mediu plăcut, 

dominat de dragoste şi grijă pentru fiecare, deoarece zâmbetul şi veselia copiilor ne dau putere să  ne 

dezvoltăm şi să devenim mai buni.  Ei sunt îndrumaţi de cadre didactice calificate care contribuie cu 

pricepere la dezvoltarea personalităţii acestora, pregătindu-i pentru a trece cu succes spre  clasa 

pregătitoare.  

        În grădiniţa noastră se realizează: aplicarea responsabilă a curriculum-ului naţional, efectuându-

se o bună corelare a curriculum-ului la decizia şcolii cu cel național, în funcţie de posibilităţile 

unităţii, existenţa în instituţie a documentelor şi anexelor curriculare. 

       Gama lărgită de activităţi opţionale şi extracurriculare, individualizarea lor pe nivele de vârstă şi 

aptitudini au dus la diversificarea situaţiilor de învăţare şi valorificarea potenţialului creativ al 

fiecărui copil. 

        Comisia de promovare a imaginii grădiniţei şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2015-2016 

în conformitate cu Planul Managerial şi Planul Operaţional elaborate.  
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Ca obiective prioritare au fost urmărite: 

▪ familiarizarea părinţilor cu scopul, obiectivele, structura, resursele umane şi cultura organizatională 

a instituţiei; 

▪ promovarea imaginii grădiniţei printr-o ofertă educaţională atractivă, prin derularea activităţilor 

opţionale, extracurriculare şi comunicarea cu factorii educaţionali; 

▪ promovarea imaginii grădiniţei la nivel local, regional,naţional şi internaţional; 

▪ asigurarea circulaţiei informaţiei despre unitate în scopul stabilirii unor viitoare parteneriate.  

          Principalele activităţi derulate în acest an școlar au fost: 

- elaborarea  Planului  de promovare a imaginii grădiniţei ; 

- ambientarea şi personalizarea spaţiilor din grădiniţă (săli de clasă, holuri); 

- actualizarea Panoului cu oferta grădiniţei; 

- apariţia numerelor 16 și 17 ale revistei grădiniţei, ”Primul în toate !”; 

- realizarea pliantului cu oferta grădiniţei; 

- crearea  unor  Forumuri  de discuţii pe site-ul Sunt părinte (grupele:”,mijlocie”B”, mare “B 

și mare”C”); 

- diseminarea rezultatelor activităţii  cadrelor didactice  şi a copiilor prin diferite mijloace: 

( clasice/electronice): revistele nr. 16 și 17 ”PRIMUL ÎN TOATE!” (toate cadrele didactice ) ,pe 

site-urile cu caracter didactic:e-Twinnig, (Ciobanu Monica, Popescu Florina, Stănciulică Steluţa), în 

cadrul: cercurilor pedagogice; a simpozioanelor organizate la  nivel județean, regional și 

internațional:   

 Simpozion Național ”CREATIVITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ROMÂNESC”- Grădinița cu Program Prelungit Arlechino, Dej, Județul Cluj, 25.02.2016, 

(Gălie Maria, Popescu Florica, Gavrilă Mihaela, Popescu Florina, Furcoi Veronica, Ciobanu 

Monica, Burlacu Niculina); 

 Simpozion Național ”DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAȚIEI PRIN ABORDĂRI 

MODERNE ALE FORMĂRII PROFESIONALE„- Școala Gimnazială nr. 5, Piatra Neamnț 

(Ciobanu Monica); 

 Simpozion Internațional:”SĂ ȘTII MAI MULTE!” Proiectul educațional ”Cu Europa… la 

joacă!”- Editura Diana, aprilie, 2016, audio-book (Gavrilă Mihaela, Popescu Florina); 
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 Simpozion Internațional: “EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!: RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-

ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE” (Gavrilă Mihaela, Popescu Florina, Impărățel  

Mădălina, Furcoi Veronica, Nistor Alice, Neagu Maria);  

 Simpozion Județean  “UTIL MODERN ȘI CREATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR” , iunie, 2016 (Gavrilă Mihaela, Popescu Florina, Nistor Alice, Imparățel  

Mădalina); 

 Simpozion Interjudetean ”JOCUL – NOI ABORDARI CREATOARE”-Școala Anioasa, 

jud.Dâmbovița-Nistor Alice, iunie, 2016; 

 Simpozion Național – „COLABORAREA GRĂDINIȚĂ – ȘCOALĂ! IMPORTANȚA 

ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE! ”-Activitate aplicativă: “Bucuriile Iepurașului” – 

(Stanciulică Steluța, Ciobanu Monica); 

 Simpozion Interjudeţean “Stimularea şi recuperarea elevilor cu CES prin activităţi interactive 

şi nonformale” (Împărăţel Mădălina, Furcoi Veronica, Nistor Alice );  

 Publicație în ”PROECOLOGIA MILENIULUI III”-Aprilie, 2016 (Gavrilă Mihaela, Popescu 

Florina); 

- diseminarea, la nivelul grădiniţei şi al comunităţii, a rezultatelor parteneriatelor, a proiectelor și a 

programelor educaționale prin diplome, CD., DVD, foto, expuse în spații special amenajate ale 

unități; 

- diseminarea rezultatelor activității copiilor (diplome, CD, DVD, foto) prin diferite mijloace 

(expoziții în  spații special amenajate ale unității, revista grădiniței, pagina web a grădiniței; 

- actualizarea site-ului grădiniţei wwwgradinita1târgoviste. 

        Prin identificarea unei varietăţi de parteneri educaţionali şi încheierea de protocoale de 

colaborare (Crucea Roșie-Tgv., GeoSting-Tgv., I.S.U. Basarab, Poliție, DSP, Biserica Albă, 

Biblioteca Județeană “I. H. Rădulescu”), s-a urmărit promovarea imaginii unităţii în comunitate, 

desfăşurarea de activităţi în cadrul unor proiecte şi programe la standarde ridicate, implicarea 

reprezentaţilor comunităţii ca factori activi în viaţa grădiniţei şi deschiderea unităţii spre comunitate.  

     Ca urmare a desfășurării activităților opționale și a protocoalelor încheiate cu parteneri 
educaționali, copiii din unitatea noastră au participat la concursuri cuprinse în scrisoarea metodică, la 

care s-au obținut o serie de mențiuni și premii importante: 

 Concurs Internaţional ”TimTim-Timmy” – paralela 45;  
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 Concursul Național de creație plastică ”POVEȘTI LA GURA SOBEI”- Grădinița cu 

P.P.Arlechino, Dej, județul Cluj, februarie, 2016; 

 SNAC - Concurs național de desene- faza județeană: „DINCOLO DE CUVUNTELE 

ROSTITE”-Febr. 2016; 

 Concurs Naţional de creaţii plastice, “9Mai-Ziua românilor europeni”Școala Nr. 1, 

Târgoviște, aprilie, 2016; 

 Concurs Internaţional ,, ZÂMBET DE COPIL’’- Activitate aplicativă, Ed. Esențial,  mai 

2016; 

 Concursul Județean de creație-”MĂRȚIȘOR ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MEDIU” Liceul 

Voievodul Mircea- Târgoviște; 

 Concurs Județean-Aninoasa “ PRIMAVARA: BUCURIE ȘI CULOARE”-mai, 2016; 

 Festival: „LUMEA COPIILOR”, Grăd. Nr.3, Tgv., martie 2016 ( activitate de voluntariat); 

  Concurs Județean ”FAMILIA- DINCOLO DE CUVINTE”- Grădinița nr. 1 Târgoviște;  

   Concursul Judetean ,,CULOAREA ALBASTRĂ-CULOARE EUROPEANĂ” Grădinița nr. 

13, mai 2016; 

 Concurs Național: ,,COPILĂRIE FERICITĂ”- Proiectul ARTTERAPIA - ,,PUNŢI DE 

PRIETENIE”, Proiect aprobat în CAEN la poziția A10/16, Ediţia a V-a Şcoala 

Gimnazială Specială, TGV., mai 2016  

 ”ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA”, 31.05.2016; 

 ”RITMURILE COPILĂRIEI”- Concurs interjudețean de cântece și dansuri, Popești-Vrancea, 

02.06.2016. 

      În scopul unei abordări obiective a activităţii comisiei şi pentru o cât mai corectă diagnoză și 

prognoză a sa, pot fi făcute următoarele observaţii: 

     PUNCTE TARI: 

- colaborarea eficientă cu familia, privită ca principal partener educaţional; 

- existenţa unor oferte bogate de proiecte şi programe educative; 

- utilizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate în procesul de învăţămînt, în managementul 

grădiniţei şi activităţilor extracurriculare, în urma parteneriatelor încheiate cu reprezentanţii 

comunităţii locale,  

 - personalizarea  claselor şi a holurilor grădiniței; 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com 

 
 

 
RAPO RT STAREA ŞI 

CALITATEA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

AN ȘCO LAR 2015-2016 
 

Raport anual privind starea învăţământului în Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște 
an şcolar 2015-2016 

 
 

54 54 

 

 

- obţinerea unor rezultate foarte bune de către  preşcolarii noştrii participanţi la diferite concursuri 

locale, naţionale şi internaţionale şi afișarea la panou a diplomelor obținute; 

 - expunerea celor mai reuşite lucrări ale copiilor în spațiile de afișare; 

 - publicarea de către profesorii grădiniţei a unor articole pe site-ul www.didactic.ro  ;  

  - publicarea revistelor grădiniței pe site-ului grădiniţei: wwwgradinita1târgoviste ; 

  - posibilitatea comunicării prin mijloace moderne;” 

PUNCTE SLABE:  

- lipsa reţelei de Internet la grupe; 

- feedback-ul slab cu unele instituții partenere ; 

- mai multă preocupare în vederea elaborării de auxiliare, ghiduri metodologice, articole în reviste de 

specialitate. 

              Climatul din grădiniţă este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare 

a membrilor instituţiei. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în 

imaginea grădiniţei. 

 
CAPITOLUL VI 

CALITATE, EFICIENŢĂ 
 

SECŢIUNEA 1 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DIDACTIC 

 
ANALIZA SWOT 
Puncte tari: 
 

 Proiectarea didactică s-a realizat în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi cel 
local.        

 Obiectivele concretizate în activităţile propuse pentru semestrul I au fost realizate în 
mare parte. 

 S-au desfăşurat destul de multe activități folosindu-se soft-urile educaționale  și 

tehnica modernă: calculator, casetofon şi altele existente în dotarea bibliotecii 
unității. 

 S-au realizat evaluări inițiale pe baza cărora sau fost întocmite planificările 
calendaristice.  

 preocuparea cadrelor didactice pentru valorificarea achiziţiilor anterioare ale 

prescolarilor  in procesul de învăţare; 
 s-au realizat fise personalizate de intervenție pentru copiii cu competente de 

dezvoltare.  
 decalajele în pregătirea copiilor au fost recuperate prin activitățile de recuperare din 

cadrul ALA. 

http://www.didactic.ro/
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 abordarea integrată a învăţării, prin derularea unor proiecte tematice derulate pe una 
sau mai multe săptămâni, potrivit alternativei Step-by-step; 

 competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ – participative utilizate în 
procesul de învăţare; accesibilizarea conţinutului învăţării; 

 creativitate în conceperea scenariilor zilei; 
 respectarea  continuturilor stiintifice, asigurarea echilibrului între activităţile statice 

şi cele dinamice; 
 utilizarea unor mijloace didactice de calitate, care facilitează activizarea 

demersulurilor didactice şi care sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi 
particularităţilor de vârstă ale copiilor; 

 interesul cadrelor didactice pentru realizarea prin efort propriu a unor mijloace 
didactice eficiente, atractive; 

  îmbinarea optimă a unor moduri diverse de organizare a activităţii (frontal, pe 
grupuri, in perechi, individual); 

 gestionarea eficientă a timpului și spațiului didactic; 
 interesul cadrelor didactice în asigurarea unui mediu şcolar şi a unui climat 

educaţional  prietenos, a unui afişaj adecvat nivelului de vârstă al copiilor prin 

crearea centrelor de activitate, conform cerinţelor curriculumului national; 
 planificarea unor activităţi extracurriculare adecvate intereselor copiilor;  
 calitatea relaţiei stabilite cu copiii - climatul educaţional; asigurarea egalităţii de 

şanse a copiilor, respectul arătat de educatoare tuturor preşcolarilor; 
 interes pentru tratarea diferenţiată a copiilor,în mod special a celor cu  drepturi 

speciale ; 
 
Puncte slabe: 

 inexistenţa unor situaţii de învăţare bazate pe observarea cu caracter explorator, pe 
utilizarea experimentului; 

 
6.2 .Calitate. Eficienţă 
 La nivelul activităţii cadrelor didactice, în general, a existat o mai mare corelare între 
obiectivele urmărite şi activitatea de predare la clasă, pornind de la premisa cuprinsă în planului 
managerial „Copilul  va sta în centrul atenţiei noastre ...”.  

 Strategiile educaţionale de predare, verificare, aprofundare utilizate au fost alese în concordanţă cu 
nivelul de dezvoltare psihofizică al grupei de copii, în strânsă legătură cu conţinuturile şi cu 
mijloacele de realizare a activităţilor. 
S-a remarcat grija deosebită a cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional stimulativ, 
antrenând permanent copiii în acţiune, aceştia participând dinamic la propria formare. Au fost 

stabilite situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii educatoare-copil, copil-copil,  
cooperare şi interacţionare eficientă. 
      Au fost alese şi utilizate metode de predare-învăţare, în funcţie de obiective şi conţinut, au fost 

îmbinate corect forme de organizare a activităţilor (frontale, pe grupe, individual), au fost integrate şi 
valorificate eficient mijloacele de învăţământ, a fost asigurat un raport strâns între strategiile 

didactice şi cele colectiv-participative.  
      Cadrele didactice au încurajat participarea copiilor la activitate, interacţiunile între copii, relaţiile 
de colaborare ale acestora, au manifestat calm şi înţelegere în relaţiile cu copiii, au pus mare accent 

pe flexibilitate şi creativitate în abordarea situaţiilor didactice, evitând rutina, acţionând în direcţia  
 transformării învăţământului bazat pe informaţie şi reproducerea ei într-un învăţământ global, 
integrat şi creativ, care are drept scop final formarea   unei personalităţi dinamice şi creative.  
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Copiii au fost motivaţi, lăudaţi, apreciaţi, stimulaţi în alegerea şi desfăşurarea unor activităţi, au fost 
încurajaţi de către întregul personal didactic să se exprime liber, nestingherit cu acel self-control, în  
toate categoriile de activitate. 
 Toate aceste eforturi s-a reflectat în rezultatele obţinute de copii la concursurile scolare dar si in 
monitorizarea scolarilor din clasa pregătitoare.  
 

 
 

SECŢIUNEA 2 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI SANITAR  
 

Activitatea sanitară din anul școlar 2015-2016  a respectat programul cadru privind educatia 
sanitara a prescolarilor ,elevilor si studentilor ,program elaborat de Ministerul Sanatatii. Programul 
cadru privind educatia sanitara a prescolarilor crează premisele necesare  pregatirii acestora pentru 
viata,contribuind la formarea  si dezvoltarea acestora ,la apararea si promovarea  sanatatii.  

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 s-au identificat mici  evenimente specifice  perioadelor 
de epidemie de scarlatina,varicela  si pediculoza.S-au luat toate masurile  necesare pentru stingerea 
focarelor respective. De asemenea au fost depistate cazuri izolate de viroze respiratorii, tratate  la 
domiciliu,astfel incat starea de sanatate a copiilor din gradinita  sa nu fie afectata.Pe linia de educatie 
sanitara a existat un protocol cu Directia De Sanatate Targoviste ,care a fost respectat  conform 
temelor  propuse de ambele parti.Am avut o buna colaborare cu cadrele didactice ,copiii invatand ce 
inseamna  un stil de viata sanatos .Colaborari pe aceeasi tema au existat si cu Crucea Rosie 
Targoviste. 

Activitatea cadrelor sanitare a  respectat atributiile asistentei medicale  prevazute in 

ordinulMinisterului Sanatatii nr 5298\1668 din 7.9.2011 dupa cum urmeaza: 

1.IDENTIFICAREA SI MENEGEMENTUL RISCURILOR PENTRU SANATATEA 

COLECTIVITATII. 

 au fost semnalate  nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical aprobate de 

medicul colectivitatii. 

 supravegherea modului in care se respecta  orele de somn,joaca si conditiile in care se 

realizeaza 

 supravegherea  modului in care se respecta  igiena individuala a prescolarilor 

 supravegherea focarelor de boli transmisibile  in perioadele de epidemii ,aplicarea 

masurilor antiepidemice efectuind dezinfectia primara,efectuarea de recoltari pentru 

probe  biologice,ancheta epidemiologica ,monitorizarea contactilor. 

 s-a intocmit zilnic evident copiilor  absenti din motive medicale  cu supravegherea la 

revenire dupa zilele de absenta cu aviz epidemiologic de la medicul de familie. 
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 a fost controlata zilnic respectarea normelor de igiena  in clase ,grupuri 

sanitare,holuri,anexe ,bloc alimentar ,magazine,curte,consemnand zilnic in caietele 

de evidenta. 

2.GESTIONAREA CIRCUITELOR FUNCTIONALE 

 respectarea acestora  conform normelor in vigoare  

3.VERIFICAREA  CONDITIILOR SI A MODULUI DE PREPARARE A HRANEI 

 s-a asigurat participarea la intocmirea meniurilor saptamanale  

 realizarea unor anchete alimentare  pe o perioada de 10 zile  care sa  arate valoarea  

calorica a meniului 

 s-au consemnat zilnic  intr un caiet destinat  controlului blocului alimentar,aspecte 

privind starea de igiena a acestuia 

 se asigura zilnic scoaterea  alimentelor  din magazine si verificarea  calitatii 

organoleptice  a acestora 

 verificarea  zilnica a starii de sanatate a personalului din blocul alimentar. 

4.ASIGURAREA SERVICIILOR CURENTE. 

 prescolarii au fost insotiti in excursii 

 s-a colaborat cu cadrele didactice  in aprecierea dezvoltarii  neuro-psihomotorii si a 

limbajului prescolariilor. 

 supravegherea prescolarilor  in situatii de urgenta ,anuntand medicul 

colectivitatii,serviciul de ambulanta  dupa caz ,conducerea unitatii,familia. 

5.TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC. 

 efectuarea triajului epidemiologic zilnic si dupa fiecare vacanta. 

 depistarea bolilor infecto contagioase  si informarea  medicului colectivitatii. 

 aplicarea unor tratamente la indicatia medicului. 

 actiuni de supraveghere epidemiologica  a virozelor respiratorii. 

6.EVALUAREA STARII DE SANATATE A PRESCOLARILOR 

 examenul de bilant efectuat pe etape 
 participare la cantarirea ,masurarea prescolarilor pe etape 

 consemnarea in fisa medicala a fiecarui copil a rezultatului examinarii 
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7.MONITORIZAREA COPIILOR CU AFECTIUNI CRONICE 

 copii cu afectiuni cronice (diabet) au fost monitorizati ,supraveghiati zilnic consemnand in 
fisa medicala starea de sanatate 

8.ELABORAREA RAPORTARILOR CURENTE PENTRU SISTEMUL INFORMATIONAL 

 executarea de activitati de statistica sanitara prin raportare curenta 
 completarea de formulare statistice anuale privind activitatea cabinetului medical 

9.ACORDARE DE INGRIJIRI PENTRU AFECTIUNI CURENTE 
 efectuarea de tratamente recurente la indicatia medicului 

 completarea condicii de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta 
10.EDUCATIA PENTRU SANATATE 

 colaborarea cu cadrele didatice pentru formarea deprinderilor de igiena individuala 
 efectuarea de activitati de educatie sanitara cu parintii ,cu copiii,cu personalul 

didactic,personal nedidactic 
 colaborarea cu cadrele didactice pentru sustinerea de lectii privind educatia sanitara  
 participarea la instruiri profesionale (exemplu: Crucea Rosie-acordarea primului ajtor in caz 

de urgenta,stil de viata sanatos) 
 participare la programe de educatie medicala (cursuri credite O.A.M.R) 
 participare in perioada de canicula la acordarea primului ajutor in corturile de prim ajutor din 

oras 
SECŢIUNEA 3 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL 
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR –ADMINISTRATIV 

 
Doamna Păun Alina, în calitate de contabil, şi-a îndeplinit sarcinile ce îi revin, conform 

fişei postului şi a sprijinit conducerea grădiniţeii, cadrele didactice, ori de câte ori i-a fost solicitat 
jutorul.  

Doamna Dumitru Lucia, în calitate de administrator de patrimoniu , şi-a îndeplinit sarcinile 
ce îi revin ,conform fişei postului şi a sprijinit conducerea grădiniţei, consiliile şi comisiile din 
unitate, ori de câte ori i-a fost solicitat ajutorul. A organizat și coordonat activitatea personalului 
nedidactic. 
Puncte tari: 

 Întocmirea zilnică a fișelor de alimente și operarea fișelor de magazie 
 Depunerea la timp la Banca Trezorerie  a sumelor încasate pentru hrana zilnică a copiilor 
 Inventarierea bunurilor conform planificării 
 Aprovizionarea corespunzătoare cu alimente și  materiale de curățenie  
 Mentenanța lunară la instalația sanitară, electrică și centrala termică 
 Igienizarea partială a localului (grupuri sanitare, bloc alimentar) 
 Realizarea dezinsecției și deratizării ori de câte ori a fost nevoie 
 Îmbunătățirea bazei materiale a unității cu  obiecte de inventar: 4 televizoare, 4 

videoproiectoare, 8 aparate de plastefiat, 10 covoare persane, aparat foto 
 

Director, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


