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A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

 

Grădinița a funcționat ca unitate de învățământ cu personalitate juridică de la 

înființare și până în prezent. În anul 2010, datorită crizei financiare cu care se confruntă 

întreaga țară, la nivelul MEN se ia decizia comasării unităților de învățământ, Grădinița cu 

Program Prelungit nr. 33 a  rămas cu personalitatea juridică, primind în subordine: 

 Grădiniţa PP nr.19 (unitatea structură) – str.  Narciselor, nr. 5, tel 0256/494243 – în 

anul 2014. 

 

Grădiniţa are întocmit proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 

2017-2022 care cuprinde fundamentarea PDI pe rezultatele proiectului anterior, diagnoza 

mediului intern şi extern, formularea clară a misiunii şi viziunii instituţiei, definirea ţintelor 

strategice, opţiunile strategice, motivarea necesităţii, oportunităţii şi fezabilităţii noului PDI, 

definirea etapelor în realizarea proiectului şi a principalelor categorii de resurse utilizate 

pentru realizarea acestuia, indicatori de realizare a ţintelor. 

Misiunea şi viziunea instituţiei sunt clar formulate, grădiniţa funcţionând sub 

deviza:  

„Grãdiniţa mea este un colţ de rai, unde râsetele cristaline ale copiilor seamãnã 

glasului îngerilor, este leagãnul unde fetiţele îşi pun pãpuşile, unde vocea domoalã a 

educatoarei o egaleazã pe cea a mamei, este atmosfera creatã de un basm în care 

Fãt-Frumos învinge zmeii, e locul unde nu se poate întâmpla nimica rãu, e de fapt 

locul copilãriei fericite, locul unde un copil creşte ca o floare frumos mirositoare, 

udatã şi îngrijitã, feritã de arşiţa soarelui şi de tumultul de ape ce ar putea sã-i 

dãuneze.” 

 

     VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 

 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 promovează un învăţământ preşcolar la 

nivel european: un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor, 

construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale 

părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională; extinderea 

serviciilor educaţionale oferite comunităţii. 

mailto:gradinitapp33.timisoara@yahoo.com
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VIZIUNEA organizației școlare reprezintă raţiunea de a fi şi de a crea valoare pentru 

societate. Viziunea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33 este: 

„Educaţia în grădiniţă - educaţie pentru toţi - educaţie pentru şcoală - educaţie 

pentru viaţă!.” 

MISIUNEA determină evoluția grădiniței, în sensul transformării viziunii în realitate.   

Concentrează cele mai înalte scopuri ale organizaţiei şi exprimă în special valorile 

promovate, intenţiile fundamentale privind prezentul şi viitorul organizaţiei, tipurile de 

rezultate şi nivelurile de performanţă considerate ca dezirabile, toate acestea fiind cuprinse în 

aşa- numitele enunţuri de misiune (mission statements). 

Misiunea  Grădiniței  cu program   prelungit nr. 33  este de a crea un mediu cald și 

stimulativ, în care fiecare copil să fie încurajat să-și dezvolte talentele și aptitudinile, să fie 

pregătit din punct de vedere intelectual, social, fizic, moral, iar emoţional să se integreze în 

realitatea complexă.   

Unitate preşcolară de prestigiu, Grădiniţa cu P.P.33 din Timişoara oferă şanse de 

integrare, cu succes, în clasa pregătitoare, tuturor copiilor care o frecventează, prin 

desfăşurarea unui proces educaţional la standarde ridicate şi ţinând cont de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor de 3-6 ani. 

Grădiniţa caută să satisfacă nevoia fiecărui copil de a se simţi util, autonom. 

Grădiniţa PP nr. 33 Timișoara promovează  un învăţământ competitiv, adaptat 

particularităţilor de vârstă şi individuale  ale preşcolarilor. 

 

Definim misiunea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33 astfel: 

 

- Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, 

indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă. 

- Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului 

favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie 

şi formării competentelor necesare introducerii noului în actul educaţional.  

- Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii. 

-  Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care 

determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii. 

- Satisfacerea așteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

Misiunea formulată de noi implică servicii de calitate, adaptabilitate continuă la 

nevoile societății , înnoire continuă prin gândire creativă și implementare deschisă cu 

participarea tuturor actorilor educaționali. 

 

ȚINTE STRATEGICE 

Ţinta strategică 1: Creşterea calității educației prin realizarea eficientă a 

curriculumului, acordarea șanselor egale la educație, inclusiv copiilor cu CES. 

Ţinta strategică nr. 2: Dezvoltarea managementului resurselor umane printr-un 

management dinamic și activ în acord cu noile politici educaționale. 

Ţinta strategică nr. 3: Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale printr-un 

management financiar de calitate. 

Ţinta strategică nr. 4. Asigurarea comunicării cu factorii educaționali și promovarea 

imaginii grădiniței printr-o ofertă educațională adecvată contextului socio-economic și 

cultural actual. 

Ţinta strategică nr. 5: Optimizarea managementului calității prin îndelinirea 

indicatorilor de calitate prevăzuți de legislația în vigoare. 
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Ţinta strategică nr. 6: Dezvoltarea unor proiecte, parteneriate/programe 

educaţionale locale, naţionale, europene. 

 

Sunt definite etapele în realizarea   PDI - ului, concepute ca substrategii pe 

termen mediu în care sunt stabilite activităţile ce urmează a fi realizate  până în 2022. 

Pentru anul şcolar  2017-2018 unitatea a elaborat planul operaţional pentru 

implementarea PDI-ului. 

Planul operaţional cuprinde pentru fiecare ţintă strategică propusă: obiectivele, 

resursele umane implicate, resursele financiare necesare, orizontul de timp propus pentru 

realizarea activităţilor. 

Unitatea de învăţământ a realizat parteneriate și proiecte educaționale cu 

unităţi de învăţământ similare din judeţ, din ţară şi din străinătate, iar rezultatele obţinute, 

produsele acestor parteneriate și proiecte au fost mediatizate, au fost aduse la cunoştinţa 

beneficiarilor indirecţi – părinţilor, IŞJ Timiş. 
 

Prezentarea rezultatelor participării grădiniţei la proiecte educaţionale dezvoltate la 

nivel local, judeţean, naţional şi internaţional în perioada 2019- 2020.  

 

 

PROIECTE LOCALE 

 

Anul 

şcolar 

in care 

s-a 

derulat 

Denumirea  

proiectului 
Domeniul 

Numarul 

prescolari-

lor 

implicati 

Numărul 

cadrelor 

didactice 

implicate 

Dovezi 

P
ro

ie
ct

e 
lo

ca
le

 2
0
1
9

-2
0

2
0
 

“Micul 

pompier și 

focul” 

Om si 

societate 

 Grupa 

Mica,Mare 

B, 

Mijlocie B 

7 

Proiect educational cu 

Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență Banat 

„Zâna 

Măseluță, 

prietena 

copiilor” 

Om si 

societate 

Grupa 

Mare B 
2 

Parteneriat educational cu 

Medicul Stomatolog Dincă 

Alin 

„Să cresc mare 

și sănătos!” 

Om și 

societate 

 Grupa 

Mare A, 

Grupa 

Mare C 

3 

Proiect educational cu Dna 

Doctor de familie Coporan 

Mirela 

 „Dinți frumoși 

și sănătoși” 

Om și 

societate 

Grupa 

Mare A, 

Grupa 

Mare C  

3 

 

 

Parteneriat educational cu 

Doctorul stomatolog 

Zaharia Cristian 

 

”Bucuriile 

iernii” 

Interdis-

ciplinar 

Toate 

grupele 
11 

Program de activităţi, poze 

din timpul activităţilor , 

DVD 
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”Să ne rugăm 

împreună!” 

”Om și 

societate” 

Grupa 

mare A, 

Grupa 

Mare C 

3 

Parteneriat educațional cu 

Biserica Sfinții Evangheliști 

Ioan și Luca, Preot Feraru 

Cristian 

“Zâmbet 

sănătos” 

Om și 

societate 

Grupa 

Mijlocie A 
2 

 

Parteneriat educational cu 

Doctorul stomatolog 

Zaharia Cristian 

 

 

”Poveste de 

toamnă” 

Interdis-

ciplinar 

Toate 

grupele 
11 

 

Program de activităţi, poze 

din timpul activităţilor , 

DVD 

 

 

”Caravana 

prieteniei” 

Interdis-

ciplinar 

Grupa 

Mare A, 

Grupa 

Mare C 

3 

Parteneriat educațional cu 

Colegiul Național 

Pedagogic”Carmen Sylva” 

 
„Sportul face 

bine sanatatii” 

Psiho-

motric 
29 3 

Parteneriat cu Scoala 

Gimnaziala Nr.16,Timisoara 

 
“Impreuna 

pentru copii” 

Cultural , 

artistic/ 

Om și 

societate 

50 4 
Proiect educational/Acord 

de parteneriat 

 
“Invatam sa ne 

aparam viata!” 

Ed. 

Rutieră 

Om 

șisocietate 

50 4 
Proiect educational/Acord 

de parteneriat 

 

“Suntem 

mici,dar cu 

credinta” 

Educatie 

religioasă/ 

Om 

șisocietate 

50 4 
Proiect educational/Acord 

de parteneriat 

 

“Mici sau 

mari,toti 

suntem copii!” 

Limbă și 

comunicar

e/ estetic 

si creativ 

115 7 
Proiect educational/Acord 

de parteneriat 

 

“Azi la 

gradinita, 

maine la scoala 

La nivelul 

mai multor 

domenii 

de 

cunoastere 

40 2 Poze,DVD,PPT 

 

 

PROIECTE JUDEŢENE 

 

Anul 

Scolar 

in care 

s-a 

derulat 

Denumirea 

proiectului 
Domeniul 

Numarul 

prescolari

lor 

implicati 

Numarul 

cadrelor 

Didactice 

implicate 

Dovezi 
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P
ro

ie
ct

e 
ju

d
et

en
e 

  
  
  
 2

0
1
9

-2
0

2
0
 

Proiect de 

voluntariat: ,, 

Inima de copil, 

inima buna" 

DOS 
Toate 

grupele 
19 

Acord de parteneriat: Sc. Cu 

cls. I-VIII Pischia, DVD 

Proiect 

intercultural 

Hansel si 

Gretel 

DOS 

Grupele 

germane 

50 

4 
Acord de parteneriat Scoala 

Gimnaziala Tormac, DVD 

Proiect 

intercultural 

FRAŢIOR SI 

SURIOARA 

DOS 

Grupele 

germane 

50 

4 
Acord de parteneriat Scoala 

Gimnaziala Giroc, DVD 

 

PROIECTE INTERJUDEŢENE 

 

Anul 

scolar 

in care 

s-a 

derulat 

Denumirea 

proiectului 
Domeniul 

Numarul 

prescolari

-lor 

implicati 

Nr cadre 

lor Didac 

tice impli 

cate 

Dovezi 

P
ro

ie
ct

e 
in

te
r
ju

d
et

en
e 

 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

„Râmnicu 

Vâlcea şi 

Timişoara – 

Oraşe 

Europene” 

Interdisci 

plinar 

55 + 

Grupa 

Mica 

Romana B 

8 

Protocol de Parteneriat 

Educational Sc. Gim. Nr.5 

Rm-Valcea - structura Sc. 

Gim. Goranul/Gradinita 

Goranul, Gradinita PP 

Ostroveni nr. 2 Rm-Valcea 

„Prin 

tradiţii....spre 

identitate” 

Interdisci 

plinar 

50 + 

Grupa 

Mica 

Romana B 

8 

Parteneriat educational cu 

Gradinita PP nr.12 Sighetul 

Marmatiei, Gradinita PP ,, 

Casuta Piticilor" Arad 

 

PROIECTE NAŢIONALE 

 

Anul 

scolar 

in care 

s-a 

derulat 

Denumirea 

proiectului 
Domeniul 

Numarul 

prescolari

-lor 

implicati 

Nr cadre 

lor Didac 

tice impli 

cate 

Dovezi 

P
ro

ie
ct

e 
n

a
ţi

o
n

a
le

 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

ECO 

GRADINITA  

,,Apa 

inseamna viata 

pe pamant" 

Interdisci -

plinar 

Toate 

grupele 
19 

Program de activităţi, poze 

din timpul activităţilor , 

DVD 

,, Kalogcaga -

thia” 
DOS 

Toate 

grupele 
19 

Program de activităţi, poze 

din timpul activităţilor , 

DVD 
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,,Să citim 

pentru mileniul 

III ” 

DLC 6 grupe 19 

Program de activităţi, poze 

din timpul activităţilor , 

DVD 

Proiect de 

voluntariat: 

„PATRULA 

DE 

RECICLARE” 

DOS 

60                   

gr. mică,  

mijlocie 

mare 

6 

Contract de voluntariat cu 

Asociaţia Română pentru 

Reciclare + ROREC ,proces 

verbal de predare+primire. 

 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 

 

Anul 

scolar 

in care 

s-a 

derulat 

Denumirea 

proiectului 
Domeniul 

Numarul 

preşcolari

-lor 

implicati 

Nr cadre 

lor didac 

tice impli 

cate 

Dovezi 

P
ro

ie
ct

e 
n

a
ţi

o
n

a
le

 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

,, Activitățile 

extracurricula -

re – modalitate 

eficientă pen -

tru realizarea 

parteneriatelor 

educaționale ”- 

ediția a VI a 

Interdisci -

plinar 

40 + 

Grupa 

Mică 

Română B 

8 

Portofoliul proiectului; 

Parteneriatul educaţional cu 

Palatul Copiilor Timişoara 

şi cu P.U. ,, Kolibri" 

Kovacica  (Serbia ); 

Prezentare Power Point; CD 

cu imagini 

,, Prieteni de 

pretutindeni ” 

– ediția a V a 

Interdisci -

plinar 

40 + 

Grupa 

Mică 

Română B 

8 

Portofoliu proiectului ; 

Parteneriat educaţional cu 

Palatul Copiilor Timişoara 

şi cu P.U. ,,Poletarac" 

Alibunar Serbia); Prezentare 

Power- Point; CD 

 

Evidența parteneriatelor educaționale desfășurate de Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 33 în perioada 2019 - 2020: 

 

Nr. 

Crt. 

Perioada Parteneriate 

locale 

Parteneriate 

județene 

Parteneriate 

naționale 

Parteneriate 

internaționale 

1. 2019 - 2020 4 3 4 2 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare valorificării valenţelor derivate 

dintr-o problematică educativă diversă 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ; 

 experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi integrarea socială a 

copiilor; 

 rezultate de excepţie ale copiilor în manifestări educative locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale 
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 vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, 

competiţii, emisiuni la care participă copii). 

 transferul de metode interactive centrate pe copil utilizate în cadrul activităţilor 

educative extraşcolare în vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului educaţional; 

 existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea,  în vederea 

resposabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

 comunicarea deschisă, flexibilă şi armonioasă cu copiii, dovedită de educatoarele care 

şi-au asumat responsabilitatea de consilier pe probleme individuale ale copiilor. 

 au fost tot mai evidente exemplele de proiectare modernă şi completă a activităţilor 

educative din partea educatoarelor coordonatoare de proiecte şi programe educative; 

 

PUNCTE SLABE:  

 lipsa parţială a sumelor propriu zise pentru finalizarea proiectelor 

  implicare parţială a părinţilor în activităţile grădiniţei, dezinteresul unora pentru 

valorile morale şi de preocupare educaţională, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 disponibilitate redusă membrilor , privind participarea la diferite acţiuni ale instituţiei; 

 sincope în relaţiile de parteneriat cu instituţiile locale. 

 

OPORTUNITĂŢI:  

  iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;  

  amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi 

proiecte de cooperare internaţională;  

  valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri;  

  deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa 

comunităţii;  

 preocuparea permanentă a cadrelor didactice privind implicarea părinţilor in viata 

grădiniţei. 

 

AMENINŢĂRI:  

 neimplicarea tuturor factorilor educaţionali în timp util pentru atingerea tuturor 

obiectivelor educaţionale;  

 comunicarea lacunară grădiniţă-părinţi-comunitate. 

 

                     Conducerea unităţii de învăţământ este preocupată de includerea copiilor cu 

CES în programele educative oferite de instituţie, în vederea asigurării de şanse egale în 

educaţie pentru toţi copiii care se adresează unităţii şcolare pentru a fi şcolarizaţi. În anul 

şcolar 2017- 2018 au fost identificaţi  încă 2 copii cu CES, care au fost cuprinşi în programul 

de consiliere psihologică al grădiniţei şi pentru care au fost realizate planuri de intervenţie 

personalizate aplicate împreună cu educatoarele grupei şi cu acordul părinţilor. 

 

În unitatea de învăţământ este constituit Consiliul de administraţie format din 

7 membri. Din consiliul de administraţie fac parte directorul unităţii: 

1. Prof. BORLOVAN ANGELA – președinte 

2. Prof. TOTH MELINDA ALOISIA – GPP 33 

3. Prof. ILIE SILVIA – membru – GPP 19 
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4. CEAUŞU MĂDĂLINA – membru , reprezentant al Comitetului de Părinți 

– GPP 19 

5. CROITORU ADINA – membru , reprezentant al Comitetului de Părinți – 

GPP 33 

6. SIRBU ALIN  – membru , reprezentant al Primăriei  

7. DINU DIANA  – membru , reprezentant al Consiliului Local 

 

În funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ se aplică documentele 

manageriale proiectate pe baza reglementărilor legale în vigoare. 

Încadrarea personalului din unitate s-a făcut prin respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

În anul şcolar 2019 – 2020 în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 îşi desfăşoară 

activitatea un număr de 24 de cadre didactice, din care 22 de educatoare sunt titulare 91,6 %, 

iar 2 cadre didactice suplinitoare calificate. În anul şcolar curent ponderea cadrelor didactice 

calificate este de 100% 

Personalul didactic auxiliar este format din 4 persoane calificate/pe 3 norme, iar 

personalul nedidactic este în număr de 15 pe 15 norme. 

 

Ponderea educatoarelor cu grade didactice a fost următoarea: 15 cu grad I (62,5  

%) 4 cu grad II (16,66 %), 2 cu gradul didactic definitiv (8,3 %), 3 cadre didactice debutante 

(12,5 %). 

 

 

 

 

 

 

PONDEREA PERSONALULUI AUXILIAR SI NEDIDACTIC ÎN UNITATE 

Administrator 2 

Contabilă 1 

Secretară 1 

Bucătari calificaţi 4 

Îngrijitoare  5 

Muncitori calificaţi 6 
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Unitatea de învăţământ a funcţionat fără probleme. Nu au existat reclamaţii. 

Ca şi manager al instituţiei am verificat permanent activitatea din unitatea de învăţământ, dar 

şi periodic, anumite aspecte din derularea activităţii - asistenţe la lecţii, controlul curăţeniei, 

controlul completării documentelor, control în toate sectoarele de activitate. CEAC a 

monitorizeazat semestrial  respectarea regulamentului de ordine interioară. 

Baza de date de care dispune instituţia cuprinde toate datele semnificative 

pentru funcţionarea instituţiei şi pentru efectuarea în timp util a raportărilor cerute. 

Există constituită procedura privind siguranţa şi confidenţialitatea datelor privind colectarea, 

prelucrarea şi utilizarea informaţiei, procedură cunoscută şi asumată. 

Există declaraţiile de confidenţialitate ale personalului din grădiniţă. 

Unitatea dispune de personal medical angajat ( trei asistente şi 1 medic) ce 

asigură serviciile medicale pentru preşcolari prin cabinet medical propriu. 

Se cunoaşte numărul de urgenţă 112, acesta fiind afişat. Există  proceduri 

pentru intervenţii în caz de urgenţă medicală. 

Pentru asigurarea securităţii persoanelor din unitatea de învăţământ există un 

contract de colaborare cu firmă de pază şi protecţie. Ambele grădiniţe sunt dotate cu camere 

de supraveghere video, alarmă şi interfon. Curtţile celor două grădiniţe sunt împrejmuite. 

Toţi angajaţii deţin carnete de PSI şi protecţia muncii conform prevederilor 

Legii 712/2005, unitatea de învăţământ are autorizaţie/negaţie PSI nr. 348/15.02.2009. 

Grădiniţa deţine cabinet propriu de consiliere şi orientare pentru preşcolari, cu 

personal specializat angajat. 

 

 

b) Baza materială 

 

Situația spațiilor școlare: 

 

Nr. 

grupe 

Nr. 

Grupuri 

sanitare 

copii 

Nr. 

Grupuri 

sanitare 

personal 

Săli 

de 

mese 

Vestiare Bucătărie 
Oficii 

bucatărie 

Spălă 

torie 

Birouri 

adminis 

trative 

12 6 3 3 2 2 3 1 

 

5 
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 Grădiniţa P.P. NR 33  

 

Plan Parter 

- vestiar copii - 36.25  mp 

- grup sanitar - 10.02  mp 

- hol - 9,70  mp 

- cabinet medical - 8,00  mp 

- bucatarie - 19,47 mp 

- sala de clasa - 36,56 mp 

- sala de clasa - 49,34 mp 

 

Plan Etaj 

- cabinet psiholog - 7,90 mp 

- vestiar - 22,96 mp 

- birou director - 7,32 mp 

- grup sanitar personal - 2,67 mp 

- oficiu - 19,54 mp 

- grup sanitar  - 7,76 mp 

- sala de clasa - 20,39 mp 

- sala de clasa - 16,05 mp 

- sala de clasa - 26,62 mp 

- sala de calsa - 22,51 mp 

 

 Grădiniţa P.P. NR 19  

Subsol 
- vestiar copii - 49 mp 

- grup sanitar bucatarie – 4mp 

- oficiu zarzavat -12 mp 

- bucatarie – 55mp 

- spalatorie – 20mp 

- uscatorie – 10mp 

- calcatorie – 12 mp 

- sala de mese -50mp 

- oficiu sala de mese – 6mp 

- magazie alimente- 48mp 

- hol  - 18 mp 

Parter 

- 3 birouri – 54 mp 

- grup sanitar birouri – 3 mp 

- 3 sali de clasa – 105 mp 

- sala profesorala – 20 mp 

- vestiar copii- 20 mp 

- hol birouri – 18mp 

- grup sanitr copii- 12 mp 

 

Etaj 1 

- 4 sali de clasa – 140 mp 

- sala de mese -60 mp 

- oficiu sala de mese -6 mp 

- cabinet medical – 10 mp 

- dormitor – 31mp 

- baie copii -20 mp 

- grup sanitar personal -3mp 

- debara- 8 mp 

- hol – 15 mp 

Mansarda  

- 3 dormitoare – 99 mp 

- 1 dormitor -15mp 

- 1dormitor – 40 mp 

- 1 dormitor – 12 mp 

- grup sanitar – 5 mp 

- baie – 6 mp 

- magazie lenjerie- 5 mp 

- hol- 12 mp 

 

 

Analiza S.W.O.T. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Localizarea într-o zona centrală a 

oraşului; 

 Recunoaşterea Grădiniţei PP 33 ca 

 Fonduri  insuficiente  pentru  

terminarea extinderii începută în anul 

2008;  
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grădiniţă cu personalitate juridică şi 

arondarea a unei grădiniţe structuri;  

 Dispunem de  14 grupe cu program 

prelungit cu predare in limba română, 

din care 3 grupe cu program prelungit 

cu predare în limba germană; 

 Dotarea sub toate aspectele este  

peste medie spre bună; 

 Toate sălile de clasă şi birourile sunt 

dotate cu calculatoare de ultimă 

generaţie şi acces la Internet; 

 100% cadre didactice calificate din 

care peste 50% cu gradul didactic 

I/II; 

 Prestaţie didactică foarte bună, 

personal angajat calificat şi instruit, 

receptiv la nevoile copiilor; 

 Opţionale raportate la posibilităţile 

grădiniţei şi la cerinţele părinţilor; 

 Colaborarea bună existentă între 

părinţii copiilor şi personalul unităţii; 

 Deteriorarea severă a clădirii 

existente datorate opririi lucărilor; 

 Motivaţia materială (salarială) slabă a 

personalului nedidactic, cu toate că se 

lucrează cu număr maxim de copii la 

grupă; 

 Imposibilitatea normări unui personal 

specializat în sectoarele 

contabilitate,  secretariat; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenţa unui proiect de extindere a 

unităţii; 

 Posibilitatea  iniţierii  /  continuării  

unor  parteneriate  cu  instituţii 

responsabile cu formarea iniţială a 

educatoarelor / institutorilor, pentru 

efectuarea practicii pedagogice în 

unitatea noastră; 

 Colaborarea  cu  I.S.J.,  C.C.D.,  

U.V.T.,  O.N.G.-uri  şi  alte  instituţii 

ofertante în organizarea cursurilor de 

formare continuă pentru cadrele 

didactice din unitate; 

 Posibilitatea  iniţierii  /  continuării  

unor  parteneriate  cu  şcoli  şi  alte 

instituţii publice şi private în vederea 

lărgirii ofertei C.D.G.; 

 Apropierea de instituţii publice: 

Prefectură, Poliţie, Biserică, 

U.M.F.Timişoara etc.; 

 Degradarea localului prin nealocarea 

de fonduri pentru continuarea lucărilor 

de extindere; 

 Reducerea  personalului  angajat  în  

diverse  sectoare  ale  grădiniţei  va 

conduce la scăderea calităţii unor 

servicii asigurate, în mod normal, de 

unitatea noastră; 

 Îmbătrânirea populaţiei din zonă; 

 Neimplicarea autorităţilor locale în 

rezolvarea problemelor unităţii; 

 

 

În fiecare sală de clasă este amenajat un colţ destinat bibliotecii. Există un 

spaţiu destinat pentru biblioteca grădiniţei unde este asigurat accesul tuturor cadrelor 

didactice din unitate. 

Unitatea de învăţământ deţine mijloacele de învăţământ necesare derulării în 

bune condiţii a procesului instructiv- educativ. De asemenea, dispune de auxiliare curriculare 

specifice nivelelor de învăţămant în care se face şcolarizarea, aprobate de Ministerul 

Educaţiei. 
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c) Resurse umane 

Personalul de conducere 

 

Nr. 

crt. 

 

Număr posturi 

 

Funcţia didactică 

 

Specialitatea 

 

Statut 

1. 1 Director Profesor Titular 

 

 

Personal didactic: 

 

În anul şcolar 2019 – 2020,  în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 îşi 

desfăşoară activitatea un număr de 24 de cadre didactice, din care 22 de educatoare sunt 

calificate titulare, iar 2 cadre didactice suplinitoare calificate. În anul şcolar curent ponderea 

cadrelor didactice calificate este de 100%.  

În ceea ce priveşte numărul de cadre didactice cu studii medii, superioare şi cursuri 

postuniversitare/masterale în anul şcolar 2019 – 2020, situaţia se prezintă astefel: 2 

educatoare au studii medii, 22 de cadre didactice au studii superioare şi 10 au urmat cursuri 

masterale în specialitate. 

Distribuția personalului didactic pe grupe de vechime: 

 

 

3%

19%

14%

17%8%3%

3%

5%

22%

6%

Distribuția personalului didactic pe grupe de  vechime în anul școlar 2018-2019

0-2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

 

 

 

 

 
 

An școlar 

 
 

0-2 

 
 

2-6 

 
 

6-10 

 
 

10-14 

 
 

14-18 

 
 

18-22 

 
 

22-25 

 
 

25-30 

 
 

30-35 

 

35-40 

2018-2019 3 5 1 2 2 3 2 2 1 3 
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Personal didactic auxiliar: 3 

Distribuția personalului didactic auxiliar 

 

Nr. 

Crt. 
Postul/Funcția Număr persoane Calificarea 

1. Administrator financiar/Contabil șef 1 
Studii superioare 

de specialitate 

2. Secretar 1 
Studii superioare 

de specialitate 

3. Administrator patrimoniu 2 
Studii superioare 

de specialitate 

 

Personal nedidactic: 15 

Distribuția personalului nedidactic 

 

Nr. 

Crt. 
Postul Număr persoane 

1. Îngrijitor 5 

2. Muncitor 10 

3. Total 15 

 

 

Distribuția personalului pe categorii de vârstă: 

Ponderea personalului cu vârsta mai mică de 35 este de 50%.  

An 

școlar 
Sex 

Sub 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2017-

2018 

F 0 0 0 4 6  1  2 

M      1  1  

 

În anul şcolar 2019 – 2020 , un număr de 3 cadre didactice deţin gradaţie 

de merit, trei cadre didactice au diplomă de excelenţă eliberată de  ISJ Timiş, iar un 

cadru didactic  are medalia pentru învăţământ clasa a III – a, două cadre didactice sunt 

metodiste  ISJ Timiş, un cadru didactic responsabil  de cerc la nivel judeţean şi un 

cadru didactic face parte din Consiliul consultativ al specialitaţii din cadrul  ISJ 

Timiş. 

PONDEREA PERSONALULUI SANITAR ÎN UNITATE 

 

Asistent medical principal 3 

Medic pediatru 1 

 

Asistenţa medicală a copiilor este asigurată în grădiniţă de 3 asistente calificate şi 1 

medic pediatru ( o dată pe  săptâmână). 

Personalul unităţii şi, în mod deosebit, cadrele didactice sunt preocupate  în  

permanenţă  de  propria  formare  şi  dezvoltare  profesională, fiind mereu angrenate în 

acţiuni organizate în acest scop (programe de formare,   de   perfecţionare,   simpozioane   de   

nivel   local,   naţional   şi internaţional, etc.). 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic cuprinzând aproape 

toate categoriile de vârstă; 

 Deschiderea cadrelor didactice spre nou şi 

spre alternativele moderne; 

 24 cadre didactice din unitate au studii 

superioare de lungă sau scurtă durată, 

finalizate; 

 6 cadre didactice din unitate au urmat 

studii de masterat; 

 Rezultate notabile la concursuri şi 

proiecte locale, judeţene, naţionale; 

 Toate cadrele didactice au beneficiat în 

ultimul an de cursuri şi stagii de 

perfecţionare profesională; 

 Numărul mare de cereri de înscriere a 

copiilor  în grădiniţă; 

 Elaborarea şi publicarea revistei 

grădiniţei; 

 Implicarea şi participarea cadrelor 

didactice la proiecte şi parteneriate, 

simpozioane naţionale, judeţene, locale. 

 Personal nedidactic insuficient; 

 Număr mare de copii la unele grupe; 

 Incapacitatea de cuprindere a tuturor 

copiilor din cartier în grădiniţă; 

 Oprirea lucrărilor de extindere 

începute în anul 2008; 

 Slabă motivare datorită salariilor mici 

şi de eliminarea salariilor de merit şi a 

posibilităţilor de acordare a 

procentului de 2%; 

 Imposibilitatea acordării unor 

recompense materiale personalului; 

 Neimplicarea tuturor persoanelor în 

dinamica schimbărilor din educaţie 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte 

şi programe la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional; 

 Întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor 

didactice  în afara programului de lucru 

care să conducă la creşterea coeziunii 

grupului; 

 Întâlniri frecvente cadre didactice – 

părinţi – copii. 

 Număr mare de solicitări de înscriere  

din toate cartierele municipiului; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor este 

încetinită din cauza cursurilor care 

trebuie suportate financiar de către 

cursanţi şi au costuri ridicate; 

 Scăderea interesului personalului 

datorită motivaţiei insuficiente, salarii 

mici; 

 Părăsirea unităţii în favoarea unor 

domenii de activitate mai bine plătite. 

 

 

 

 

 

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

a) Conţinutul programelor de studiu  

 

b) Oferta educațională cuprinde informații despre nivelul învățământului 

preșcolar existent în grădiniță, resursele materiale și umane existente, oferta curriculară, 

curriculum la decizia grădiniţei, o prezentare a activităților extrașcolare, programul grădiniței 

cât și datele de contact.  

Există site-ul propriu al grădiniţei: www.gradinita33-tm.ro 

La intrarea în grădiniță există un colț special amenajat pentru comunicarea cu 

părinții unde se află pliante de prezentare şi oferta educaţională a grădiniţei. 

 

http://www.gradinita33-tm.ro/
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Oferta curriculară a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33 este adecvată contextului 

socio-economic și cultural actual și are în vedere atingerea  următoarelor finalități ale educației 

timpurii: 

- Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de 

ritmul propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia; 

- Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a 

dobândi cunoștințe, priceperi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, 

încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare; 

- Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea 

unei imagini de sine pozitive; 

- Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini 

necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții.  

 

 

Analiza SWOT 

 
Puncte tari 

 
 

Puncte slabe 

- oferta curriculară este adecvată 

contextului socio-economic și cultural 

actual ; 

- consultarea părinților și a comunității în 

elaborarea ofertei educaționale a 

grădiniței; 

- existența curriculumului pentru 

învățământ preșcolar; 

- corelarea conținuturilor de învățare cu 

cerințele curriculumului pentru învățământ 

preșcolar; 

- existența legislației elaborate de MEN 

necesare aplicării curriculumului pentru 

ănvățământ preșcolar; 

 

- oferta CDȘ nu satisface cerințele tuturor 

părinților; 

- lipsa unor profesori specializați pentru 

desfășurarea activităților din CDȘ;  

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- paleta largă de cursuri pentru  formarea 

cadrelor didactice; 

   - colaborarea cu diverse instituții pentru 

diversificarea CDȘ: Palatul copiilor, ONG-

uri; 

- imposibilitatea participării unui număr 

mare de copii la cercurile desfășurate în 

grădiniță, datorita necesității unui sprijin 

financiar mai mare din partea părinților;  
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Plan de învățământ – Nivel preșcolar 

 

 Curriculumul la decizia şcolii se va realiza în conformitate cu Notificarea nr. 

41945/18.10.2000. 

 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a 

celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele 

sunt alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 mai ( pentru 

anul şcolar următor) si aprobată de către Consiliul administrativ al unităţii. 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 a propus pentru anul şcolar 2019 - 2020 

următoarele activităţi opţionale: 

 

Intervalul de 

vârstă 

Categorii de activi-

tăţi de învăţare 

Nr. Activităţi/ 

săptămână 

Nr. Ore/tură din 

norma didactică, 

dedicate categoriilor 

de activităţi din 

planul de învăţă-

mânt ON OP/OS 

37-60 luni (3,1- 5 

ani) 

Activităţi pe domenii 

experienţiale 

 

7 

 

+7 

 

2hx5zile= l0 h 

Jocuri şi activităţi 

didactice alese 

 

10 

 

+5 

 

l,5hx5zile= 7,5h 

Activităţi de 

dezvoltare personală 

 

5 

 

+ 10 

 

l,5hx5zile= 7,5h 

TOTAL 
 

22 

 

+22 ' 

 

25h 

 

 

61- 84 luni( 5,1- 

7ani) 

Activităţi pe domenii 

Experienţiale 

 

10 

 

+ 10 

 

3hx5zile= 15h 

Jocuri şi activităţi 

didactice alese 

 

10 

 

+5 

 

lhx5zile= 5h 

Activităţi de 

dezvoltare personală 

 

6 

 

+ 11 

 

lhx5zile= 5h 

TOTAL 26 +26 25h 
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CURRICULUM LA DECIZIA GRĂDINIŢEI  

OFERTĂ  

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 

Clubul curioşilor 

 Arta comunicării prin poveste 

Căsuţa poveştilor  

Exerciţii grafice 

Jocuri şi basme populare  

Natura, prietena mea  

Începe spectacolul! 

Folclorul copiilor 

 

Activităţile extracurriculare: 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică 

educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia 

informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de 

zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 

cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

                    Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ,activităţile extracurriculare 

trebuie să respecte reperele oricărei activităţi didactice: 

a) comunicarea - în cadrul căreia se asigură climatul educaţional,individualizarea comunicării 

şi modalităţile comunicării; 

b) etica relațiilor educatoare – copil -  bazate pe valori, conduită,  considerarea  copilului ca 

partener educaţional; 

c) strategii de management. 

 

 

 

Concursuri şi proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale  

Spectacole organizate cu diferite prilejuri  

Vizite, excursii la diferite obiective social-culturale 

 Parteneriate locale, judeţene, naţionale şi internaţionale  

Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor  

Vizionarea unor spectacole pentru copii 

 Participarea la derularea unor evenimente  

Derularea unor programe şi proiecte educaţionale 

 

 

Se utilizează „Curriculumului naţional pentru educaţia timpurie a copiilor cu 

vârstă cuprinsă între naştere şi 6/7 ani”, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului cu OM numărul 4694/02.08.2019.  

Există decizia de numire a responsabilului Comisiei  de curriculum nr. 60 din 

16.09.2019,  în persoana d-nei Ștefan Adriana. 

Programul zilnic al elevilor este stabilit în conformitate cu cerințele igienice și 

pedagogice. El cuprinde tipurile de activități cuprinse în Planul de învățământ: activități pe 

domenii experențiale, jocuri și activități didactice alese, activități de dezvoltare personale.  

Programul zilnic se regăsește pe site-ul grădiniței, în pliantele de prezentare și 

este afișat pe panourile de intrare de la fiecare grupă. Programul zilnic este de la 6 la 17,30. 
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 Caietele educatoarelor cuprind planificarea conținuturilor învățării pentru toate 

tipurile de activitate. Aceastea cuprind și evaluările inițiale, sumative, finale (probe orale, fișe 

de lucru, probe practice, observare). Este utilizat ”Caietul educatoarei”, editura Diana, avizat 

de MEN. 

Raportul privind proiectarea curriculară a activităţii instructiv-educative şi fişele 

de observare a activităţilor dovedesc abordarea diferenţiată şi individualizată a copiilor din 

colectivul grupelor, preocupare pentru stimularea dezvoltării personalităţii acestora, utilizarea 

unor strategii didactice care vizează activizarea şi centrarea pe elev a procesului didactic. 

Există un număr mare de auxiliare curriculare folosite.   

Educatoarele folosesc materiale de studiu, cum ar fi: ghiduri metodologice 

(”Metoda proiectelor la vârste timpurii”- București 2002), culegeri de jocuri didactice; reviste 

de specialitate din biblioteca grădiniței. 

Atât proiectarea, cât şi parcurgerea activităţilor, respectă prevederile 

„Curriculumului naţional pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naştere  

şi 6/7 ani”, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu numărul 5233 din 

01.09.2008, prin parcurgerea temelor anuale, raportarea la obiectivele de referinţă, integrarea 

activităţilor, prezenţa activităţilor de dezvoltare personală. 

Copiii provin din mediul urban, majoritatea din apropierea grădiniţei.  

Metodele, strategiile folosite sunt adecvate particularitățile de vârstă ale 

preșcolarilor, promovează educația individualizată. În centrul activităților se află cerințele 

individuale ale copilului. 

În dosarul cu evaluarea preşcolarilor există dovezi ale realizării sistematice a unei 

evaluări pe domenii de dezvoltare: fizică, sănătate, igienă personală; socio-emoţional; 

capacităţi şi atitudini de învăţare. Monitorizarea individuală este evidentă din ţinerea la zi a 

caietelor de observaţii psihopedagogice. În portofoliile copiilor şi în caietele speciale se 

găsesc instrumente de evaluare – fişe de muncă independentă.  

La îndeplinirea sarcinilor educatoarea folosește metode de evaluare care se 

bazează pe încurajare, laude. Instrumentele de evaluare folosite sunt: buline roșii, adaptat 

temei săptămânii, coifuri, fețe vesele/triste, stegulețe 

Există procedura de comunicare externă ( cu părinţii) nr. 3/2 din 08.09.2011, 

revizuită în şedinţa CEAC nr. 1 din 03.09.2013, revizuită 2019. 

Există procese verbale ale şedinţelor cu părinţii privind informarea acestora 

despre progresul copiilor şi rezultatele obţinute. 

 

b) Rezultatele învăţării 

 

Prin politica educaţională pe care o promovează Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 33 favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, 

naţionalitate,apartenenţă politică sau religioasă,potrivit Constituţiei României şi principiilor 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile 

Copilului. 

Planul de școlarizare a fost realizat în fiecare an, în anul școlar 2019 – 2020, fiind 

înscriși un număr de 273, cu o medie de 22,75/grupă.. 

Comisia pentru  curriculum a centralizat datele obținute la evaluările finale  în anul 

școlar 2018-2019  pentru Nivelul I și pentru Nivelul II, astfel: 

NIVEL I –  CA – 3,19%                                                NIVEL II – CA- 6,01% 

                    CD – 30,41%                                                                  CD – 13,53 % 

                    CÎ –  60,40%                                                                   CÎ – 80,46% 
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LEGENDĂ 

CA- Comportament absent; 

CD- Comportament în dezvoltare; 

CÎ – Comportament însușit; 

 

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce 

priveşte nivelul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului 

şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a 

copiilor . 

                   Criteriile de recompensare a rezultatelor obţinute de preşcolari sunt cunoscute de 

părinţi. Se pune mare accent pe recompensarea comportamentelor sociale pozitive. 

Preșcolarii cunosc recompensele care se pot obține în urma succesului, cum ar 

fi: felicitare verbală în faţa grupei şi a părinţilor, coifuri, fețe vesele, stegulețe, diplome, etc. 

Consecințele insuccesului școlar : izolarea pe un scăunel, pierderea recompenselor mai sus 

menționate. 

Există planificarea  activităților extracurriculare şi raportul anual privind 

desfăşurarea acestor activităţi. Pentru aceste activităţi au fost realizate proiecte de desfășurare 

a acestora, fotografii din timpul activităților, procese verbale de informare a părinților, și 

procedura operațională privind desfășurarea activităților extracurriculare nr. 3/54 din 

08.09.2011. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în anul şcolar 2019-2020  au avut ca scop 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a preşcolarului, dezvoltarea acestuia de a intra în 

relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţiişi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini şi conduite noi, descoperirea de fiecare copil a propriei identităţişi formarea unei 

imagini de sine positive precum şi sprijinirea copilului de a dobândi cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini şi conduite necesare activităţilor viitoare din şcoală. 

 Activiăţile extracurriculare au fost concepute ca activităţi complementare activităţilor 

de învăţare realizate în grădiniţa, ţinând cont  de binecunoscuta clasificare UNESCO, unde 

educaţia de dincolo de procesul de învătământ apare sub două aspecte principale: educaţia 

informală-reprezintă influienta incidentala a mediului social transmisa prin situatiilevietii de 

zi cu zi-si educatia non-formala, care se realizeaza fie in sistemul de învăţământ, fie în cadrul 

unor organizaţii cu caracter educativ. 

 S-au urmărit strategiile de management: proiectarea, implementarea şi 

evaluarea activităţilor extracurriculare din Grădiniţa P.P. Nr.33. Ca parte integrantă a 

procesului educativ, activităţile extracurriculare au respactat reperele oricărei activităţi 

didactice: comunicare, etica relaţiilor educatoare – preşcolar, strategii de management. 

   Aceste activităţi au fost direcţionate pe următoarele repere: 
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- activităţi cultural educative; 

- activităţi sportive; 

- activităţi ecologice; 

- activităţi de educaţie religioasă. 

Astfel aceste activităţi au avut rolul de a genera relaţii de prietenie şi ajutor 

reciproc, de educare a simţuluiresponsabilităţii si formarea unei atitudini juste faţă de 

colectivul în care creşteşi se dezvoltă preşcolarul. 

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost 

incluse: teatre de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, excursii, serbări cu diferite ocazii, 

concursuri între grupele aceleiaşigrădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe 

diferite teme, etc.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 

imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut 

indispensabilă). Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în 

acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele 

eco-civice, de a crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 

Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi 

extracurriculare: planşe, imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, 

cărţi, pietricele, ierbare, etc. rămân o dovadă liberă a activităţilordesfăşurateşi « o punte către 

trecutul educaţional extracurricular » în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

Popularizarea rezultatelor se realizează pe site-ul grădiniţei şi în şedinţele cu 

părinţii preşcolarilor. 

 

 

 

1. RESURSE UMANE 

Activitatea metodică  s-a desfășurat săptămânal în zilele de luni/marţi, în cadrul “Zilei 

metodice”, unde s-au dezbătut aspecte practice, metodologice, ale temelor planificate, fiind 

realizate, concepute şi desfăşurate de cadrele didactice responsabile; şi monitorizate de 

directorul instituţiei şi responsabilul comisiei metodice. 

Cadrele didactice debutante au fost îndrumate de colegele de la grupă, de d-na 

director prof. Borlovan Angela, de d-na prof. Irimia Carmern, responsabil CM. 

Toate cadrele didactice s-au implicat în ajutorarea colegelor noi, facilitând  integrarea 

lor în  colectiv,  familiarizarea cu activitatea didactică, proiectarea activităților și  

confecționarea materialului didactic. 

În cadrul comisiei metodice s-a urmărit informarea, studierea și aprofundarea noului 

curriculum, realizat pe baza unor dezbateri, mese rotunde. 

S-au organizat întâlniri săptămânale pentru întocmirea planificărilor, a documentelor 

grupei cu scopul clarificării  problemelor întâmpinate în aplicarea acestuia.  

Permanent educatoarele au colaborat pentru întocmirea documentelor, pregătirea 

activităților și a materialelor didactice adecvate. 

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesionalăîn vederea 

creșterii calității actului educațional prin: 

 participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității; 

 realizarea unor interasistențe în scopul valorificării experienței didactice; 

 întocmirea corectă a documentelor educatoarei; 

 planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere și centrul de 

interes corespunzător; 

 procurarea și studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții 

editoriale; 

 confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor 

propuse; 
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 întocmirea unor materiale informative și prezentarea lor în cadrul ședintelor 

comisiei metodice; 

 pregătirea și susținerea activităților cu copii; 

 ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și 

individualizat, bazat pe inteligențele multiple. 

 

2. RESURSE MATERIALE 

Pentrur ealizarea acestui obiectiv s-au organizat activități de dezbatere a 

recomandărilor din Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2017 emisă de M.E.N., urmărind 

aplicarea acestora. 

Educatoarele au fost antrenate permanent în confecționarea și recondiționarea 

materialelor didactice de calitate, care să corespundă tematicii curricular și extracurriculare, 

dotându-se fiecare grupă 100% cu material didactic enecesar desfășurării activităților 

educative. 

 

3. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE  

În ceea ce privește realizarea acestor obiective, s-au organizat diferite acțiuni menite 

să facă cunoscută unitatea de învățământ în comunitate. 

S-au redactat două ediții ale Revistei grădiniței: cea de toamnă și cea de iarnă. S-au 

colectat datele necesare site-ului grădiniței pentru actualizarea acestuia, popularizându-se  

rezultatele învățării în cadrul activităților curricular și extracurriculare. 

Atenția educatoarelor  s-a centrat permanent pe implicarea părinților în activitățile 

școlare și extrașcolare. 

 

 

          ASPECTE POZITIVE REMARCATE:  

 Colaborarea existentă între educatoare, pentru întocmirea documentelor şcolare, a 

demersurilor didactice; 

 Menținerea între colegi a relaţiilor interumane bazate pe respect; 

 Existența unui CDŞ (activități opționale) – original și creativ; 

 Oferta mare de auxiliare didactice și utilizarea lor în vederea eficientizării 

procesului instructiv-educativ și formativ; 

 Folosirea metodelor activ-participative, transformarea preșcolarului în subiect al 

propriei formări; 

 Existenţa bibliotecilor grupelorși a sălii de sport, pentru derularea activităților 

extracurriculare; 

 Existenţa în grădiniță, ca real sprijin al educatoarelor,  a unui psiholog și a unui 

logoped; 

 Oportunitatea unor colaborări cu CCD, IŞJ Timiș şi cu alte instituţii, precum: 

Biblioteca Judeţeană, UPU Banat, Teatrul Național, Palatul Copiilor , etc.; 

 Menținerea unei legături permanente cu familiile preșcolarilor, precum și cu alți 

factori educativi din comunitate;  

 Satisfacția părinților privind participarea / implicarea în activitățile 

extracurriculare; 

 

CONCLUZII: 

Sistemul de comunicare, a avut la bază relaţii de respect reciproc, colaborare, dorinţă 

de afirmare şi autodepăşire. 

Responsabilele comisilor au fost preocupate permanent de consultarea și implicarea 

întregului colectivde cadre didactice în proiectarea și elaborarea unei tematici interesante, 

adaptate noului curriculum care să ridice nivelul pregătirii profesionale.  
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Membrii comisilor  sunt cei care, împreună cu conducerea unității, organizează și  

desfășoară numeroase activități practice și referate cu tematici de ultimă oră sau solicitate de 

colege, la un înalt nivel metodico-știintific,  pentru desfășurarea unui proces educațional 

performant. 

În concluzie, o cunoaștere profundă a domeniului învățământului preșcolar, o 

abordare științifică și rațională a obiectivelor și conținuturilor, a strategiilor de realizare,  pot 

contribui cu succes la atingerea unor standarde europene.  

Principalele activităţi derulate în al doilea semestru al anului școlar 2019-2020 s-au 

defăşurat în sistem on-line. . 

 

4. CURRICULUM 

 Obiective: 

 Îmbunătățirea și eficientizarea activităților recuperatorii, elaborarea unor 

programe de învățare particularizată, în funcție de rezultatele evaluărilor 

 Utilizarea metodelor / instrumentelor eficiente de evaluare continuă eficiente pe 

parcursul procesului de învățare-predare 

  Monitorizarea, înregistrarea și centralizarea rezultatelor obținute în urma 

evaluărilor sumative 

 Evaluarea rezultatelor școlare finale 

 Eficientizarea desfășurării activităților opționale 

 Evaluarea rezultatelor activităților extracurriculare 

 Eficientizarea activităților desfășurate în cadrul programului „Școala altfel: Să 

știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Eficientizarea metodelor activ-participative în cadrul activităților de predare on-

line. 

Planificarea activităților a fost realizată pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice 

și ale elevilor. Au fost planificate acțiuni de dezbatere, referate și lecții metodice 

demonstrative. Activitatea comisiei a implicat toți factorii educativi, pentru a se realiza o 

bună desfășurare a activității instructiv-educative din grădiniță. 

 

Proiectarea didactică: 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preșcolar s-a realizat cu scopul 

dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării integrate, 

transdisciplinare și transcurriculare a conținuturilor programei școlare. De asemenea, s-a ţinut 

cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorului de specialitate. 

Cadrele didactice au parcurs materia conform planificărilor calendaristice proiectate 

pe nivele, respectându-se particularitățile individuale ale preșcolarilor. 

S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, s-au derulat programe de 

pregătire suplimentară, discuţii on-line 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 la sistemul on-line. 

 

Curriculum la decizia școlii: 

Cadrele didactice și-au ales activitățile opționale în funcție de propunerea părinților 

dar și de necesesitățile copiilor și au respectat planificarea calendaristică adaptându-le 

sistemului on-line. 

 

Activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare: 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică 

s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la preșcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 
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utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

Educatoarele au desfășurat activități extracurriculare la nivelul grupei pe care o 

conduc, conform graficului stabilit și au încheiat parteneriate cu comunitatea și alte instituții. 

 

Evaluarea rezultatelor școlare: 

Se evidenţiază consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi 

sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari 

precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele preșcolarilor.  

În cadrul activității au avut loc dezbateri și propuneri privind aplicarea tehnicilor de 

evaluare finală pe categorii de activităţi, subliniind importanţa evaluării finale la ridicarea 

calităţii actului educaţional. S-au prezentat seturi de fișe aplicate pe categorii de activități și 

vârstă, sugerându-se diverse modalități de evaluare orală adaptate sistemului on-line..  

Evaluările finale au fost efectuate la timp și  s-au realizat în concordanță cu 

obiectivele urmărite și itemii propuși, rezultatele acestora contribuind la întocmirea unor 

planificări în concordanță cu nivelul de dezvoltare al grupei și al preșcolarilor.  

Rezultatele evaluărilor finale au ilustrat capacitățile intelectuale și abilitățile psiho-

motrice ale copiilor de la grupele mari.  

Fiecare cadru didactic a urmărit în cadrul procesului instructiv-educativ evaluarea 

continuă a  cunoștințelor, deprinderilor și abilităților, a competențelor acumulate. 

 S-au conceput fișe de evaluare inițială, sumativă (continuă) și finală. Rezultatele 

evaluărilor (inițiale și sumative) au ilustrat capacitățile intelectuale și abilitățile psiho-motrice 

ale copiilor pe categorii de vârstă.  

 

Rezultatele obținute de preșcolari în urma evaluarilor 2018-2019 

 

 
NIVEL I NIVEL II 

Comportamente CA-EI Comportamente CA-EI 

C1 62% C1 80% 

C2 43% C2 60% 

C3 41% C3 73% 

C4 38% C4 89% 

C5 47% C5 77% 

C6 83% C6 68% 

C7 60% C7 93% 

C8 36% C8 63% 

C9 42% C9 75% 

C1

0 

47% C1

0 

76% 

ME

DI

A 

50% ME

DI

A 

75% 

 

Notă:  

CA = comportament atins 

EI  = evaluare inițială 
 

Formarea profesională continuă: 

Toate activitățile planificate, au fost derulate conform GRAFICULUI  

În luna februarie: 

 s-a organizat ziua „Porțile deshise”; 

 a fost prezentat Planul Operaţional şi  Graficul activităţii Comisiei Metodice; 
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 s-a realizat monitorizarea, înregistrarea și centralizarea rezultatelor obținute în 

urma evaluărilor sumative; 

 au avut loc dezbateri despre valoarea formativă a   desfășurării activităților 

opționale în dezvoltarea copilului preșcolar și s-au prezentat exemple de bune 

practici. 

În luna martie: 

 a avut loc o dezbatere pe tema planificării activităților/temelor din cadrul 

programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!„ și despre 

implicarea părinților în aceste activitățile școlare și extrașcolare; 

 a avut loc, de asemenea, o discuție despre realizarea  de curriculum-uri 

adaptate, pentru unii copii cu C.E.S. și aplicarea acestora. 

În luna aprilie: 

 a avut loc o dezbatere pe tema utilizării metodelor / instrumentelor de evaluare 

continuă, pe parcursul procesului de învățare-predare și au fost rediscutate 

recomandările din Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2016-2017 emisă 

de M.E.C.Ș. 

 s-a discutat despre antrenarea tuturor educatoarelor în confecționarea și 

recondiționarea materialelor didactice. 

În luna mai: 

 s-a stabilit că e necesară organizarea unor acțiuni menite să facă cunoscută 

unitatea de învățământ în comunitate și au fost consemnate propunerile 

educatoarelor în acest sens; 

 a avut loc o discuție despre cursurile de formare la care au participat 

educatoarele în acest an școlar și au fost diseminate către toate colegele, 

informațiile însușite de acestea; cursurile de formare și dezvoltare profesională  

 referitor la redactarea revistei de vară a grădiniței, s-a făcut apel la educatoare 

pentru colectarea de materiale variate și interesante, pentru copii și părinți; 

În luna iunie: 

 s-a discutat despre folosirea strategiilor de evaluare finală cât mai variate și 

despre monitorizarea, înregistrarea și centralizarea rezultatelor obținute, de 

către Comisia de Curriculum; 

 s-a precizat că toate experiențele pozitive și exemplele de bună practică, au 

fost diseminate în cadrul CM – grupa micǎ, din grădiniță; 

 s-a recomandat ca rezultatele învățării din cadrul activităților curriculare și 

extracurriculare să fie popularizate în cadrul comunității. 

De asemenea: 

La  GRUPA MICĂ: 

În cadrul întrunirii din luna februarie: 

 referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activităților recuperatorii, 

elaborarea unor programe de învățare particularizată, în funcție de 

rezultatele evaluărilor” și au avut loc dezbateri pe această temă.  

 a fost analizată activitatea demonstrativă, susținută de către d-na educ.Alexiu 

Irina; 

În cadrul ședinței din luna martie: 

 referatul ,,Valoarea formativă a  activităților extracurriculare în dezvoltarea 

copilului preșcolar – exemple de bune practici”, după care s-a discutat pe 

tema activităților extracurriculare. 

În cadrul întrunirii din aprilie: 

 s-a prezentarea şi discutat referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activității 

de consiliere cu părinții / Activitățile de consiliere cu părinții - exemple de 

bune practici”, susținut de către d-na educatoare Achimeţ Mihaela; 

În luna mai: 
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 a fost analizată activitatea demonstrativă, susținută de către d-na educat. Florea 

Andreea; 

În luna iunie: 

 referatul „Utilizarea metodelor activ-participative în cadrul activităților de 

predare” și au avut loc discuții despre metodele moderne de predare; 

La GRUPA MIJLOCIE: 

În cadrul întrunirii din luna februarie: 

 referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activităților recuperatorii, 

elaborarea unor programe de învățare particularizată, în funcție de 

rezultatele evaluărilor” și au avut loc dezbateri pe această temă.  

 a fost analizată activitatea demonstrativă „Hora oamenilor de zăpadă.”, 

susținută de către d-na Ilie Silvia; 

În cadrul ședinței din luna martie: 

 a avut loc o dezbatere pe tema planificării activităților/temelor din cadrul 

programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!„ și despre 

implicarea părinților în aceste activitățile școlare și extrașcolare; 

 referatul ,,Valoarea formativă a  activităților extracurriculare în dezvoltarea 

copilului preșcolar – exemple de bune practici”, după care s-a discutat pe 

tema activităților extracurriculare. 

În cadrul întrunirii din aprilie: 

 s-a prezentarea şi discutat referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activității 

de consiliere cu părinții / Activitățile de consiliere cu părinții - exemple de 

bune practici”, susținut de către d-na  Stanichievici Oana; 

În luna mai: 

 a fost analizată activitatea demonstrativă „La magazinul de pâine”, susținută 

de către d-na Sirbu Daniela; 

În luna iunie: 

 referatul „Utilizarea metodelor activ-participative în cadrul activităților de 

predare” și au avut loc discuții despre metodele moderne de predare; 

La  GRUPA MARE: 

În cadrul întrunirii din luna februarie: 

 referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activităților recuperatorii, 

elaborarea unor programe de învățare particularizată, în funcție de 

rezultatele evaluărilor” și au avut loc dezbateri pe această temă.  

 a fost analizată activitatea demonstrativă, susținută de către d-na Crăciunoiu 

Diana; 

În cadrul ședinței din luna martie: 

 referatul ,,Valoarea formativă a  activităților extracurriculare în dezvoltarea 

copilului preșcolar – exemple de bune practici”, după care s-a discutat pe 

tema activităților extracurriculare. 

În cadrul întrunirii din aprilie: 

 referatul “Îmbunătățirea și eficientizarea activității de consiliere cu părinții / 

Activitățile de consiliere cu părinții - exemple de bune practici”, susținut de 

către d-na  Dinache Mihaela; 

În luna mai: 

 a fost analizată activitatea demonstrativă „În lumea poveştilor”, susținută de 

către d-na Radu Manuela; 

În luna iunie: 

 referatul „Utilizarea metodelor activ-participative în cadrul activităților de 

predare” și au avut loc discuții despre metodele moderne de predare. 
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5. RESURSE UMANE 

Obiectiv: 

 Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice, încurajarea 

performanței școlare 

Activitatea de dezvoltare profesională  s-a desfășurat săptămânal în zilele de luni, în 

cadrul “Zilei metodice”, unde s-au dezbătut aspecte practice, metodologice, ale temelor 

planificate, fiind realizate, concepute şi desfăşurate de cadrele didactice responsabile; şi 

monitorizate de directorul instituţiei şi responsabilul comisiei. 

Cadrele didactice debutante sau suplinitoare necalificate au fost îndrumate de colegele 

de la grupă, de d-na director prof. Borlovan Angela, metodistele d-na prof. Irimia Carmen şi 

Stanichievici Oana. 

Toate cadrele didactice s-au implicat în ajutorarea colegelor noi, facilitând  integrarea 

lor în  colectiv,  familiarizarea cu activitatea didactică, proiectarea activităților și  

confecționarea materialului didactic. 

În cadrul comisiei s-a urmărit informarea, studierea și aprofundarea noului 

curriculum, realizat pe baza unor dezbateri, mese rotunde. 

S-au organizat întâlniri săptămânale pentru întocmirea planificărilor, a documentelor 

grupei cu scopul clarificării  problemelor întâmpinate în aplicarea acestuia.  

Permanent educatoarele au colaborat pentru întocmirea documentelor, pregătirea 

activităților și a materialelor didactice adecvate. 

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională  în vederea 

creșterii calității actului educațional prin: 

 participarea activă la activitatea de dezvoltare profesională  desfășurată la nivelul 

unității; 

 realizarea unor interasistențe în scopul valorificării experienței didactice; 

 întocmirea corectă a documentelor educatoarei; 

 planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere și centrul de 

interes corespunzător; 

 procurarea și studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții 

editoriale; 

 confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor 

propuse; 

 întocmirea unor materiale informative și prezentarea lor în cadrul întâlnirilor 

comisiei  de dezvoltare profesională  ; 

 pregătirea și susținerea activităților cu copii; 

 ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și 

individualizat, bazat pe inteligențele multiple. 

 

6. RESURSE MATERIALE 

Obiectiv: 

 Îmbunătățirea bazei didactico-materiale din grădiniță 

Educatoarelor au fost antrenate permanent în confecționarea și recondiționarea 

materialelor didactice de calitate, care să corespundă tematicii curriculare și extracurriculare, 

dotându-se fiecare grupă 100% cu material didactice necesare desfășurării activităților 

educative. 

Pentru realizarea acestui obiectiv s-au organizat activități de dezbatere a 

recomandărilor din Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020 emisă de M.E.N., 

urmărind aplicarea acestora. 

Educatoarelor au fost antrenate permanent în confecționarea și recondiționarea 

materialelor didactice de calitate, care să corespundă tematicii curriculare și extracurriculare, 

dotându-se fiecare grupă 100% cu material didactice necesare desfășurării activităților 

educative. 
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7. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE  

Obiective: 

 Promovarea imaginii grădiniței în comunitate 

 Creșterea gradului de implicare a părinților și a comunității în activitatea 

grădiniței 

În ceea ce privește realizarea acestor obiective, s-au organizat diferite acțiuni menite 

să facă cunoscută unitatea de învățământ în comunitate. 

Astfel, la nivelul grădiniței s-au organizat următoarele concursuri/expoziții: „Martie, 

sărbătoare în alb și roșu”; „Pentru tine primăvară” ;  

Cadrele didactice au participat activ la organizarea și defășurarea acestor activități, 

contribuind la creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitate. 

În acest an, s-a redactat o ediţie a revistei grădiniței: „Lumea Piticilor”. 

S-a urmărit colectarea datelor necesare site-ului grădiniței pentru actualizarea acesteia, 

popularizându-se  rezultatele învățării în cadrul activităților curriculare și extracurriculare. 

În luna februarie s-a organizat „Ziua porților deschise” în sistem on-line. Atenția 

educatoarelor  s-a centrat permanent pe implicarea părinților în activitățile școlare și 

extrașcolare. 

 

ASPECTE POZITIVE REMARCATE:  

 Colaborarea existentă între educatoare, pentru întocmirea documentelor şcolare, a 

demersurilor didactice în system on-line; 

 Menținerea între colegi a relaţiilor interumane bazate pe respect; 

 Existența unui CDŞ (activități opționale) – original și creativ; 

 Folosirea metodelor activ-participative în mediul on-line, transformarea 

preșcolarului în subiect al propriei formări; 

 Existenţa bibliotecilor grupelor și a sălii de sport, pentru derularea activităților 

extracurriculare; 

 Existenţa în grădiniță, ca real sprijin al educatoarelor,  a unui psiholog și a unui 

logoped, care la randul lor au desfăşurat activităţi on-line; 

 Oportunitatea unor colaborări cu CCD, IŞJ Timiș şi cu alte instituţii, precum: 

Biblioteca Judeţeană, UPU Banat, Teatrul Național, Palatul Copiilor , etc.; 

 Menținerea unei legături permanente cu familiile preșcolarilor, precum și cu alți 

factori educativi din comunitate;  

 Satisfacția părinților privind participarea / implicarea în activitățile 

extracurriculare; 

 

CONCLUZII: 

 

 Sistemul de comunicare, în cadrul comisiei de dezvoltare profesională, a avut la bază 

relaţii de respect reciproc, colaborare, dorinţă de afirmare şi autodepăşire. 

Responsabila comisiei de dezvoltare profesională  a fost preocupată permanent de 

consultarea și implicarea întregului colectiv de cadre didactice în proiectarea și elaborarea 

unei tematici interesante, adaptate noului curriculum care să ridice nivelul pregătirii 

profesionale.  

Activitatea comisiei de dezvoltare profesională  nu a fost una formală, ci a avut ca 

scop implicarea tuturor factorilor pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv – 

educative din grădiniţă, cât şi pentru formarea unei viziuni moderne asupra sistemului 

educaţional în general. 

Activitatea comisiei de dezvoltare profesională are scopul final de a dezvolta prin 

diverse strategii competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din 

învăţământul preşcolar sub raport teoretic, practic şi opţional. 
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În concluzie având în vedere întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice în 

anul şcolar 2019-2020,  un an atipic avănd în vedere desfăşurarea în semestrul II activităţilor 

în sistem on-line, demonstrează că fiecare educatoare este preocupată să dobândească o cât 

mai bună  şi temeinică pregătire, şi autoperfecţionare şi o abordare științifică și rațională a 

obiectivelor și conținuturilor, a strategiilor de realizare, pot contribui cu succes la atingerea 

unor standarde europene.  

 

c) Activitatea financiară a grădiniţei 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli este întocmit conform legislaţiei în vigoare. 

Sursele de finanţare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 sunt: 

- Bugetul de stat; 

- Bugetul local; 

- Venituri proprii din donaţii şi sponsorizări. 

Toate activităţile care ţin de execuţia bugetară sunt asigurate cu personal propriu, 

respectiv preşedintele asociaţiei şi prin contabil Micșa Constantinela. 

Documentele privind execuţia bugetară sunt întocmite conform prevederilor 

legale.Activitatea financiar-contabilă se realizează la zi, de către contabil Micșa 

Constantinela. 

Se poate constata alocarea a 34 la % din buget pentru dezvoltarea bazei materiale 

proprii. 

 

 

Analiza S.W.O.T. 

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

 

În dosarul cu proceduri se regăseşte Procedura operaţională pentru autoevaluare 

instituţională nr.  3/27 din 08.09.2011. 

 
Puncte tari 

 
Puncte slabe 

-   instituția de învățământ are personalitate 

juridică și este ordonator de credite;  

- Există preocupare pentru atragerea de 

fonduri extrabugetare; 

- alocarea de 2% din impozitul pe salarii 

prin ODIS pentru Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 33 Timișoara; 

- execuția operaţiunilor financiar contabile 

este realizată la termen; 

- încadrarea cu personal didacti auxiliar cu 

studii economice de specialitate;  

- nealocarea la timp a  sumelor propuse în 

proiectul de bugetul; 

Oportunităţi Ameninţări 

  - preocupare pentru atragerea de fonduri 

extrabugetare. 

 - plata întârziată a unor facturi.  
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Dosarul CEAC conţine instrumente care pot fi utilizate pentru realizarea 

autoevaluării instituţionale în conformitate cu prevederile legale:  

           - informative: documente oficiale descărcate de pe site ARACIP, 

înregistrate în unitatea școlară;  

           - de lucru: chestionare pentru părinţi, educatoare, copii, personalul 

nedidactic; grile de acordare a punctajului; chestionare de satisfacţie – cadre didactice, de 

evaluare periodică, pentru managementul comunicării, despre asigurarea şi evaluarea calităţii 

în educaţie. 

 În dosar se regăsesc următoarele proceduri:  

I. Comisie SCIM 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 PS-SCIM-01 Elaborarea documentelor Comisie SCIM 

2 PS-SCIM-02 Managementul Riscurilor Comisie SCIM 

3 PS-SCIM-03 Comunicarea și Informarea Comisie SCIM 

4 PS-SCIM-04 Funcții sensibile Comisie SCIM 

5 PS-SCIM-05 Delegarea.Continuitatea activității Comisie SCIM 

6 PS-SCIM-06 Gestionarea resurselor umane Comisie SCIM 

7 PS-SCIM-07 Monitorizarea performanțelor Comisie SCIM 

8 PS-SCIM-08 Semnalarea neregularităților Comisie SCIM 

9 PS-SCIM-09 Gestionarea abaterilor Comisie SCIM 

10 PS-SCIM-10 Obiective. Planificarea. Ipoteze. Reevaluări Comisie SCIM 

11 PS-SCIM-11 Etica și Integritate Comisie SCIM 

12 PS-SCIM-12 Analiza culturii organizationale Comisie SCIM 

13 PS-SCIM-13 Autoevaluarea instituțională Comisie SCIM 

14 PS-SCIM-14 Prelucrarea datelor cu caracter personal Comisie SCIM 

15 PS-SCIM-15 Elaborarea deciziilor Comisie SCIM 

 

II. : CEAC 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 PO-CEAC-01 
Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și 

asigurare a calității 
CEAC 

2 PO-CEAC-02 
Selecția reprezentanților cadrelor didactice în 

comisia de evaluare și asigurare a calității 
CEAC 

3 PO-CEAC-03 
Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și 

de Administrație 
CEAC 

4 PO-CEAC-04 
Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor 

tematice 
CEAC 

5 PO-CEAC-05 Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice CEAC 

6 PO-CEAC-06 
Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor 

pentru portofoliul personal 
CEAC 

7 PO-CEAC-07 Evaluarea cadrelor didactice CEAC 

8 PO-CEAC-08 Observarea predării și învățării CEAC 

9 PO-CEAC-09 Monitorizarea absențelor elevilor CEAC 

10 PO-CEAC-10 Urmărirea progresului elevilor CEAC 

11 PO-CEAC-11 Implicarea părinților în educație CEAC 

12 PO-CEAC-12 Revizuirea periodică a ofertei educaționale CEAC 
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13 PO-CEAC-13 Verificarea documentelor oficiale CEAC 

14 PO-CEAC-14 
Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunitatilor si amenintarilor 
CEAC 

15 PO-CEAC-15 Proiectarea activitatii didactice CEAC 

16 PO-CEAC-16 
Elaborarea - aplicarea orarului și efectuarea 

serviciului pe școală 
CEAC 

17 PO-CEAC-17 Activitatea PSI CEAC 

18 PO-CEAC-18 Securitatea accesului în unitate CEAC 

19 PO-CEAC-19 Asigurarea serviciilor medicale de urgență CEAC 

20 PO-CEAC-20 
Planificarea activităților extracurriculare și 

extrașcolare 
CEAC 

21 PO-CEAC-21 Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare CEAC 

22 PO-CEAC-22 
Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și 

drumețiilor școlare 
CEAC 

23 PO-CEAC-23 
Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii 

mai bun" 
CEAC 

 

III.  Management 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 
PO-MNG-

01 

Proiectare/revizuire periodica curriculum la decizia 

școlii 
Management 

2 
PO-MNG-

02 
Elaborarea deciziilor Management 

3 
PO-MNG-

03 
Recompensarea rezultatelor Management 

4 PO-MNG-

04 
Desfășurarea întrunirilor Comitetului de Părinți 

Management 

    
IV. Resurse Umane 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 PO-RU-01 Recrutarea personalului Resurse Umane 

2 PO-RU-02 Elaborarea si actualizarea Fiselor de Post Resurse Umane 

3 PO-RU-03 Gestionarea documentelor de personal Resurse Umane 

4 PO-RU-04 Managementul conflictelor de munca Resurse Umane 

5 PO-RU-05 Evaluarea personalului Resurse Umane 

6 PO-RU-06 Elaborarea statului de personal Resurse Umane 

7 PO-RU-07 Intocmirea statelor de salarii Resurse Umane 

8 PO-RU-08 Acordarea concediilor de odihna Resurse Umane 

9 PO-RU-09 Operarea in REVISAL Resurse Umane 

    
V. Secretariat 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 PO-SECR-01 Arhivarea si securizarea documentelor Secretariat 
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2 PO-SECR-02 Gestionarea si utilizarea condicii de prezenta Secretariat 

3 PO-SECR-03 Prelucrarea datelor cu caracter personal Secretariat 

4 PO-SECR-04 Evidenta dosarelor profesionale Secretariat 

    
VI.  Administrativ 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 
PO-ADM-

01 
Asigurarea securitatii Administrativ 

2 
PO-ADM-

02 

Asigurarea integritatii valoarilor umane si 

materiale 
Administrativ 

3 
PO-ADM-

03 
Gestionarea situatiilor de criza Administrativ 

4 
PO-ADM-

04 
Accesul si utilizarea fondului de biblioteca Administrativ 

    
VII.  Contabilitate 

 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire 

Compartiment 

Elaborator 

1 PO-CFC-01 Fundamentarea proiectului de buget Contabilitate 

2 PO-CFC-02 
Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor 

interne 
Contabilitate 

3 PO-CFC-03 Circuitul documentelor specifice Contabilitate 

4 PO-CFC-04 
Exercitarea Controlului Financiar Preventiv 

Propriu 
Contabilitate 

5 PO-CFC-05 Organizarea si desfășurarea activitatii de casierie Contabilitate 

6 PO-CFC-06 
Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata 

cheltuielilor 
Contabilitate 

7 PO-CFC-07 Atribuirea contractelor de achiziții  Contabilitate 

8 PO-CFC-08 Contabilizarea Salariilor Contabilitate 

9 PO-CFC-09 Organizarea, gestiunea si Contabilizarea veniturilor  Contabilitate 

10 PO-CFC-10 
Organizarea, gestiunea si Contabilizarea activelor 

fixe  
Contabilitate 

11 PO-CFC-11 
Organizarea, gestiunea si Contabilizarea obiectelor 

de inventar 
Contabilitate 

12 PO-CFC-12 
Organizarea, gestiunea si Contabilizarea 

materialelor 
Contabilitate 

13 PO-CFC-13 Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor  Contabilitate 

14 PO-CFC-14 
Organizarea, gestiunea si Contabilizarea 

deplasărilor 
Contabilitate 

15 PO-CFC-15 
Organizarea, gestiunea si Contabilizarea 

investițiilor 
Contabilitate 

16 PO-CFC-16 
Organizarea, gestiunea si Plata burselor si 

ajutoarelor sociale  
Contabilitate 

17 PO-CFC-17 Elaborarea balanței de verificare Contabilitate 
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18 PO-CFC-18 Elaborarea Registrului Jurnal  Contabilitate 

19 PO-CFC-19 Elaborarea Registrului Inventar  Contabilitate 

20 PO-CFC-20 Elaborarea Registrului de casă  Contabilitate 

21 PO-CFC-21 Elaborarea situațiilor Financiare  Contabilitate 

22 PO-CFC-22 
Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii 

de Inventariere 
Contabilitate 

 

Din CEAC fac parte 7 membri după cum urmează: 3 reprezentanţi ai cadrelor 

didactice, un reprezentant sindicat, un reprezentant al părinţilor, un reprezentant al 

Consiliului Local şi un reprezentant al minorităţilor existente în grădiniţă. Din procesele 

verbale de la întrunirile CEAC se constată că aceştia participă la şedinţele de lucru ale acestui 

organism şi la procesul decizional derulat cu aceste ocazii. 

Comisia pentru Evaluarea  şi Asigurarea  Calităţii din Grădiniţa cu Program Prelungit 

nr. 33 Timişoara a fost constituită în baza deciziei nr. 66/09.09.2019, având următoarea 

componenţă: 

Toth Melinda Aloisia - preşedinte 

 Matica Adina - secretar 

Picu-Vulpăşin Adina – reprezentant cd  

Gurban Ionela Silvana – reprezentant al părinţilor 

Crăciunoiu Diana – observator din partea sindicatului 

Sîrbu Alin – reprezentant al  

Dinu Diana – reprezentant Consiliul Local 

 

 

b) Proceduri privind iniţerea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

Prin modalităţi, termene şi responsabilităţi, rezultatele evaluării şi monitorizării 

calităţii, consemnate în Raportul realizat de comisie, conduc spre revizuirea ofertei 

educaţionale şi actualizarea proiectului de dezvoltare. Astfel, a avut loc revizuirea PDI 

(proces verbal al CA din nr. 4 din 18.09.2019). 

Există Procedura operațională privind revizuirea PDI nr. 3/37 din 08.09.2019   , 

procedura operaţională autoevaluarea instituţională nr. 3/27 din 08.09.2019, procedura 

analizei – SWOT, nr. 3/38 din 08.09.2019.  

 

c) Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

Pe lângă proceduri (Procedura operaţională privind elaborarea, aplicarea și 

interpretarea chestionarelor , Procedura operaţională privind colaborarea cu părinți și 

informarea acestora asupra rezultatelor preșcolarilor, Procedura operaţională privind 

evaluarea  rezultatelor invățării) există portofoliile copiilor, procesele verbale de la ședințele 

cu părinții, rapoarte prezentate în cadrul întâlnirilor comisiei metodice la nivel local. 

Copilul care întâmpină dificultăţi în dezvoltare şi învăţare beneficiază de un plan 

remedial privind progresul şi planuri de dezvoltare.  De asemenea beneficiază și de consiliere 

de către Psiholog Trandafirescu Diana, cu acordul părinților. 

În dosarul CEAC există RAEI și dovezi ale activității de evaluare. 

De asemenea există procedura operaţională autoevaluarea instituţională, Procedura 

operaţională privind colaborarea cu părinți și informarea acestora asupra rezultatelor 

preșcolarilor, Procedura operaţională privind evaluarea rezultatelor învățării. 
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d) Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

Criteriile de evaluare periodică a personalului didactic sunt clar stabilite. 

Instrumentele utilizate sunt: fişa de evaluare/autoevaluare, raportul anual de activitate al 

fiecărui cadru didactic, evaluarea Consiliului de Administraţie. 

Există procedura operaţională privind autoevaluarea instituţională. Utilizarea ei a 

dus la realizarea unui plan de remediere în ceea ce privește un punct slab identificat privind 

formarea cadrelor didactice concretizat cu mărirea numărului cursurilor de formare la care s-a 

participat. 

Metodologiile şi instrumentele de evaluare sunt adaptate la specificul unităţii de 

învăţământ – preşcolar.Instrumentele de evaluare sunt în concordanţă cu direcţia de 

dezvoltare instituţională a grădiniței. Comparând listele centralizate ale cursurilor de formare 

la care au participat educatoarele se observă preocuparea constantă pentru dezvoltarea 

profesională.  

e) Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

Există progres în privința accesului elevilor la resursele educaționale: ei au acces 

la minibibliotecile din sălile de grupă, la caietele de exerciții pe domenii experențiale, la 

celelalte auxiliare școlare, la servicii de orientare şi consiliere oferite de unitate. 

Se constată progresul privind facilitarea studiului individual prin minibibliotecile 

existente la fiecare grupă. 

Cu ajutorul d-nei psiholog Trandafirescu Diana  au fost  intregraţi 3 copii cu CES. 

Procedura  privind reglementarea accesului la informație reglementează accesul 

cadrelor didactice la materialul bibliografic actual, la auxiliare didactice, reviste de 

specialitate. 

f)   Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 

În baza de date a grădiniţei sunt incluse toate datele şi informaţiile necesare 

funcţionării şi dezvoltării unităţii de învăţământ. Sunt cuprinse raportările la nivel local şi 

judeţean. 

Există în baza de date câmpuri referitoare la rezultatele monitorizării interne. 

 

g) Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii, şi după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

Există pliante promoționale referitoare la activitatea grădiniței precum și un site 

prin intermediul căruia se popularizează activitățile și intențiile grădiniței. 

Afișajul din grădiniță vine în întâmpinarea părinților și a celor care vizitează 

grădinița, în cunoașterea ofertei educaționale. 

 

h) Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform 

legii 

CEAC este constituit prin Decizia nr. 66/09.09.2019, în baza Metodologiei 

elaborate de MECTS şi a Legii nr. 87/13.04.2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei publicată în M.O. nr. 334/13.04.2006. 

Portofoliul Comisiei cuprinde: Regulament de funcţionare, Responsabilităţi în 

cadrul comisiei, Planificarea activităţilor, Plan operaţional privind implementarea 

instrumentelor pentru managementul calităţii, Proceduri, Evaluarea activităţilor, Chestionare 

aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi,  Rapoarte ale mebrilor comisiei, Planuri de 

îmbunătăţire a calităţii, Analiza chestionarelor aplicate, RAEI. Toate sunt aprobate în 

consiliul de administrație al grădiniței. 
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CONCLUZII: 

 În privinţa procesului de învăţământ, conducerea  Grădiniţei PP nr. 33 a urmărit 

aplicarea curriculum-ului naţional și respectarea legislației în vigoare. De asemenea, a fost 

elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, anual şi semestrial, 

ţinând cont de calendarul ISJ. Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu 

personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei in vigoare. S-a 

realizat planul de şcolarizare şi s-au materializat obiectivele din PDI şi din planul operaţional. 

Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi 

organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea 

absenteismului, la prevenirea abandonului, precum şi la ameliorarea disciplinei.  

Conducerea Grădiniţei PP nr. 33 a constituit echipe de lucru pe diverse domenii, cu 

responsabilităţi precise, pentru desfăşurarea activităţii didactice şi educative în condiţii de 

normalitate. Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de autoformare, de centrarea 

predării pe formarea de competenţe, de implicarea preşcolarilor în activităţi educative 

diversificate şi de obţinerea unor rezultate mai bune, de creşterea performanţelor, de formarea 

dimensiunii europene în educaţia preşcolarilor. Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate 

cu alte instituții, pe plan local, județean, național și internațional. Documentele şi rapoartele 

tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp. S-a colaborat bine cu familiile 

preşcolarilor, cu autorităţile locale şi judeţene.  

Din rapoartele individuale ale cadrelor didactice, referitoare la activitatea desfășurată 

în anul școlar 2019-2020, reies următoarele:  

ASPECTE POZITIVE:   

 Organizarea și desfășurarea activității instructiv educative conform programelor 

școlare în vigoare, a Curricululum-ului național, a planificărilor anuale, calendaristice 

și pe unități de învățare ( în system on-line);   

 Menținerea unei legături permanente cu părinții;   

 Desfășurarea activităților extrașcolare cu implicarea părinților;   

 Desfășurarea activităților diferențiate cu preşcolarii în funcție de particularitățile de 

vârstă și individuale ale copiilor;   

 Desfăşurarea activităţilor integrate și a proiectelor tematice cu participarea parinților 

la finalizarea acestora;   

 Realizarea unei biblioteci a grădiniței prin proiectul Dăruind o carte, investești în 

viitor!; 

 Îmbunătățirea confortului din sălile de grupă;  

 Proiectatea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice ( sarcini de lucru 

diferenţiate, fişe de lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate (Regulile 

clasei, Studiu thematic);  

 Elaborarea şi aplicarea evaluărilor iniţiale si finale, fișe de progres;   

 Stabilirea măsurilor cu caracter recuperatoriu şi de dezvoltare;   

 Stabilirea măsurilor de prevenire şi combatere a absenteismului;   

 Organizarea spaţiului în sălile de grupă având în vedere sistemul on-line;   

 Organizarea activităţilor aplicând metode noi, atât în predarea informaţiilor cât şi în 

fixarea şi dezvoltarea acestora, în concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă 

cuprinse în Curriculum, în sistemul on-line;   

 Informarea zilnică şi periodică a părinţilor, chestionare, privind activitatea  la clasă şi 

organizarea unor întâlniri periodice cu aceştia, implicarea directă a acestora în 

activităţile copiilor, realizând astfel un parteneriat favorabil şcoală – familie;   

 Utilizarea tehnologiei informației în cadrul lecţiilor la grupă, în sistemul on-line;   
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 Participarea la activităti caritabile și de voluntariat;   

 Întreţinerea, administrarea şi extinderea reţelei INTERNET a grădiniţei, având în 

vedere desfăşurarea activităţilor în system on-line;   

 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale a şcolii;   

 Participarea, suportul şi sprijinul tehnic la activităţile extracurriculare ale grădiniţei; 

 Participarea activă la activităţile consiliilor profesorale cu temă; 

 Actualizarea paginii web a grădiniţei, crearea și administrarea unei pagini virtuale 

facebook, pentru promovarea imaginii unității școlare;   

 Aprovizionarea cu materiale de întreţinere (consumabile) necesare instituţiei pe 

parcursul  semestrului;   

 Respectarea normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ;   

 Utilizarea în procesul educaţional a mijloacelor moderne de învăţare şi a softurilor 

educaţionale;   

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;   

 Procurarea, confecţionarea şi utilizarea de material didactic;  

 Deschiderea părinților către nou și dorința acestora de a realiza un parteneriat efficient 

grădiniță-școală-familie;   

 Dorința cadrelor didactice de a consilia părinții în problemele care îi preocupă pe 

aceștia, dar și în probleme pe care aceștia nu le sesizează;   

 Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru perfecţionare şi receptivitate la 

nou;   

 Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale;  

 Asigurarea calităţii actului educaţional;  

 

DIFICULTĂŢI:   

 Populație școlară/preşcolară în scădere;   

 Situație materială și condiții sociale precare ale familiilor copiilor/preşcolarilor;   

 Resurse materiale folosite în cadrul activităților realizate prin efort financiar propriu 

al cadrelor didactice;   

 Dezinteresul unor părinți față de grădiniţă/sistemul on-line, implicarea insuficientă a 

acestora în actul educațional;   

 Absentarea nemotivată a părinților unor copii, atât de la ședințele cu părinții, cât și de 

la activitățile extrașcolare;   

 Minimalizarea importanței activităților educative școlare și extrașcolare de către unii 

părinți;  

 Desfășurarea unor cursuri de perfecționare contra-cost pentru cadrele didactice;   

 Utilizarea superficială sau insuficientă a mijloacelor electronice de către unele cadre 

didactice. 

                                              DIRECTOR, 

                                        Prof.  Borlovan Angela 

 


