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Enumerați 3 lucruri negative sau cu care nu sunteți de acord 

și care se întâmplă în acest moment în școală 

 Violența între elevi !?; 

 Volumul mare de teme; 

 Curățenia în unitate; 

 Paza și siguranța unității; 

 Întârzierea profesorilor la ore; 

 Amenințări/ton ridicat din partea unor profesori; 

 „Atențiile” acordate cadrelor didactice 

 Fond al clasei pentru markere/bani pentru caiete 
speciale care sunt necorectate/neverificate;  

 Nu funcționează biblioteca; 

 

 

De ce dăm teme? 

Verificăm temele? 

Dacă nu le verificăm, care este 

rezultatul lor? 



...continuare... 

 Lipsa supravegherii elevilor pe timpul pauzelor; 

 Accent pe memorarea de către elevi a informațiilor, fără utilizarea metodelor 
active; 

 Telefoanele elevilor; 

 Aglomerația dintre schimbul ciclurilor de înv.; 

 Numărul mare de elevi din clase; 

 Lipsa dulapurilor din clase pentru fiecare elev pentru manuale și auxiliare; 

 Nu au făcut educația fizică niciodată în sala de sport sau nu au făcut deloc educația 
fizică în cei 4 ani de studiu!!!???  

 Nu există obligativitatea uniformei școlare; 

 Încurajarea meditațiilor private prin metode atipice!?!? 

 Inexistența psihologului școlar!?!? 

 Bullying; 

 Notarea elevilor pe criteriul comportamental; 

 Programul Lapte-corn-măr; 

 Neglijarea orelor de către anumiți profesori pentru pregătirea unor proiecte 
personale. 



Enumerați 3 lucruri pozitive care se întâmplă 

în acest moment în școală 

 Cadre didatice cu vocație, bine pregătite; 

 Dotările existente în clase; 

 Activitățile cultural-educative care se 

organizează; 

 Laboratorul de informatică; 

 Condițiile din unitate (căldură în anotimpul 

rece); 

 Curtea școlii (îngrijită); 

 



Propuneți idei care pot aduce 

îmbunătățiri în unitatea de învățământ 

 Dulapuri în clase pentru fiecare copil; 

 Ore opționale de șah 

 Orele de dirigenție – accent pe comportamentul 

elevilor în școală și în afara ei; 

 Campanii antibullying; 

 Corelarea activităților teoretice cu activități practice; 

 Activități de voluntariat (ecologizare, plantare, vizitare 

centre de plasament, etc.) 

 Pregătire suplimentară cu elevii; 

 Excursii 



CE VOM FACE? 



 

 Serviciu de Alarmare și 
Supraveghere Video; 
 SC VIPGUARD SECURITY 

SYSTEM SRL 

 Alarma uși (profesori/elevi); 

 11 Senzori de mișcare; 

 2 butoane de panică 
(secretariat+pază) = echipa de 
intervenție VIPGUARD – 2 
minute; 

 25 camere de supraveghere ( 20 
camere supraveghere interior și 5 
camere supraveghere exterior – 
toate laturile școlii); 

 

1. PAZĂ ȘI SIGURANȚĂ 



 Pază permanentă 07:00-15:00 de luni până vineri – 

Agent de pază Velicu Anton: 

 Vestă reflectorizantă pază + Ecuson + Fluier; 

 Post fix la poarta dinspre str. 1 Decembrie 1918; 

 Registrul de consemnare a persoanelor care intră cu solicitarea 

buletinului și scopul vizitei; 

 Elevii de gimnaziu vor intra doar pe baza carnetului de note cu poză 

și viză (ștampilă + semnătură director); 

 Părinții nu vor mai intra în școală, vor lăsa copiii în curtea școlii și vor 

merge singuri în clase sau preluați de învățător. 

 Pe timpul pauzelor poarta va fi încuiată, agentul de pază la poartă, 

elevii nu vor mai părăsi unitatea pentru a merge la alte magazine 

decât cele două din curtea școlii; 

 

Serviciul de pază internă 



 Pază în 2 schimburi – după ora 15:00 – Agent Bondrilă 

Ciprian și Agent Ifrim Toderel (1 zi/1 zi): 

 Aceleași atribuții de pază;  

 Aplanarea conflictelor apărute între elevi în curtea școlii; 

 CÂRJEU OVIDIU – Fochist (program iarnă 07:00-12:00/15:00-18:00)  

 Atribuții pază de la ora 07:00 - 08:00 cu Agent Velicu;  

 Alte atribuții (reparații curente); 

 

 Orice problemă identificată se comunică către învățător/diriginte           comunică 

personalului responsabil cu rezolvarea situației. 

 

 

...continuare... 



2. SERVICIUL DE CURĂȚENIE 

 PROGRAM 7:00-15:00 – schimb de dimineață; 

 PROGRAM 13:00 – 21:00 – schimb de după-amiază; 

 Intervalul 12:00-13:00: 

 Schimbat/Golit saci de gunoi în fiecare clasă; 

 Intervalul 13:00-15:00 (3 îngrijitoare): 

 Spălat zilnic băile cu simț de răspundere (câte o îngrijitoare pe fiecare 

baie); 

 Alimentare cu hârtie igienică și săpun lichid;  

 Spălat holuri zilnic; 

 Măturat sălile de clasă zilnic și spălat de cel puțin 2 ori pe săptămână 

clasele; 



...continuare...curățenie... 

 ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE –RESPONSABILITĂȚI: 

 Responsabilizare elevi cu privire la curățenia clasei 

(adunat ambalaje/hârtii la terminarea orelor și punerea 

acestora în coșul de gunoi); 

 Tablele șterse la finalul orei/zilei; 

 Ore de dirigenție pe teme de curățenie, protejarea 

mediului, etc.; 

 Protejarea mobilierului școlar; 

 



CONCURS „Clasa mea – un colț de RAI!” 

 25 noiembrie-20 decembrie 2019  

 Se va verifica zilnic păstrarea curățeniei în clase de către elevi și se va 

consemna într-un registru – Resp. Administrator Stoica Cati; 

 Se va urmări decorarea clasei și înfrumusețarea ei; 

 Colaborare între clasele din aceeași sală (învățător+diriginte); 

 



Serviciul pe școală învățământ gimnazial 

Ziua Etaj Profesor de serviciu Observații 

LUNI 

PARTER TACIU DOINA CAREU 

ETAJ I MELINTE CORNELIA   

ETAJ II 
PARASCAN VALENTINA 

ILAȘ CONSTANTIN 

  

MARȚI 

PARTER 
ILAȘ CONSTANTIN 

CHIRVASE VETUȚA 

CAREU 

ETAJ I RUSU CRISTI   

ETAJ II 
POHRIB ANCA  

CROITORU MIHAELA 

  

MIERCURI 

PARTER IFTIMIE FLORIN CAREU 

ETAJ I MELINTE CORNELIA   

ETAJ II 
URSACHE MONICA CROITORU 

MIHAELA 

  

JOI 

PARTER 
TACIU DOINA 

CHIRVASE VETUȚA 

CAREU 

ETAJ I 
LUNGU GETA 

CONSTANDACHE PAULA 

  

ETAJ II 
URSACHE MONICA PARASCAN 

VALENTINA 

  

VINERI 

PARTER 
IFTIMIE FLORIN 

RUSU CRISTI 

CAREU 

ETAJ I 
POHRIB ANCA 

MANOLACHE MARIUS 

  

ETAJ II 
CONSTANDACHE PAULA 

CĂPĂȚÂNĂ ANDREEA 

  



...continuare...Serviciul pe școală învățământ 

primar 



3. CABINET MEDICAL ȘCOLAR 



4. BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 

1. Declanșare procedură 
concurs – Decembrie 2019 

2. Angajare bibliotecar – 
Ianuarie 2020 

3. Funcționare bibliotecă – 
Ianuarie 2020 



5. TEREN SINTETIC 

1. Solicitare finanțare complementară 
Primăria Tecuci (ultima adresă scrisă 
8.11.2019 ). 

2. Promisiuni că Primăria va realiza 
acest teren !?!?!? 

3. Teren finalizat 2020 !?!?!? 



6. AFTER-SCHOOL 

1. Învățător – PFA –Plata prin Asociația 
Părinților 

2. Proiect After-School – aprobare ISJ Galați; 

3. Funcționare After-School – Locație !? !? !? 



...ce vor părinții – ce putem face noi... 

 Diversificarea ofertei curriculare (opționale mai multe și mai 

atractive - șah, limbă germană/italiană); 

 Campanii antibullying/antifumat/antialcool; 

 Activități de voluntariat; 

 Excursii/tabere; 

 Pregătire suplimentară cu elevii (monitorizarea elevilor care 

vin la pregătire); 

 Mai multe activități practice corelate cu informațiile teoretice 

transmise; 

 Ore de dirigenție (NU predarea disciplinei de bază a 

dirigintelui, NU doar comunicarea de note sau absențe); 

 Dulapuri pentru fiecare copil !?  

 Activități profesor-elev-părinte! 

 

 

 



...continuare... 

 Catalog electronic; 

 Uniformă unică; 

 Ore în aer liber; 

 Psiholog școlar!? 

 Serbarea de sfârșit de an – pe cicluri de învățământ în curtea școlii; 

 Mai mult de 1 ședință cu părinții pe semestru/informarea periodică 
a părinților cu privire la notele elevilor; 

 Telefoanele mobile ale elevilor; 

 Școala Altfel/Activități specifice anotimpurilor la înv. primar; 

 Concursuri între clase pe diferite teme; 

 Teme care să le dezvolte competențe, rezolvabile într-un timp 
rezonabil și care să fie verificate; 

 Repartizarea copiilor la clasa zero; 

 

 
 



Realizarea schimbului de cicluri 




