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Raport de activitate 

Pe anul școlar 2015-2016 

Organizarea activității instructiv-educativ. În anul școlar 2015-2016  activitatea instructiv-

educativă am organiza pe baza legislației în vigoare, respectând toate prevederile legislative. Au 

fost școlarizate majoritatea elevilor din raza noastră de școlarizare, dar sunt elevi, mai ales din 

satul Fitod care au ales școlile din Miercurea-Ciuc.                                                                   

La începutul anului școlar 2015-2016 au fost înscriși în total 181 de elevi, din care 42 în grădiniță, 

87 la clasele primare și 52 în clasele gimnaziale, numărul formațiunilor fiind de 11.  

În anul școlar 2015-2016 au desfășurat activitatea didactică 14 cadre didactice, din care 9 titulari, 

si 5 suplinitori calificați. Toate cadrele didactice au fost calificate pe specialitatea postului la care 

au fost numiți. Disciplinele  de biologie, educație plastică și educație tehnologică au fost predate 

de către cadre didactice titulare, cu altă specialitate.   

La început de an școlar toate spațiile de învățământ au fost pregătite corespunzător, au fost 

efectuate lucrări de dezinfecție, deratizare și dezinsecție cu personalul propriu. A fost achiziționat 

lemne foc pentru asigurarea temperaturi corespunzătoare în timpul ierni. Învățătorii și diriginții au 

pregătit sălile de clasă, au fost distribuite manualele școlare. Lipsă de manuale am avut la 

disciplina educație tehnologică, și manuale pentru clasa II. au sosit cu întârziere, iar pentru clasa a 

III nu am avut manuale conforme cu noul program. 

La întocmirea orarului a fost respectată Planul Cadru de învățământ pentru învățământul 

preuniversitar în limbile minorităților. Cadrele didactice au întocmit planificările calendaristice în 

timp util. Programele CDS au fost aprobate de către inspectorul de specialitate.  

Documentele manageriale au fost elaborate conform cerințelor. A fost reactualizată 

Regulamentul de Ordine Interioară pe baza OMEN 5115 din 2014. Au fost elaborate peste 30 de 

proceduri operaționale în cursul primului semestru.  

Rezultate școlare: La nivelul primar toți cei 87 de elevi  au promovat clasa la sfârșitul 

anului. Un elev a avut nota scăzută la purtare din cauza absențelor nemotivate. Prezența a fost de 

97,62% , nu am avut caz de abandon școlar. 

La nivelul gimnazial din cei 54 de elevi existenți la sfârșitul anului 41 au primit notă de 

trecere din toate disciplinele, 12 au fost declarați corigenți, 0 repetenți.  În timpul anului școlar  o 

elevă de etnie rromă a abandonat școala din clasa a VIII-a. Am avut mai mulți elevi, care au venit 

în timpul anului școlar da au și plecat la alte unități.    



În timpul anului școlar a fost organizată simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a 

VIII. Rezultatele la acest examen au fost slabe, dar la nivelul clasei. La Evaluarea Națională 2016 

din cei 9 elevi înscriși 4 au obținut note de trecere la fiecare disciplină de examen, rata de 

promovabilitate fiind de 44,44%. Rezultatele au fost reale, raportată la componența clasei și 

nivelul de cunoștințe ale elevilor.  Din cei 12 elevi care au absolvit clasa a VIII 7 au fost admiși la 

licee din Miercurea-Ciuc, 2 la școli profesionale, 2 nu s-au înscris iar 1 este repetent. 

Concursuri. Elevii din  clasele primare au participat la concursul de matematică „Pal 

Lajos” organizată pentru școlile din Ciucul de Jos. Doi elevi de clasa a I-a au obținut locul I, 

respectiv II la faza județeană a aceluiași concurs. Elevii din clasele primare și gimnaziale au 

participat la concursul de matematică ”Zrinyi Ilona”  Sportivii din școala noastră au participat la 

mai multe competiții sportive interșcolare, cu rezultate bune.  

Școala noastră a fost cuprinsă în proiectul ”Educație și Performanță”, unde au participat 90 de 

elevi, dintre care au fost premiați 7 elevi 

Activități extrașcolare. Activitățile extrașcolare au fost organizate conform planificărilor 

și tradițiilor școlii.    Am organizat ziua Moș Nicolae, și Crăciun, și elevii au primit cadouri din 

partea școlii, sponsorizat de Composesoratul Misentea și Leliceni.  

Cu ocazia comemorărilor de ziua 15.martie am organizat festivității la Biserica din Misentea. Am 

comemorat ziua de naștere a pictorului Nagy Istvan.  

În luna mai 50 de elevi din clasele primare au participat la ”Erzsebet tabor” organizat la Izvoare, 

în parteneriat cu Școala Gimnazială gal Sandor Ciucsângeorgiu, finanțată de către Magyar 

Nemzeti Udulesi Alapitvany din Ungaria.  

Programele din săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun au fost organizate conform 

planificărilor. Elevii au participat activ la aceste programe, dar nu și părinții. 

Pentru elevii din clasele primare am organizat o excursie tematică la Sfântu Gheorghe, iar pentru 

elevi claselor gimnaziale o excursie tematică în Țara Bârsei.   

Control. Cu ocazia controalelor efectuate de organele interne și externe s-a constatat că cadrele 

sunt bine pregătite. Majoritatea cadrelor didactice sunt preocupate de perfecționare, dar sunt și cei 

care nu participă nici la examenele de acordare a gradelor didactice, nici la alte forme de 

perfecționare.  

Relații cu autoritățile locale. Relația conducerii școlii cu Consiliul Local și Primăria este 

foarte bună, personal sunt membru activ al Consiliului Local Leliceni. Relație bună avem și cu 

Composesoratul din Misentea, și Leliceni, care sponsorizează activitățile noastre  

 

Misentea, la  23.08.2016   Kánya László 



Școala Gimnazială Nagy Istvan  

Misentea, jud. Harghita 

Nr: _______ / 2016 

 

Starea învățământului în anul școlar 2015-2016 

La Școala Gimnazială Nagy Istvan Misentea  

Plan de școlarizare. În anul școlar 2014-2015 unitatea a funcționat cu 

următoarele formațiuni de studiu: 

Nr. crt. Nivel  Nr. clase / grupe Nr. elevi 

1 Preșcolar  2 42 

2 Primar  5 87 

3 Gimnazial 4 52 

 TOTAL 11 181 

 

Raza noastră de școlarizare este satul Misentea, satul Leliceni, și satul Fitod. 

Resurse umane: În anul școlar 2014-2015 au desfășurat activitatea 14 cadre 

didactice, calificate 100% 

Nr. crt Statut cadru didactic Grad I. Grad II. Def. Deb.  

1 Titulari 2 4 3 0 

2 Suplinitori 0 1 3 1 

Numărul posturilor aprobate pentru anul școlar 2015-2016 a fost de 19,61, din care 

14,61 didactic, 1,5 didactic-auxiliar, și 3,5 nedidactic. 

 Resurse materiale: Procesul instructiv-educativ s-a desfășurat în 2 clădiri, 

aflate în curte comună. Unitatea este împrejmuită cu gard, are Autorizație de 

Funcționare Sanitară.  

Bugetul aprobat pentru anul fiscal 2015 este de 69.000 Ron la capitolul cheltuieli 

materiale și 602.000 Ron la capitolul cheltuieli personale.  

Rezultate școlare: 

Nr. 

crt. 

Nivel  Nr. 

elevi 

Cu media corigent repetent Purtare 

scăzută 
5-7 

S 

7-9 

B 

9-10 

Fb. 

10 

Fb. 

1 Primar fără 

cl. preg 

72 24 18 21 9 0 0 1 

2 Gimnazial  

 

54 0 23 14 4 13 0 4 



Elevii școlii au acumulat în total 2663 ore de absențe, din care motivate 1938 

prezența la ore a fost de 97,82% An avut un singur caz de abandon școlar.   

Evaluarea Națională cl. VIII-a: Au participat 9 elevi din cei12, care au terminat 

clasa a VIII-a, 4 au promovat toate probele si au avut media generală peste 5. Numai 

9 elevi care au terminat clasa a VIII-a s-au înscris la clasa a IX, în școli profesionale 

din Miercurea-Ciuc. 

 

 

Misentea, la 24.08.2016 

 

 

 

 


