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Nr. 1233 / 09.10.2020 

 

Raport anual  

privind  calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ Grădinița Specială  

An şcolar 2019-2020 

I.PROIECTAREA STRATEGIEI DE COORDONARE ȘI DIRECȚIILOR DE DEZVOLTARE A 

UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. PDI respectă structura de ansamblu a unui proiect pe durată medie și lungă. Proiectul de dezvoltare 

institutională este fundamentat pe analiza și diagnoza resurselor umane și materiale existente;  

 -Viziunea,misiunea și ţintele strategice  din PDI sunt  derivate din prevederile curriculumului naţional și din alte 

acte normative  privind finalităţile învaţămantului preprimar și sunt adecvate grădiniţei; 

-Obiectivele generale sunt derivate din ţintele strategice;  

-Sunt enuntaţi indicatori  de realizare pentru fiecare ţintă strategică;  

-Planul managerial–există, este corect întocmit în conformitate cu specificul unității de învățământ și cu politicile 

educaționale de la nivelul inspectoratului şcolar;  

- În planul  managerial anual sunt precizate: strategiile/acţiunile, resursele (umane, materiale, financiare, de 

informaţie, de expertiză etc), termenele de realizare pentru fiecare program/acţiune, responsabilităţile alocate 

persoanelor care realizează fiecare program / acţiune, modalităţile de evaluare indicatorii de performanță. 

- În PDI sunt formulate 5 ţinte strategice; 

- Obiectivele generale sunt derivate din ţintele strategice; 

-Sunt enunţaţi indicatori măsurabili / cuantificabili de realizare pentru fiecare ţintă strategică a PDI; 

- PDI cuprinde referiri la dezvoltarea ofertei educaţionale, adecvarea curriculumului la eterogenitatea de 

dizabilităţi; 

- Existenţa planului operaţional / planului de implementare - planului unic managerial  pentru anul în curs și pentru 

anul anterior; 

-Asigurarea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor didactice în mediul on – line: 

-Asigurarea şi studiul documentelor legale în vigoare(ordonanţe militare, decrete, hotărâri CNSSU, ordin ministru, 

plan de măsuri naţional şi judeţean, adrese ISJCJ etc.) 

-Aplică planul de acțiune al inspectoratului școlar județean; Elaborarea şi aprobarea planului de măsuri pentru 

situaţia suspendării cursurilor la nivelul unităţii de învăţământ. 

-S-au respectat prevederile Ordinului comun MS și MEC nr. 1076/ 4518 /12.06.2020, privind stabilirea 

măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și Recomandările pentru desfășurarea activităților cu copiii în unitățile de 

învățământ preșcolar, în perioada vacanței de vară 2020, ghid elaborat de MEC; 
 

-Oferta educaţională răspunde nevoilor de educaţie și dezvoltare ale preșcolarilor cu CES; 

-S-au aplicat toate documentele curriculare legale aflate în vigoare, 
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-S-au utilizat documentele şcolare din învățământul preşcolar de masă şi special, precum și documente proprii, 

adaptate specificului instituţiei, 

-Documentele de planificare și proiectare didactică corect întocmite, respectă cerințele curriculumului preșcolar și 

sunt raportate corect la specificul grădiniței;  

-Existenţa  unui orar al grădiniţei, al grupelor și cabinetelor; are la bază planul – cadru din 2008 și permite o 

activitate bine structurată, răspunzând necesităţilor copiilor cu CES.  

-A fost prelucrat în Comisia Metodică Planul - cadru  învăţământ special preşcolar,(Anexa nr.3),  aprobat prin 

O.M.E.C. nr. 3622/2018şi s-au discutat modalităţi de implementare a noilor prevederi; s-a accentuat ca activitățile 

să se desfășoare sub egida celor 3 concepte: interesul superior al copilului, starea de bine a copilului și bucuria/ 

plăcerea de a învăța ,toate centrate pe copil şi problema sa. 

- Pentru perioada de suspendarea a cursurilor s-a elaborat câte  un orar special pentru fiecare funcţie didactică:   

profesori pentru învăţământul special preşcolar, profesori psihopdagogi, profesor kinetoterapeut. Orarele au fost 

stabilite, ţinându-se cont de disponibilitatea şi posibilităţile părinţilor de a participa la activităţile on-line propuse de 

cadrele didactice. 

-Oferta educaţională pentru anul școlar 2019-2020: 

 Program săptămânal / de zi; 

 Activităţi instructiv-educative frontale; 

 Terapii specifice și de compensare;  

 Stimulare psiho-senzorio-motorie a copilului; 

 Terapie logopedică;Recuperare kinetoterautică; 

 Terapia Snoezelen  

 Socializarea copilului / Ieșiri tematice săptămânale; 

 Activităţi opţionale / CDȘ-uri; 

 Activităţi de formare a autonomiei personale si adaptare la viaţa cotidiană; 

 Activităţi extracurriculare (excursii, plimbări, vizite, concursuri etc.) 

 Grupuri educaţionale și de suport pentru părinţi; 

 

-Obiective ale  Comisiei pentru curriculum: 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în 

funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional; 

 Procurarea documentelor curriculare oficiale (plan–cadru, programe şcolare, ghiduri metodologice, 

manuale etc.); 

 Aplicarea planului-cadru de învăţământ ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare; 

 Elaborarea unei programme noi de opţional, educaţie pentru sănătate ; 

 Propunerea și avizarea CDȘ-urilor pentru anul școlar următor; 

  Revizuirea fişei zilnice a activității și comportamentelui  preşcolarului; 

 Adaptarea fişei pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa 

pregătitoare și implementarea ei; 

 Asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare; 

 Consultanţa cadrelor didactice în domeniul curricular; 

 

-Curriculum la decizia şcolii : 

1. Domeniul esteticşi creativ: ”Mânuţele magice”; 

2. Domeniul psihomotric:“Ca să cresc voinic, fac gimnastică de mic”; 

3. Domeniul Ştiinţe/Matematică distractivă :”Albiniţa Calculici”; 

-Activităţile opţionale (CDȘ), răspund necesităţilor copiilor înscrişi în grădiniţă şi au acordul Adunării Generale a  

părinţilor, consemnate în procesele verbale ale acestora; toate programele  pentru activităţile opţionale au fost 

avizate de I.S.J.Cluj. 
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-S-a constituit, prin decizie internă, Comisia pentru activități extrașcolare și extracurriculare și s-a desemnat 

coordonatorul pentru proiecte și programe educaționale. 

-Activitatea extracurriculară se desfaşoară pe baza unei planificări, cu obiective, teme şi termene; activităţile au 

avut la bază o bună organizare şi comunicare, implicând un mare număr de copii, cadre didactice, părinţi, 

reprezentanţi ai unor asociaţii, instituţii publice, voluntari. 

-Există dovezi de organizare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare a excursiilor, vizitelor, ieşirilor (cereri de 

organizare şi desfaşurare aprobate de către director/ISJCluj)  

- Există dovezi ale popularizării activităţilor extracurriculare: afişe/ anunţuri, diplome, fotografii, etc 

 

Proiecte/programe educaționale desfăşurate în anul şcolar 2019-2020 (semestrul I): 

 1. Program Naţional “Kalokagathia”, proiect la nivel de unitate: ”Mișcarea ne ajută să creștem mari”,

 Grupe implicate: grupa mijlocie A; 

 2. Program educaţional naţional de promovare a educaţiei pentru schimbare ”Curcubeul schimbării”, proiect la 

nivel de unitate: ”Copilăria în culori”. Grupe implicate: grupa mică; 

 3. Programul Național Eco Grădiniţa -”Copiii, viitorul planetei albastre”, proiect la nivel de unitate: ”Micii 

prieteni ai naturii”.Grupe implicate: grupa mijlocie B și Grupa Mare B; 

 4. Protocol de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Cluj, proiect la nivel de 

unitate: ”Micii sanitari”. Grupe implicate: grupa mare A; 

 5. Proiect Educativ Interjudețean ”Inimi pentru inimi”, organizat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Orizont Oradea, jud Bihor. 

Parteneriate educaţionale încheiate în anul şcolar 2019-2020: 

1.Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul Psihopedagogie 

Specială şi Psihologie clinică; 

2.Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul Kinetoterapie și Discipline 

Teoretice 

3. Asociația Azuria, Baia Mare; 

4.”Un strop de credință” - Parteneriat cu Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”; 

5.Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Mănăștur : Traian Brad; 

6.Ansamblul de jocuri și obiceiuri ”Moștenirea” al Colegiului Studențesc de Performanță Academică al 

Universițății Babeș Bolyai Cluj-Napoca; 

7.Centrul de investigații Oftalmologice Review, Cluj-Napoca; 

8.Asociația Dog Assist Cluj -Napoca; 

9.Asociația Azuria, Baia Mare, jud. Maramureș; 

10.Asociația de părinți :” Împreună pentru copii“. 

 

- Obiectivele cuprinse în documentele manageriale strategice şi operaţionale au fost prezentate CA.  

-Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca toate activităţile să 

fie centrate pe copil, sa se desfășoare în zona proximei dezvoltări, să satisfacă nevoile şi interesele copilului si ale 

familiei.. 

-Valorile dominante sunt: atmosfera placută, relaxantă, colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşament faţă de copii și problemele lor, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, 

creativitate, împuternicirea angajaților. Se întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, 

automulţumire, autosuficiență. 
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-Toate activităţile din Grădiniţa Specială sunt centrate pe copil şi problema sa şi presupun răbdare, talentul de a te 

pune în situaţia altuia şi multă  înţelegere umană. 

-Directorul este deschis şi ascultă sugestiile tuturor angajaților, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa 

acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă, terapeutică şi în conduita angajaţilor. 

 

2.Elaborarea și/sau revizuirea metodelor și procedurilor consemnate în documentele manageriale în 

concordanță cu principiile unui management eficient 
- Procedurile operaţionale există și reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment,  conform 

prevederilor legale. 

- Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. nr. 59378 / 09.12.2019 este reînnoită în fiecare an, la expirarea  

termenului , 

- Autorizaţia sanitar-veterinară există, are nr. VACJ 01058/09.10.2008, 

- Insituţiile abilitate efectuează controlul periodic și se întocmesc procese verbale în registrul unic de control. 

-Autorizația PSI este în curs de dobândire de la instituția abilitată. 

- Documentele pentru activităţile desfăşurate  în cadrul sistemului de sănătate şi securitatea muncii şi de  PSI, 

prevăzute de legislaţia în vigoare – sunt realizate pe baza de contracte cu firmă specializată ( S.C.Lafa Judex ). 

-Există preocupare pentru punctualitate și respectarea termenelor  în  completarea documentelor școlare. 

Documentele şcolare  sunt corect întocmite. Monitorizarea se realizează în mod susţinut. Controalele externe nu au 

evidenţiat neglijenţe sau erori de completare. 

-Managerul susţine implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, 

stimulează lucrul în echipă, ia decizii corecte, transparenţă în decizie, tact şi implicare în gestionarea conflictelor, 

este perceput ca leader şi creează un climat adecvat. 

 
3. Elaborarea și/sau revizuirea procedurilor de monitorizare și autoevaluare a activităţii unităţii de 
învăţământ; Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul: 

 În C.A., C.P., CEAC, CM și alte compartimente s-a analizat calitatea activităților desfășurate și au fost generate 

documente specifice, conform procedurilor (rapoarte lunare, semestriale, anuale, procese verbale, planuri de 

îmbunătățire etc.)  

-Raportul anual cu privire la calitatea educaţiei a fost transmis corect şi în termen. 

-S-au elaborat rapoarte de desfășurare a activității online, pe perioada de suspendare a cursurilor, care au fost 

puse la dispoziţia conducerii pentru verificare, control şi monitorizare a activităţii zilnice; au fost trimise pe 

mijloacele on – line agreate: rapoarte zilnice/ săptămânale, fişe de lucru, prezentări PPT,expuneri, activităţi şi 

jocuri adaptate copiilor cu CES, link-uri utilizate, poze, filme, print screen-uri, etc. 

-Existența chestionarelor de evaluare a gradului de  satisfacție a beneficiarilor 

-Directorul, coordonatorii comisiilor metodice, membrii CA, CEAC controlează  şi monitorizează procesul 

instructiv–educativ prin asistențe, activități de formare, evaluări interne, etc. Astfel, au fost realizate asistențe și 

interasistențe la activități didactice și extracurriculare, fiecare cadru didactic fiind asistat cel puțin odată pe 

semestru.  S-au completat fișe de observare a activităților de la grupe și cabinete, fișe de observare a activităților 

metodice, fișe de evaluarea a impactului activităților extracurriculare, fișe de monitorizare a caietului educatoarei, 

fișa de monitorizare a activităților  instructiv - educative și terapeutice . 

-Managerul susţine implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, 

stimulează lucrul în echipă, ia decizii corecte, transparenţă în decizie, tact şi implicare în gestionarea conflictelor, 

este perceput ca leader şi creează un climat adecvat. 

 

-Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat întâlniri cu cadrele didactice în scopul optimizării procesului instructiv-

educativ și terapeutic. 
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-S-au analizat rezultatele învăţării - teste iniţiale, de progres, finale, etc. și s-au  întocmit  rapoarte cu privire la 

rezultate, elaborând un  plan de măsuri remediale. 

În cadrul ședințelor cu părinții, dar și în consiliile profesorale, au fost analizate și evaluate rezultatele procesului 

de predare-învățare-reabilitare.Părinţii au participat la parteneriate educaţioale cu unităţi de învăţământ,  comunitate, 

serbări , activităţi de diseminare rezultate şcolare, în fiecare semestru. 

-Numită prin decizie internă nr. 107 / 06.09.2019, Comisia de asigurare a calităţii la nivelul şcolii, a fost 

constituită conform Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie și vizează asigurarea standardelor de 

funcţionare ale unităţii, urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învăţării, precum și întocmirea rapoartelor 

RAEI. 

-CEAC funcţionează conform Legii calităţii, în baza unui regulament propriu și a programului operațional de 

activitate. Este sprijinit de colectiv şi realizează monitorizarea tuturor sectoarelor şcolii, inclusiv a activităţii 

manageriale. Concluziile sunt cuprinse într-un registru de monitorizare care stă la baza întocmirii rapoartelor de 

evaluare internă semestriale şi anuale,  urmate de programe de remediere care se analizează în CA şi stau la baza 

proiectărilor ulterioare a activităţii şcolii. Anual, CEAC elaborează Raportul de evaluare internă RAEI 

(1218/14.10.2019) şi Planul de măsuri. 

-Membrii CEAC şi conducerea grădiniței accesează permanent platforma ARACIP. 

-Se monitorizează cu atenţie dezvoltarea profesională a tuturor categoriilor de personal. 

-Rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei au fost elaborate în conformitate cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în 

educaţie 

-S-au întocmit corect și în termen  rapoartele semestriale şi anuale de activitate a unității de învățământ. 

-S-au întocmit corect și în termen planurile de măsuri şi îmbunătăţire a deficienţelor. 

 

4.Stabilirea obiectivelor, activităților, responsabilităților și termenelor de realizare în PDI şi în programele 

de dezvoltare a sistemelor de control managerial, în acord cu codul de control intern 
-Documentele de proiectare-planificare respectă prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

şi ale ordinelor şi instrucțiunilor specifice. 

-Există planul managerial anual, au fost întocmite rapoarte semestriale și anuale ale CA, CM, CEAC, dar și 

materiale de analiză ale altor compartimente ( administrativ- financiar, medical) 

-PDI cuprinde referiri la dezvoltarea ofertei educaţionale, concretizate în Programul managerial şi în strategia 

comisiei de curriculum. Monitorizarea gradului de adecvare a ofertei educaţionale la contextul socio-economic şi 

cultural în care funcţionează grădinița se realizează, periodic, prin sondaje şi chestionare de satisfacţie. Oferta 

educaţională are acoperire în resursele materiale şi umane. Grădinița are cadre didactice specializate pentru terapii 

specifice şi dispune de cabinete dotate în acest sens, precum și educatoare specializate în problemática 

învățământului special preșcolar 

-Comisia de curriculum a elaborat strategia de marketing educaţional pentru unitatea şcolară. Există proceduri 

specifice de promovare a ofertei educaţionale pentru toate instituțiile interesate: grădinițe de masă(activităţi în 

parteneriat educaţional cu grădiniţe de masă, vizite reciproce, participarea cadrelor didactice la şedinţele cu părinţii 

preşcolarilor), medici specialiști, medici de familie, centre de reabilitare, DGASPC, CJRAE, ISJCJ, 

Procedura cuprinde tipul de acţiuni,  responsabilul şi modalităţi de evaluare și impactului. Sunt utilizate şi 

facilităţile mass-media, precum şi activităţile şcolii cu părinţii şi alţi parteneri comunitari.  

- Grădinița este mediatizată în comunitate şi prin activităţile prilejuite de şedințe cu părinții, generală și pe 

grupe,activități cu ONG-ri, organizarea unor activităţi cu personal din grădinițele de masă, evaluări ale copiilor din 

grădinițele de masă, aproximativ 32 copii evaluați și consiliați de CIEC, vizite în şcoală ale membrilor diferitelor 

segmente ale comunităţii,(asistenți sociali, studenți, profesori - îndrumători de practică,părinți noi, în vederea 

înscrierii preșcolarilor în grupele grădiniței. întâlniri cu partenerii),altele. 

-Comisia de monitorizare / control managerial intern s-a constituit, prin decizia directorului , nr.120/06.09.2019 
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în baza hotărârii Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/07.05.2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu 

modificările și completările ulterioare. 

-Asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice; 

5. Organizarea  compartimentelor funcţionale ale unităţii şcolare 

-Toate comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise 

de directorul unităţii de învăţământ. Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de 

membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ. 

Fiecare comisie are o mapă care conţine dosarul de procese – verbale, structura comisiei, regulamentul de 

funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. 

Mapa este administrată de responsabilul comisiei şi este păstrată la director. 

-Deciziile interne privind constituirea organismelor de conducere intermediară: CA, CP, CEAC, CM, Comisii 

există şi sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-Organigrama există (decizie nr.  148/06.09.2019),toate compartimentele relaţionează şi comunică eficient;  

- În organigramă sunt stabilite linii clare de decizie, comunicare şi raportare. CEAC și CM(SCIM) se află în relaţie 

de coordonare cu CA, iar directorul în relaţie de subordonare faţă de CA. 

- Sunt acoperite, cu structuri prevăzute în organigramă, toate funcţiile şi atribuţiile prevăzute de legislaţia în  

vigoare  – comisii cu caracter permanent ; 

-Documentele legislative și alte acte normative care reglementează activitatea unităţii sunt puse la dispoziția 

personalului didactic și didactic auxiliar atât în format letric, cât și electronic. Beneficiarii au luat la cunoștință și 

și-au asumat prin semnătură conținutul acestora. 

-Comisiile I.S.U., N.S.S.M., P.S.I. sunt constituite cu respectarea prevederilor legale;  

-Personalul didactic de conducere şi de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic au obligaţia de a cunoaşte 

şi aplica normele generale şi specifice corespunzătoare tipului şi profilul postului, să respecte instrucţiunile de 

protecţia muncii în funcţie de nivelul tehnic al dotărilor, de specificul activității  în care se desfăşoară munca şi 

activităţile şcolare şi extraşcolare.  

6. Proiectarea bugetului unității de învățământ, corelat cu domeniile de activitate şi ale PDI, precum şi 

asigurarea aprobării în C.A.: 

-Proiectarea bugetului se realizează în conformitate cu curriculum-ul şcolii, cu respectarea prevederilor 

oficiale.Activitatea financiară se desfăşoară corect şi transparent. Organismele de control financiar nu au constatat 

neconformităţi sau abateri de la legislaţie. 

- Proiectarea bugetului se realizează în conformitate cu curriculum-ul şcolii, cu respectarea prevederilor 

oficiale.Bugetulse stabileşte anual,se analizează trimestrial, în conformitate cu curriculum-ul şcolii. 

Activitatea financiară se desfăşoară corect şi transparent. Organismele de control financiar nu au constatat 

neconformităţi sau abateri de la legislaţie. 
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Comisia de achiziții a elaborat un program de achiziții pentru anul școlar 2019-2020, manifestând o preocupare 

permanentă pentru menţinerea şi dezvoltarea unei baze logistice corespunzătoare desfăşurării activităţilor 

instructiv-educaţionale şi a celor extraşcolare.  

-În anul şcolar 2019-2020 s-au achiziţionat: jocuri și jucării educaționale și terapeutice, 1 laptop, 6 paturi stivuibile, 

mobilier depozitare paturi stivuibile, 15 scaune stivuibile, 4 sterilizatoare, mașină de spălat vase Gorenje, 1 

pavilion metal și mobilier plastic pentru triaj copii în curte, 8 dozatoare pentru dezinfectanți, 54 șorțulețe 

preșcolari, servicii de reparații acoperiș clădire - anexă (aprox. 21000 lei) 

-Lucrări de investiţii,proiect ”Sistem de detectare, alarmare în caz de incendiu și trapă de  desfumare”s-a realizat 

montajul detectoarelor de  fum si alarmare în toate spațiile grădiniței , aprox. 39000lei; 

 

7. Realizarea listei de priorități a cheltuielilor corespunzătoare etapei. 

- Repartizarea fondurilor alocate s-a realizat conform legii, pe capitole de cheltuieli şi  articole bugetare în 

conformitate cu legislația în vigoare. S-a ținut cont de asemenea de principiul necesității și oportunității, listele de 

priorități au fost discutate și aprobate în CA. 

8. Proiectul planului de şcolarizare 

-Fundamentarea planului de şcolarizare s-a realizat pe analiza de nevoi la nivelul unităţii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; între 8-12 preșcolari cu dizabiltăți ușoare și moderate  în 5 grupe, PV din C.P. 

nr.79/09.12.2019. 

-Planul de şcolarizare propus şi aprobat a fost realizat în proporţie de 99%; pentru anul şcolar 2019-2020 s-a 

aprobat numărul de 54 preşcolari cu CES şi au fost înscrişi 53 preşcolari cu CES, repartizaţi în 5 grupe, cf. 

Proiectului Planului de școlarizare nr. 1548/11.12.2019; grupa mică A,13 copii, grupa mijlocie A, 11 copii, 

grupa mijlocie B, 12 copii, grupa mare A, 12 copii , grupa mare B, 6 copii. 
-Toți preșcolarii înscriși au certificate de orientare școlară emise de COȘP din cadrul CJRAE Cluj. 

-Planul de şcolarizare a fost supus spre avizare consiliului de administraţie și înaintat Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj, PV al C.A. nr.96/11.12.2019. 

9. Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi 

nedidactic 

-Fişa de vacantare a fost întocmită corect  şi prezentarea ei s-a realizat,  la termenul stabilit, serviciului Personal. 

-Statul de funcţii a fost întocmit corect şi prezentat în  termenul stabilit serviciului  Normare și Salarizare,Stat de 

funcții aprobat 01.02.2020. 

-Statul de personal a fost întocmit corect şi prezentat  în  termenul stabilit serviciului Normare și Salarizare. 

-Proiectul de încadrare al personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021(Proiectul încadrării personalului 

didactic pentru anul școlar 2020-2021, Nr. 161/ 06.02.2020) a fost întocmit/elaborat  în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, a fost analizat  în CP și aprobat în CA, respectând termenele şi machetele de transmitere. PV al C.A.  

Nr.  98/06.02.2020. 

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILORUNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.Elaborarea fişelor de post ale angajaţilor în conformitate cu atribuţiile postului , conform O.M.E.C.T.S. nr. 

6143/22.11.2011 şi O.M.E.N. nr.3597/2014 și modelelor cadru recomandate;  

- Fişele posturilor, aferente tuturor categoriilor de personal conţin sarcini generale şi specifice, sunt înregistrate, 

semnate, ştampilate şi agreate. Acestea sunt actualizate anual şi optimizate, ţinând cont de categoriile de personal şi 
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de atribuţiile acestora. În fişa postului sunt enumerate sarcinile de bază şi specifice pentru fiecare post (didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic). Personalul grădiniţei cunoaşte reglementările interne, modul de organizare, de luare 

a deciziilor, de constituire a organismelor;  

- Actualizarea fişelor de post ale cadrelor didactice incluzând atribuţii specifice referitoare la proiectarea, 

realizarea şi evaluarea activităţilor de învăţare on – line, cuprinse în Instrucțiunea pentru crearea și / sau întărirea 

capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line aprobate prin Ordinul Nr.4135/21.04.2020. 

- Sarcinile concrete se repartizează, pentru toate categoriile de personal, în cadrul sedințelor generale, ale C.P. și 

C.A. Există anexe ale fișelor de post semnate, ştampilate, înregistrate și luate la cunoștință prin semnătură.  

- Încadrarea pe post a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic s-a realizat 

în mod corect, în baza documentelor de numire/trensfer/repartizare, cu respectarea prevederilor legislative și a 

principiului privind continuitatea activității didactice de predare la aceeeași grupă/cabinet de specialitate, în cazul 

personalului didactic.  

-Pentru selectarea personalului s-a respectat legislația și metodologiile în vigoare, care reglementează  ocuparea 

posturilor și catedrelor vacante pentru personalul din subordine. Prin urmare, s-au ocupat două  posturi vacante 

pe perioadă nedeterminatăde îngrijitoare grupă , prin concurs la nivelul instituției. 

2.Încadrarea/angajarea  personalului s-a realizat  în concordanță cu legislația în vigoare. 

-Încadrarea în normativul de personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

-Sunt încheiate contracte individuale de muncă cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform 

prevederilor legale în vigoare, semnate, ștampilate şi înregistrate în registrul şcolii. Dosarele personale ale 

angajaţilor conţin copii ale datelor personale, actelor de studii/personale/formări/atestate/grade. Ele se completează 

/actualizează după proceduri cunoscute de către angajaţi.  

- Au fost întocmite acte adiționale la Contractul individual de muncă ale cadrelor didactice,   în condiţiile prevăzute 

de art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în cazul 

activităţii de telemuncă se completează cu prevederile art. 5 alin. 2 lit a) - j), din Legea Nr. 81/2018 din 30 martie 

2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, pe perioda suspendării cursurilor. 

- Au fost parcurse și gestionate, în mod corect, etapele  de mobilitate a personalului didactic, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar 

-Autorizația sanitară există și este actualizată anual, nr. 59378 / 09.12.2019. 

-S-au depus documentele în vederea obținerii autorizației PSI. Activităţile de SSM, PSI şi ISU s-au realizat conform 

legii, cu o reală implicare/susținere a firmelor specializate cu care avem contracte.  

3. Contracte încheiate şi derulate cu agenţii economici, ONG şi alte organizaţii privind derularea proiectelor 

Comunicarea interinstituţională se realizează, pe baza de parteneriate şi contracte de colaborare cu instituţii 

din sistem şi comunitate:   
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- cu Consiliul Județean Cluj, CCD Cluj-Napoca; Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, Departamentul Psihopedagogie Specială;Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul: 

Kinetoterapie și Discipline Teoretice, Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, Secția 4 Poliție, Compartimentul de 

proximitate; 

-pentru orientare școlară cu CJRAE Cluj, şcoli speciale și de masă, grădiniţe de masă, 

-pentru activităţi extraşcolare culturale şi sportive,  cu instituţii de artă şi cultură: Biblioteca Județeană 

Octavian Goga, filiala Mănăștur ” Traian Brad”,Ansamblul de Jocuri și obiceiuri al colegiului Studențesc de 

performanță Academică”Moștenirea”, al Universității Babeș - Bolyai Cluj-Napoca, Biserica Adormirea Maicii 

Domnului Cluj – Napoca, Asociația de părinți ”Împreună pentru copii”, Asociația ”Azuria”, Teatrul de păpuși 

„Puck”, Asociația Dog Assist,  

-Rezultatele proiectelor şi a programelor în parteneriat sunt utilizate în unitatea şcolară, atât în cadrul 

activităţilor instructiv-educative, cât şi în activităţile extracurriculare. 

4.Parteneriate educaționale cu unități de învățământ de masă, urban şi rural : 

1. Seminarul Teologic Ortodox Cluj ”Școlarii ne ajută să creștem mari” Clasa a X-a B/ Grupa mijlocie A; 

2. Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Cluj Napoca”Școlarii prietenii noștri” Clasa a II-a B/Grupele mari A 

și B; 

3. Grădinița PP ”Licurici”Cluj Napoca, ”Caravana Prieteniei”, grupa  mare/ grupa mică. 

 

-Aplicare pentru participare la: 

 proiect Erasmus KA 229 School Exchange Partnerships, cu titlul ”Play learning languages”, în calitate de 

parteneri. Obiectivul principal al proiectului : Schimb de bune practici.Proiectul a fost depus spre evaluare 

Comisiei de evaluare proiecte europene.  

 proiect cofinanțat din programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiune Cheie 2 – cooperare pentru 

inovare și schimb de bune practice: ”SENdata - Abordările digitale în educația specială”.  Proiectul a 

fost depus spre evaluare Comisiei de evaluare proiecte europene.  

5.Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză/consultanţă etc.) pentru proiecte, programe.   

-Oferirea cadrului logistic: spaţii, pentru activitățile din proiectul „O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu 

nevoi speciale”, finanţat de Granturile SEE, prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-

2014 şi  implementat de Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu fundatia Estuar. Obiective atinse: amenajarea 

unei camere de stimulare multisenzorială (SNOEZELEN) în valoare de 22000 euro. 

-Elaborarea rapoartelor de impact cu privire la calitatea proiectelor şi a impactului acestora în activitatea elevilor şi 
cadrelor didactice. 

-S-au elaborat rapoarte de evaluare privind calitatea activităților şi a impactului acestora în activitatea preșcolarilor 

şi cadrelor didactice. 

III. CONDUCEREA/COORDONAREAACTIVITĂȚIIUNITĂȚIIDEÎNVĂȚĂMÂNT 

1.Implementarea planului managerial prin alocarea resurselor umane,  materiale, financiare planificate 

-În planul  managerial anual sunt precizate: acţiunile, resursele (umane, materiale, financiare, de informaţie, de 

expertiză etc), termenele de realizare pentru fiecare program/acţiune, responsabilităţile alocate persoanelor care 

realizează fiecare program / acţiune, modalităţile de evaluare. Termenele propuse sunt respectate.  
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2.S-a stabilit, prin decizie, componența comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie.  Emiterea deciziei de constituire a comisiei CM(SCIM) prin respectarea standardelor 

de calitate. Deciziile interne privind constituirea comisiilor şi grupurilor de lucru la nivelul unităţii de învăţământ 

există şi sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare;Structurile manageriale intermediare funcţionează 

după regulamente proprii, fiecare comisie având un regulament şi o tematică a întâlnirilor;  

3.Propunerea spre aprobare consiliului de administraţie a Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi 

Regulamentului intern. Regulamentul  de organizare şi funcţionare respectă legislaţia în vigoare şi specificul 

unităţii, sunt prevăzute explicit sarcinile organismelor de conducere, sarcinile şi atribuţiile generale şi specifice ale 

tuturor angajaţilor şi este aprobat în fiecare an de către CA.  

-Reactualizarea ROFUIP al unității de învățământ, conform OMEC nr.4249/2020 din 13.05.2020; S–a reactualizat 

ROFUI al grădiniței cu prevederile legale cuprinse în OMEC nr.4249/2020 din 13.05.2020. Aprobat în ședința 

Consiliului de administrație din 15.05.2020. 

-Regulamentul intern există şi este aprobat în fiecare an de către CA; este revizuit în funcţie de legislaţia nou 

aparută, necesităţile instituţiei şi specificul unităţii; fiecare angajat  ia la cunoştinţă, prin semnătură toate 

prevederile sale; R.I.nr. 1078/10.09.2019. 

4.Anual, se prezintă, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ. Raportul anual asupra 

calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ a fost propus spre aprobare  Consiliului de administraţie la data de 

16.09.2019 şi a fost prezentat Consiliului profesoral  la data de 30 .09. 2019. Raport anual de activitate existent nr. 

1116/16.09.2019. 

5. Activitatea de îndrumare, control şi evaluare a activităţilor se bazează pe elaborarea si  utilizarea unor 

instrumente interne de lucru. Instrumentele interne de lucru privind monitorizarea, evaluarea și îmbunătăţirea 

activităţii din grădiniţă, aprobate de C.A. al unităţii. 

Instrumentele interne de lucru elaborate în vederea eficientizării activităţii sunt: proceduri, note interne, fișe de 

observare pentru activităţile comisiilor metodice şi a comisiilor pe domenii, fişe de observare a activității şi 

descriptori, fişe de prezentare a CDȘ-ului, fişe de avizare a CDȘ-ului, fișă de monitorizare a impactului activităţilor 

educative, fișă de monitorizare absențe, fișa de observaţii a comportamentelor copiilor, sondaje, chestionare de 

satisfacţie, grafice de monitorizare a progresului elevilor (teste iniţiale, de progres, teste finale), analize rezultate, 

planuri de remediere, fişe de evaluare, hotărâri ale C.A., altele. 

6. Prin responsabilii comisiilor metodice, se asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare. S-au discutat prevederile Planului cadru  învăţământ special 

preşcolar, aprobat prin OMEC nr. 3622/2018. Procurarea documentelor curriculare si a bazei logistice necesare: 

auxiliare curriculare avizate, caietul educatoarei, caietul/fișa de observaţii a comportamentelor copiilor, teste 

standardizate, materiale de specialitate etc. Cadrele didactice aplică sistematic metodologii centrate pe elev, 

utilizând metode moderne de predare-învăţare-evaluare, utilizând tablă interactivă, soft-uri educaţionale, 

videoproiectorul, alte mijloace IT. De asemenea, sunt utilizate sistematic, în procesul didactic, auxiliare curriculare 

şi alte mijloace de învăţământ precum: cărţi, jetoane plastifiate, planşe, fişe de lucru, reviste de specialitate, jocuri 

didactice, truse logice, echipamente sportive etc. 

-Softurile educaţionale (Compedia, Sortăm şi gândim, Gândire logică, Aer, pământ şi mare, Litere şi numere, CD-

uri Eu vreau să vorbesc corect, CD-uri pentru stimulare cognitivă - 9 bucăţi „Let’ s go to the Seaside”, Fişe de 

lucru şi soft-uri educaţionale on-line, INTUITEXT Power Point-uri, Fişe de lucru şi soft-uri educaţionale on-line) 
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s-au utilizat frecvent pentru stimularea cognitivă, terapia tulburărilor de limbaj şi psihomotricitate; pentru 

activitatea de kinetoterapie s-au primit donaţii de casete video “Motor skills education”, cu parcursuri educaţionale 

utile; 

-Fondul de carte al bibliotecii este îmbogăţit cu noutăţi  din specialitate şi carte preşcolari,  existând un registru de 

evidenţă nominală pentru fiecare cadru didactic care utilizează fondul de carte.  

-S-au verificat şi avizat planificările  calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor metodice. 

-S-au avizat planurile de  intervenţie personalizate.  

- S-a monitorizat elaborarea instrumentelor de evaluare a copiilor preșcolari cu CES. Probele s-au ales în funcţie de 

posibilităţile de comunicare, gradul de cooperare şi implicare în sarcină a fiecarui copil. 

-La cabinetele de specialitate, PIP-urile, proiectele de intervenție personalizată conţin obiective prioritare, 

structurate pe problema copilului şi  modalităţile de realizare a acestora; 

7. Comisia Internă de Evaluare Continuă.  

-Evaluările iniţiale şi sumative reflectă preocuparea cadrelor didactice de a surprinde corect problemele şi nivelul 

preşcolarilor, pe domenii ale dezvoltării; Existenţa rapoartelor de evaluare şi a procesului verbal de la C.P şi din 

cadrul C.I.E.C.(Comisia Internă de Evaluare Continuă); 

-Corelarea rezultatelor la teste cu examinarea limbajului şi dezvoltării psihomotorii oferă un nivel real de 

dezvoltare pentru fiecare copil; 

-În documentele de proiectare ale educatoarelor se regăsesc obiectivele prioritare şi specifice în funcţie de diagnoza 

grupei: 

-Stabilirea unei relaţii optime între obiective şi competenţe, organizarea conţinuturilor, mijloacele disponibile şi 

respectarea principiilor didactice  stau în atenţia majorităţii cadrelor didactice din grădiniţă; 

-Munca diferenţiată pe grupe de nivel, 

-Împărţirea sarcinilor de învăţare pe paşi mici, 

-Există la fiecare grupă şi cabinet de terapii fişe de lucru, materiale auxiliare aplicative, aparatură audio-video, 

jocuri didactice, material intuitiv;  

-Analiza rezultatelor preșcolarilor prin existenţa rapoartelor de evaluare şi a procesului verbal de la C.P. şi din 

cadrul CIEC;Existenţa protocoalelor testelor psihologice şi fişele de evaluare şi observaţie psihopedagogică; S-au 

întocmit fişe de evaluare finală; s-au utilizat instrumente de lucru specifice: teste standardizate, grile, scale de 

evaluare a comportamentului, fişe de evaluare  finală; 

-Existenţa planurilor de măsuri ameliorative pentru recuperarea comportamentelor absente, conform fişelor 

standard de evaluare, 

-Existenţa instrumentelor de evaluare (fişe de evaluare, consemnări, chestionare etc); 

-Existenţa interpretării statistice privind evaluarea de progres   (iniţială –finală) 

-Rezultatele şcolare ale elevilor sunt monitorizate, interpretate şi comunicate părinţilor în cadrul întâlnirilor 

directe(şedinţe cu părinţii, consilieri indiviale, pe baza orarului orar de audienţă al cadrelor didactice şi conducerii), 

telefonic. Se pune accent pe progresul obținut şi pe aspectele care necesită îmbunătățire. S-a realizat comunicarea 

individuală către părinţi a rezultatelor evaluărilor iniţiale şi finale, luarea la cunostinţă prin semnatură; 

 

8. Coordonarea procesului de orientare școlară a elevilor (la nivelul instituţiei) 

-În C.I.E.C(Comisia internă de evaluare continuă) s-a realizat evidenţa copiilor cu CES orientaţi spre învaţământul 

de masă şi special ;  

-S-au întocmit caracterizari psihopedagogice şi dosarele preşcolarilor care împlinesc vârsta şcolarizării, în vederea 

orientării şcolare prin Comisia de evaluare şi  orientare şcolară din cadrul C.J.R.A.E.; 

- S-a realizat evidenţa preşcolarilor amânaţi medical, pe baza cererilor părinţilor şi a diagnosticelor medicale şi 

întocmirea dosarelor pentru amânarea de la şcolarizare; 

-Comisia Internă de Evaluare Continuă  a  centralizat toate rezultatele evaluărilor iniţiale şi finale sub forma 

tabelară şi statistică; 
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- Comisia CIEC din unitate a evaluat şi întocmit dosarele pentru  orientarea şcolară a preşcolarilor cu CES în 

instituţii de învăţământ special şi de masă. (procese-verbale, analize în şedinţe generale  şi pe grupe, cu părinţii) 

-Existenţa consemnărilor referitoare la cuprinderea copiilor în şcoli (în centralizatoare distincte, cu numele 

preșcolarilor); 

-Existenţa evidenţei copiilor cu CES pe grade de deficienţă/încadrare în grad de handicap şi coeficient de 

inteligenţă ; s-a realizat o evidenţă tabelară şi statistică a diagnosticelor la finele anului şcolar; 

- În anul școlar 2019-2020 în Grădinița Specială Cluj-Napoca au fost înscriși un număr de 53 de preșcolari. 

Comisia CIEC din unitate a propus spre orientare şcolară la Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din 

cadrul C.J.R.A.E 10 preşcolari cu vârsta de școlarizare, din care : 

 3 preșcolari au fost orientați spre învățământ de masă cu profesor de sprijin 

 6 preșcolari au fost orientați spre învățământ special 

 1preșcolar a fost orientat spre grădinița de masă. 

La finalul anului școlar din cei 53 de preșcolari : 

 43 de preșcolari s-au reînscris pentru anul școlar 2020-2021, 

 11 locuri disponibile pentru anul școlar următor 

 

9. Stimularea participării preșcolarilor la concursurile specifice recunoscute de IȘJ Cluj și/sau MEN. 

- În anul școlar 2019-2020 cadrele didactice şi preșcolarii cu CES au participat la 2 concursuri specifice 

recunoscutede IȘJ Cluj și/sauMEN.: 

1. Festivalul  Internaţional/ Expozitie de podoabe, decoratiuni, colaj, felicitări/ „ Nașterea Domnului- 

Dar de Crăciun”/Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont”/ Oradea / 11.12.2019/ Copii 

participanți: 10/ Cadre participante: 10/ Premii: 10 premii III  

2. Proiect interjudețean / secțiunea desen, picturi, colaje, obiecte decorative pe teme proiectului/”Inimi 

pentru inimi”/Centrul Școlar de Educație Incluzivă ” Orizont”/ Oradea / 03. 12. 2019/ Copii 

participanți: 8/Cadre participante: 8, 7  Premiii II, 1 Premiul III; 

 

10. Calitatea procesului instructiv-educativ si terapeutic, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore 

şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculareşi extraşcolare. 

Fişele de asistenţă/observare şi fişele de evaluare anuală sunt cunoscute şi sunt întocmite pe baza unor criterii 

clare şi a fişei postului; Directorul controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor şcolare ale cadrelor didactice şi comisiilor si prin efectuarea de 

asistenţe la ore, cel puţin una pe semestru la fiecare cadru didactic . În cursul unui an şcolar, directorul efectuează 

săptămânal 4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. 

Instrumente de evaluare/monitorizare utilizate: 

 Procedură operațională privind monitorizarea activității cadrelor didactice prin asistențe 

 Fișăde observare 

 Fișă de monitorizare documente școlare (caietul educatoarei) 

 Fișă de observare și apreciere activități metodice  

 Fișă de monitorizare activități instructiv-educative și terapeutice  

 Monitorizarea activității didactice desfășurată online s-a realizat constant, prin raportare săptămânală a 

activității desfășurate de către fiecare cadru didactic, pe un raport tipizat ,aprobat în CP. 

 Au fost trimise pe mijloacele on – line agreate materialele necesare de verificare, control şi monitorizare 

a activităţii zilnice, trimise a cadrelor didactice: rapoarte zilnice/ săptămânale, fişe de lucru, prezentări 
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PPT,expuneri, activităţi şi jocuri adaptate copiilor cu CES, link-uri utilizate, poze, filmuleţe, print screen-

uri, etc. 

 

Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare sunt monitorizate sub aspectul calităţii, necesităţii 

şi impactului asupra dezvoltării elevilor. Directorul participă  la diversele activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare, precum: ședințe cu părinții pe grupe, consilieri individuale cu părinții, serbări școlare (Crăciun, sfârșit 

de an școlar), întâlniri cu părinții pentru diseminare activități și rezultate școlare, activități educative și 

extracurriculare  : educație pentru sănătate, CDȘ-dezvoltare emoțională la preșcolari, teatru de păpuși, activități 

ecologice, ieșiri tematice, excursii  etc.S-au întocmit fișe de asistență, cu aspectele constatate, concluzii și 

recomandări. Programul Școala Altfel s-a desfășurat în mediul on line în perioada 27. 04. 2020 – 04. 05. 2020, 

conform adresi MEC nr. 28849/06. 04. 2020; Tipologia activităților a ținut cont de particularitățile copiilor și 

disponibilitatea părinților.   

Se colaborează cu Asociaţia părinţilor, se realizează analize prezentate în CA şi se permanentizează 

activităţile cu adevărat eficiente şi care au la baza un proiect.Activităţile extracurriculare şi extraşcolare şi 

rezultatele acestora sunt popularizate prin intermediul site-ului grădiniței, a unor blog-uri coordonate de cadrele 

didactice, expoziţii în grădiniță, prin publicarea rapoartele anuale de activitate. 

Utilizarea softurilor şi a auxiliarelor curriculare se monitorizează atât cu ocazia asistenţelor conducerii cât şi 

a asistenţelor colegiale. Este o prioritate şi a activităţii CEAC. Monitorizarea se realizează şi prin verificarea 

colaborării pedagogice a cadrelor didactice cu responsabilii Comisiilor Metodice, dar şi prin discuţii periodice cu 

părinţii.  

IV.  MOTIVAREA/ANTRENAREAPERSONALULUIDINSUBORDINE 

Evaluarea periodică şi motivarea personalului 

Evaluarea anuală a activității personalului unității de învățământ se realizează pe baza procedurii de evaluare 

si promovare a personalului, fișelor/ procedurilor existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în 

conformitate cu atribuţiile şi sarcinile din fişa postului. Fişele de evaluare sunt întocmite corect, există proceduri 

clare privind evaluarea, iar directorul, responsabilii de compartimente şi comisii metodice, CEAC monitorizează 

activitatea personalului grădiniței în vederea realizării unei evaluări obiective (asistenţe, interasistenţe, lecţii 

demonstrative, participări la activităţi ale cercului metodic zonal desfăşurate în şcoală etc.). 

-Fişele de evaluare, cu indicatori adaptaţi la specificul grădiniței, sunt cunoscute de la începutul anului şcolar şi în 

concordanţă cu fişa postului. Fişa de evaluare/autoevaluare a personalului este însoţită de un raport 

argumentativ/explicativ. Sunt folosite în evaluare şi dovezi precum: fişele de asistenţe/ interasistenţe, procese 

verbale , rapoarte semestriale, rapoartele responsabililor de comisii, rezultatele la învăţătură ale elevilor. 

-S-au actualizat fișele de evaluare cu indicatori specifici conform fișelor de post actualizate, respectându-se 

O.M.E.C.nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea O.M.E.C.T.S. 6143/22.11.2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Înștiințarea cadrelor didactice referitor la actualizarea fișelor de post și a fișelor de 

evaluare. 

-Propunerea punctajului de evaluare se realizează de către responsabilii de comisii/compartimente, iar punctajele 

finale și calificativele anuale în Consiliul de administrație, respectându-se O.M.E.C.T.S. 6143/22.11.2011, cu 

modificările și completările ulterioare şi Ordinul nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologia 
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de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. Evaluarea anuală 

respectă termenele prevăzute de calendarul metodologiei în vigoare. 

-În consiliile profesorale se fac propuneri și se aleg democratic coordonatorii de comisii, membrii CA, CEAC, 

SCMI etc, aceasta reprezentând o formă de recunoaștere a aprecierii colective și participarea personalului la 

procesul decizional. 

-Au avut loc12 întâlniri tip videoconferinţă(pe platforme online: ZOOM, Cisco Webbex Meeting) ale Consiliului 

profesoral, pe Comisii metodice, Comisie activităţi extracurriculare. 

Motivarea personalului se realizeaza prin asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: Consiliul de Administraţie şi 

Consiliul Profesoral, Comisii Metodice.În consiliile profesorale se fac propuneri și se aleg democratic 

coordonatorii de comisii, membrii CA, CEAC, SCMI etc, aceasta reprezentând o formă de recunoaștere a aprecierii 

colective și participarea personalului la procesul decizional.De asemenea, s-a aprobat trecerea personalului salariat 

al unităţii de învăţământ, de la o gradație salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

Participarea la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor didactice, formă de motivare si 

antrenare:  Directorul a participat la participat la 1 inspecţie specială pentru obținerea definitivării și 1 inspecție 

curentă pentru înscrierea la gradul didactic I; 

În cadrul discuțiilor cu profesorii metodiști, am apreciat activitatea cadrelor didactice inspectate, scoțând în 

evidență preocuparea lor pentru perfecționarea în specialitate și pentru o bună relaționare cu copiii și cu părinții. 

Directorul a întocmit 5 aprecieri și recomandări  scrise pentru completarea  dosarului de înscriere la gradul didactic 

I şi completarea dosarului  pentru  definitivare, întocmire dosar prelungire contract de muncă pe perioda 

determinată.Directorul este preocupat de motivarea personalului, ţinând cont de  rezultatele evaluărilor, dar și de 

implicarea lor în activitățile grădiniței. În acest sens, profesorii care demonstrează preocupare pentru creativitatea 

didactică sunt sprijiniți cu mijloace didactice necesare, în măsura posibilităților financiare. De asemenea, sunt 

susținuți moral prin încurajări și aprecieri individuale și publice, aceștia reprezentând un exemplu pentru 

celelalte cadre didactice. 

 

V.MONITORIZAREA/EVALUAREA/CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR DIN UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.Am coordonat și răspuns de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie şi 

am monitorizat  introducerii datelor  în SIIIR, în termenele solicitate.  Am monitorizat gestionarea bazelor de 

date specifice unităţii de învăţământ prin colaborarea permanentă cu serviciul secretariat și cu administratorul IT. 

Se realizează actualizări periodice în ceea ce priveşte câmpurile referitoare la  baza materială a unității, date 

referitoare la personalul angajat, date referitoare la preșcolarii înscriși, rezultatele învăţării. În baza de date se 

regăsesc informaţii privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Machetele sunt completate corect şi în termen. 

2.Am asigurat monitorizarea arhivării şi păstrării documentelor şcolare oficiale, cu respectarea legii, punând la 

dispoziție spații necesare. Am prevăzut în bugetul instituției resurse financiare care să asigure arhivarea 

documentelor în cele mai bune condiții. Am gestionat activități legate de documentele şcolare, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, numind, prin decizie internă,  un grup de lucru care să verifice corectitudinea întocmirii, 

completării și predării acestora. Documentele şcolare şi actele de studii sunt corect întocmite. Monitorizarea se 

realizează în mod susţinut. Controalele externe nu au evidenţiat neglijenţe sau erori de completare. 
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3.Realizeazăprocedurile disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor.Există Procedura de soluţionare a abaterilor 

disciplinare și de rezolvare a  petiţiilor înregistrate la nivelul unităţii de învăţământ. Există prevederi în 

conformitate cu legea, cuprinse în  RI. Angajații au fost informați despre  prevederile ROFUIP, ROFUI, RI și a 

Codului de etică în cadrul sedințelor generale și au fost luate la cunoștință prin semnătură. 

4.Asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.  Personalul angajat este instruit 

periodic cu privire la normele SSM se cunosc procedurile de gestionare a situaţiilor de criză; fișele de instruire sunt 

semnate de luare la cunoștință. În urma instruirii semestriale, personalul instituției și-a asumat prin semnătură 

cunoașterea normelor de sănătate și securitate în muncă. Există contract de servicii cu firmă specializată SC Lafa 

Judex. 

Serviciile medicale sunt asigurate prin cabinetul medical propriu, deservit de un medic şi o asistentă medicală, 

Cabinetul medical  este dotat cu instrumente specifice şi  medicamente de prim ajutor; există și un protocol cu o 

unitate sanitară privind asigurarea serviciilor medicale (S.C. Medstar), care efectuează la  fiecare început de an 

şcolar şi periodic analizele tuturor angajaţilor; 

-Există procedura de anunţare a serviciilor medicale de urgenţă 112; 

-Există proceduri de acordare a primului ajutor  în caz de urgenţă precum: epilepsie/convulsii, febră gripă, răni, etc. 

Tot personalul a luat la cunoştinţă prin semnătură prelucrarea tuturor procedurilor în caz de urgenţe medicale.  

- Se organizează instructaje periodice de către personalul medical, pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă și 

prevenirea posibilelor accidentări  privind utilizarea soluțiilor de curățare, a dezinfectanților etc.  

- Pe perioada suspendării cursurilor s-au elaborat documente specificepentru angajații care desfășoară temporar 

activități la o altă locație decât cea organizată de angajator, pentru evitarea/diminuarea/eliminarea riscurilor de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

 

5. Monitorizarea aplicării planului de dezvoltare personală a debutanţilor s-a realizat prin verificarea constantă 

a activității acestora, prin discuții cu mentorii desemnați și printr-o preocupare permanentă pentru integrarea 

acestora în colectivul școlii.Consilierea profesională a  cadrelor didactice debutante s-a realizat atât prin 

intermediul mentorilor, cât și în mod direct, prin sprijinirea activității acestora (recomandări metodologice, 

medierea eventualelor conflicte, sugestii privind metode de comunicare și de gestionare a colectivului de 

preșcolari, oferirea de bibliografie de specialitate etc.) 

Organizarea  activităţii de mentorat în unitatea de învăţământ s-a realizat prin emiterea unei decizii interne de 

numire a mentorului pentru profesorii debutanți. Consilierea profesională a  cadrelor didactice debutante, s-a 

realizat constant prin mentorul desmnat, inclusiv în perioada desfășurării activităților de învățare în mediu online 

pe perioada suspendării cursurilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Mentorul realizează  rapoarte privind colaborarea cu cadrele didactice debutante şi progresele înregistrate de 

acestea. 

6.Asigurarea alocării drepturilor copiilor cu C.E.S. (masă, transport, cazare etc) și a celorlalte forme de 

ajutor stabilite prin lege(tichete sociale) către elevi 
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În elaborarea bugetului se are în vedere H.G. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului.  

-Hotărarea nr. 904/2014 prevede limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor, pentru grupa de vârstă 3-7 ani 

inclusiv, la hrană: 16,60lei/zi/copil și la îmbrăcăminte, încalțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive: 498,00  lei/an/copil. 

-De asemenea se aplică prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate și  H.G. nr. 15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. Fișa postului 

pentru educatoare cuprinde sarcini aferente punerii în aplicare a temeiului legal. 

-Pe perioada stării de urgență și alertă s-au distribuit familiilor: 

 resurse educaţionale pentru toţi preşcolarii înscrişi, constând din caiete auxiliare, cărţi de colorat, 

rechizite(creioane colorate, carioci, lipici, hârtie colorată, hârtie creponată, plastilină, acuarele, bloc de desen etc.), 

materiale educaţionale necesare desfăşurării activităţilor de acasă(fişe de lucru imprimate,  pe diferite domenii); 
 s-a asigurat în conformitate cu Ordonanța nr. 30/2020 art. IX  și Ordonanța nr. 70/2020, alocația de hrană 

preșcolarilor cu CES pe toată perioada suspendării cursurilor (martie - iunie 2020), indiferent de numărul de zile 

de școlarizare șide prezența școlară,  pe perioada de valabiliatate a certificatului de orientare  școlară.  
 

7.Încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ se realizeaza prin : 

• Realizarea execuţiei bugetare, în conformitate cu prevederile legale 

• Administrarea eficienta a resurselor materiale 

• Încheierea exerciţiului financiar, cu respectarea normelor legale referitore la destinaţia fondurilor, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare 

• Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de inspectoratul școlar,Consiliul 

Judeţean Cluj, Ministerul Educației Naționale sau alte instituţii abilitate prin lege 

-Execuția bugetară a respectat legislația în vigoare. Angajamentele bugetare sunt efectuate cu încadrarea în 

bugetul anual aprobat. Execuția bugetară este discutată și aprobată în CA. Toate documentele financiar-contabile 

sunt aprobate de CA. 

-Resursele financiare au fost folosite după o analiză a necesarului din unitate. Exercițiul financiar s-a încheiat 

conform normelor în vigoare, respectându-se bugetul, pe alineate și capitole. 

-Toate documentele au fost întocmite la timp și conform cerințelor. Documentele financiar contabile sunt întocmite 

conform instrucțiunilor și normelor în vigoare. 

-Există o preocupare permanentă pentru arhivarea și păstrarea documentelor în condiții optime, conform legii. 

 

8.Resursele extrabugetare 

-Am atras resurse extrabugetare prin donaţii şi sponsorizări atât în bani, cât şi în materialedidactice și 

alimente, îmbrăcăminte (papetărie, rechizite, șorțulețe copii,jucării interactive, tablouri înrămate, dulciuri, tort 

aniversar, cadouri Crăciun, diplome concursuri etc.). 

-Prin intermediul şi sprijinul partenerilor şi al furnizorilor s-au acordat diverse donaţii constând în produse 

alimentare (dulciuri, legume, fructe), nealimentare (jucării, îmbrăcăminte, încălţăminte). 
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-Am atras resurse extrabugetare prin donaţii şi sponsorizări atât în bani, cât şi în materiale didactice și 

alimente, îmbrăcăminte (papetărie, rechizite, jucării interactive, dulciuri, tort aniversar, cadouri Crăciun etc.). 

- Comitetele de părinţi au donat grupelor de copii: imprimantă color, tablă de lemn multifuncţională, papetărie, 

jucării plastic , jucării interactive cu valoare terapeutică. 

-S-au obţinut donaţii de material didactic şi rechizite, papetărie, cadouri pentru copii,   

-Cadrele didactice au participat cu donaţiipentru diverse activităţi extraşcolare și terapeutice: 

 jucării, cadouri Moş Nicolae 

 Tort pentru aniversare Ziua internaționala a persoanelor cu dizabilități, 03.12. 2019 , valoare 400 lei 

 

-Planul de achiziţii şi utilizarea fondurilor extrabugetare au fost analizate în CA. 

9.Respectarea standardelor de dotare minimală a unităţii de învăţământ. Asigurarea   resurselor   

educaţionale   necesare   desfășurării   actului educațional și terapeutic 

- Grădiniţa deţine o bază logístică în conformitate cu  Necesarul de dotare minimală a grădiniţelor de copii şi în 

conformitate cu necesităţile preşcolarilor cu dizabilităţi; 

- Pentru anul şcolar 2019-2020 serviciul administrativ-contabilitate şi-a desfăşurat  activitatea în concordanţă cu 

bugetul alocat, raportându-se la nevoile educative ale copiilor, dar şi la cerinţele de igienă şi sanătate în muncă. S-

au asigurat condiţiile de desfăşurare a activităţii didactice (achiziţia de produse birotice, papetărie şi materiale 

educativ-şcolare pentru grupe și cabinetele de specialitate); 

-S-a asigurat o funcţionare de bună calitate a sectorului alimentar, copiii au beneficiat de o alimentaţie sănătoasă, 

bogată în vitamine, cu multe fructe şi legume, caracteristice pentru fiecare sezon. 

-Inventarierea patrimonială anuală s-a efectuat în luna decembrie 2019.  

-Există comisie de recepție a bunurilor materiale, numită prin decizie internă.  

-Conducerea și serviciul de administrație s-au preocupat permanent de păstrarea, completarea și modernizarea 

bazei materiale a unității. 

 

10. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. Documentele financiar contabile sunt 

întocmite conform instrucțiunilor și normelor în vigoare. 

-Există o preocupare permanentă pentru arhivarea și păstrarea documentelor în condiții optime, conform 

legii.Execuția bugetară este discutată și aprobată în CA. Toate documentele financiar-contabile sunt aprobate de 

CA. 

-Se urmărește aprobarea deciziilor de natură financiară în consiliul de administrație,numai după precizarea 

temeiului legal in vigoare. Statele de plată sunt întocmite lunar de către contabilul unității , în programul EduSal, 

respectând  legislația în vigoare. 

11.Asigurarea nivelului optim privind păstrarea integrităţii şi funcţionalitatea bunurilor aflate în 

administrare.  Prin intermediul comisiilor metodice, a administratorului de patrimoniu și al responsabililor de săli 

de grupă este monitorizată  păstrarea integrității bunurilor. Toți angajații folosesc eficient baza materială a 

grădiniţei; 

- Administratorul de patrimoniu comunică permanent cu cadrele didactice, managementul școlii și cu celelalte 

compartimente pentru a asigura satisfacția acestora privind funcţionalitatea bunurilor aflate în administrare. 
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VI. RELAȚII DE COMUNICARE 

1.Asigurarea comunicării și fluxului informațional  la nivelul unității de învățământ se realizează conform 

procedurilor existente. 

-Programul de audienţe şi consiliere individuală a părinților şi a şedinţelor cu părinţii este afișat la avizierul 

grădiniței. Utilizarea feedback-ului de la părinţi şi alte instituţii; comunicarea permanentă, şedinţe semestriale, 

existenţa programului de activităţi cu părinţii, consiliere individuală, lectorate tematice, audienţe . 

-Documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, cerute de inspectoratul școlar, Ministerul Educației 

Naționale sau alte instituţii abilitate prin lege au fost întocmite corect și în termenele stabilite. 

-Corectitudine în realizarea şi transmiterea către ISJ a situaţiilor  solicitate; Calitatea şi promptitudinea comunicării 

cu ISJ (centralizator Machete, situații, link-uri înregistrate la secretariatul  unității de învăţământ). 

2. Comunicarea interinstituţională se realizează, pe baza de parteneriate şi contracte de colaborare cu instituţii 

din sistem şi comunitate. 

-În Registrul de intrări – ieşiri şi Registrul unic de control sunt evidenţiate  totalitatea 

documentelor/corespondenţa/adrese,care intră-ies din instituţie.( ISJCJ, CJC, CJRAE, CCD, DGASPC , Direcţia de 

sănătate publică, alte instituții etc.) 

 - Există dovezi ale comunicării cu şcolile în care sunt şcolarizaţi copiii care au frecventat grădiniţa; (note 

informative, fotografii, consemnarea unor discuţii individuale cu cadrele didactice ale elevilor  şi cu părinţii 

acestora). 

- Comunicare intrainstituțională este transparentă, deschisă. Planificarea şi realizarea  activităţii de relaţii 

publice se desfăşoară  în mod transparent: program cu publicul, audienţe, afişate în instituţie,  registru de audienţe, 

respectându-se întocmai procedurile de comunicare existente. 

- Există programe de audienţe ale conducerii şi ale profesorilor şi un sistem de panotare, astfel încât toate grupurile 

de interes să aibă acces cu uşurinţă la informaţiile referitoare la instituţia noastră.  

-Comunicarea cu părinţii se realizează atât prin intermediul Asociaţiei părinţilor, în baza unui contract de 

parteneriat cât şi în mod direct, participarea acestora la viaţă şcolară este efectivă atât în cadrul CA, CEAC, cât şi 

în cadrul  proiectelor educaţionale și activităților extracurriculare. 

3. Administrația publică judeteană și-a desemnat reprezentanții în CA și în CEAC. Comunitatea locală este 

reprezentată corect în CA şi participă efectiv la luarea deciziilor şi la monitorizarea implementării lor. Părinţii sunt 

reprezentaţi în CA şi în CEAC. Administrația publică locală și-a desemnat reprezentanții în CA și în 

CEAC.Comunitatea locală este reprezentată corect în CA şi participă efectiv la luarea deciziilor şi la monitorizarea 

implementării lor. 

-În perioada suspendării cursurilor legătura cu autorităţile administraţiei publice s-a realizat permanent, prin 

mijloacelele on line,  agreeate. 

-Părinţii sunt reprezentaţi în CA şi în CEAC.  

-Din Consiliul de Administraţie, care funcţionează în conformitate cu un plan propriu şi sarcini precise pentru 

fiecare membru, fac parte reprezentanţii tuturor grupurilor de interese, conform legislaţiei în vigoare. 
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-Directorul a menținut permanent legătura cu părinții, prin cadrele didactice sau telefonic. S-au trimis mesaje 

scrise de încurajare, de informare,de apreciere pentru munca susținută pe perioada suspendării cursurilor. Părinții 

au apreciat modul de comunicare .  

 

4.Colaborarea cu organizații neguvernamentale şi alte instituţii ale societăţii civile,  cu instituții de 

specialitate în vederea schimbului de informații și a stabilirii de activități comune. În vederea atingerii obiectivelor 

unei educații cât mai complexe și în concordanță cu realitățile sociale contemporane, grădinița noastră este 

deschisă parteneriatelor cu organizații neguvernamentale şi alte instituţii ale societăţii civile, cu instituții de 

specialitate, precum: Casa Corpului Didactic Cluj,  Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, Secția 4 Poliție, 

Compartimentul de proximitate, Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Mănăștur” Traian Brad”,Biserica 

Ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului”, Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Psihologie șiȘtiințe ale 

Educației, Departamentul: PsihopedagogieSpecială;Facultatea de Educație Fizicăși Sport, Departamentul: 

Kinetoterapieși Discipline Teoretice,Asociația DogAssist. 

-Colaborare cu  membri Consiliului Județean Cluj, desemnați în  CA, cu reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, 

Asociația de părinți ”Împreună penrtu copii”, organizații culturale: Asociația. Azuria, Teatrul de păpuși „Puck”.- 

Colaborare cu  membri Consiliului Județean Cluj, desemnați  în  CA, cu reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, 

Asociația de părinți ”Împreună penrtu copii”, organizații culturale: Asociația. Azuria, Asociația Ad-Hoc, Asociația 

Dogassistetc. 

5. Există procedura de acces în unitatea de învăţământ. Personalul grădiniței şi părinţii cunosc procedurile de 

acces. Se aprobă vizitarea unităţii de învăţământde către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi 

ai mass-media. 

- Incinta grădiniţei, curtea principală şi secundară  sunt asigurate cu un control eficient al intrării şi ieşirii din 

unitate; sunt două  porţi pentru acces autovehicule, prevăzute cu sisteme de închidere automate şi securizate; la 

intrarea principală, poartă simplă pentru acces persoane, cu interfon, pe bază de cartelă pentru angajaţi şi  pe bază 

de receptor/buton, montat în fiecare spaţiu important al instituţiei;  

- S-au instalat camere video de supraveghere a intrărilor principală şi secundară, precum şi a spaţiilor de joacă; sunt 

instalate camere video în principalele spaţii ale grădintei, cu monitorizare internă. 

-Există contracte cu firme specializate S.C. Pază şi Protecţie şi S.C. Securitas privind paza, protecţia şi securitatea 

clădirii, preşcolarilor şi personalului; (paznic pe timp de noapte, în timpul săptămânii de lucru, sistem antiefracţie 

cu senzori  şi echipă de intervenţie operativă, în weekend); 

- Siguranţa  copiilor este o responsabilitate prevăzută în Planul de măsuri privind siguranța și securitatea 

preșcolarilor, în fişele de post şi în Regulamentul Intern; În Regulamentul Intern şi fişa postului sunt prevăzute 

responsabilităţi privind asigurarea securităţii, siguranţei  şi sănătăţii preşcolarilor, pentru toate categoriile de 

personal. 

6.Asigurarea principiului transparenței și asigurării accesului la informații de interes public.În comunicarea 

cu mass-media este respectat principiul transparenței și asigurării accesului la informații de interes public. S-au 

respectat prevederile Legii  nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de inters public,  prin formularea a 2 

adrese de răspuns la diverse solicitări.  

-Directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, în fiecare C.P. există un spațiu dedicat informațiilor sindicale de interes pentru angajați, 

participarea la sedințele CA a liderului sindical, în calitate de observator; la avizierul unității de  învăţământ și pe 
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adresa de e mail a grupului grădiniței se comunică toate adresele organizației sindicale.Există o decizie a 

directorului privind organizarea şi funcţionarea comisiei paritare la nivel de unitate ; cuprinde membrii și 

responsabilitățile acestora la nivelul comisiei. 

7.Promovarea imaginii unității de învățământ, prin activităţi specifice.Existenţa materialelor promoţionale ale 

unităţii; realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale (pliante, mape personalizate, pixuri, roll-up, realizare 

site propriu al grădiniţei, revizuireaprezentării grădiniței pesite-ul Consiliului Județean Cluj); 

-  S-au realizat acţiuni de mediatizare a grădiniţei, precum:  

 parteneriate cu alte instituţii, 

 vizite in instituţie. 

 S-a organizat în  data de 02.03.2020 la  Grădinița Specială o activitate metodică, atelier,schimb de bune 

practici :“ Specificul activităților educative și terapeutice din Grădinița Specială, în contextul 

dizabilității copiilor” (dezbateri, masă rotundă, schimb de opinii)Invitaţiparticipanţi: Consilieri școlari 

și profesori logopezi ai CJRAE, specialiști în domeniul educației speciale de la centrele de recuperare. 

 Promovarea serviciilor educaționale și terapeutice a singurei unități de învățământ special preșcolar din 

județul Cluj, cu program normal, prelungit și  săptămânal, care oferă servicii integrate preșcolarilor cu 

cerințe educative speciale, cu vârste între 3 și 7/8 ani. 

 

VII. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

1.Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate. Comisia de formare continuă, 

numită prin decizie internă, a analizat nevoile de formare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, 

raportând competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului la oferta de formare continuă a CCD și 

a altor furnizori de cursuri de formare. Sprijină cadrele didactice în dezvoltarea  profesională şi personală ; 

-Directorul favorizează, susţine şi monitorizează activitatea de formare continuă a cadrelor didactice, a întregului 

personalul . 

- RFC, CEAC și directorul unității de învățământ au realizat un plan de formare pentru unitatea de învățământ și au 

monitorizat îndeplinirea acestuia. Planul de formare/dezvoltare profesională este aprobat în CA al unității de 

învățământ. 

- RFC, impreuna cu directorul si profesorul metodist desemnat de CCD Cluj au analizat dosarele si au echivalat in 

credite profesionale transferabile, atestatele cadrelor didactice care au obtinut grade didactice si masterate.Comisia 

de formare continua a analizat baza de date privind numărul de credite profesionale transferabile acumulat de 

fiecare cadru didactic și a propus pentru participare la cursuri de formare, cu prioritate, pe aceia care sunt la 

începutul unui nou ciclu de formare si cei care au nevoie de formare în specialitate. 

- Eficacitatea activității de formare a fost evaluată prin asistențe la ore, prin participarea la activități metodice, la 

activități extracurriculare în care se reflectă valoarea adăugată în urma participării la cursuri sau alte forme de 

perfecționare, prin îmbunătățirea modului de lucru în CM și în comisiile pe probleme. 

-S-au desfășurat în grădiniță activități de formare precum: 

 Activități metodice lunare ale Comisiei metodice – educatoare/educator; Tema generală:“Activități 

demonstrative de comunicare şi interacțiune în diferite contexte, la preşcolarii cu CES”. 
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 Activități metodice lunare ale Comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi/ profesor 

kinetoterapeut,Tema generală: Activități specifice, demonstrative   fiecărui cabinet de specialitate, 

 Activitate metodică pe județ, realizată de Grădinița Specială Cluj-Napoca,în colaborare cu  CCD Cluj,cu 

tema "Specificul activităților educative și terapeutice din Grădinița Specială, în contextul 

dizabilităților copiilor",02.03.2020, 4 ore de formare, public țintă: consilieri școlari și profesori logopezi 

ai CJRAE, terapuți și specialiști din centrele de recuperare,  45 participanţi din învăţământul de masă și 

terapeuti din centrele de recuperare și terapie ale DGASPC Cluj; 

 

2. Implementarea  planului de formare existent în unitatea de învăţământ 

-Directorul unității de învățământ a coordonat participarea la cursuri de formare/dezvoltare profesională, asigurând 

sprijinirea participanților prin facilitarea accesului la mijloace de învățământ, prin asigurarea de eventuale supliniri, 

dacă este cazul. 

• Evidența cadrelor didactice cu preocupări de dezvoltare profesională (completarea studiilor,  grade didactice, 

masterat, studii postuniversitare)  este după cum urmează: 

• 1 cadru didactic Masterat Terapia Limbajului și Audiologie Educațională,UBB,01.10.2019-prezent, Cluj-Napoca 

(completare studii); 

• 1 cadru didactic Studii licență:Specialitatea Psihopedagogie specială, Universitatea Babeș Bolyai  Cluj-Napoca, 

01.10. 2019  -  prezent,(completare studii ) 

• 1 cadru didactic înscris la gradul didactic I 

• 1 cadru didactic înscris la gradul didacticII 

• 1 cadru didactic înscris la definitivare. 

-Existenţa evidenţei  formării continue, cu numărul de ore şi credite, în dosarul cu documentele responsabilului de 

formare continuă;   

-În fiecare an cadrele didactice şi didactice auxiliare participă la simpozioane, conferinţe, workshop-uri, preocupate 

de formarea profesională continuă, eliminarea rutinei şi o nouă abordare a problematicii copilului cuCES, după 

cum urmează: 

Semestrul I: 

• 1simpozion național,1  simpozion aniversar, 2 conferinţe naţionale, 1 conferința internațională, 1 workshop;   

• 4 cursuri de formare profesională; 

• 3articole publicate în CD-ul Simpozionului național , cu ISBN; 

• Participarea tuturor cadrelor didactice la comisiile  metodice  din unitate şi cercurile metodice pe judeţ ale 

cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de masă și pe specialități; 

• Studiu individual. 

Semestrul II: 

• 2simpozioane, național și  internaţional; 

• 25 conferinţe on-line; 

• 6 workshop-uri on-line;   

• 8 cursuri de formare profesională (1cu participare directă, iar 7 on-line); 

• 2 articole publicate în CD-ul Simpozionului național , cu ISBN 

• Studiu individual. 

-Existenţa evidenţei  formării continue, cu numărul de ore şi credite, în dosarul cu documentele responsabilului de 

formare continuă;   

-Studiu individual pentru dezvoltare profesională şi perfecţionare, întocmire lucrări ştiinţifice grad didacticI (10 

cărţi de specialitate solicitate bibliotecii grădiniţei)utilizarea competențelor nou dobândite a fost monitorizată prin 

asistențe la activitățile didactice, constatarea îmbunătățirii rezultatelor preșcolarilor, a comportamentului acestora 

în grădiniță și în afara ei,  dar și prin observarea sistematică a modului de lucru al membrilor comisiilor, serviciilor 

(în cazul cursurilor privind asistența medicală,contabilitate, cele de specialitate etc.). 

 



22 
 

VIII. ANALIZA SWOT 

Puncte bune   

 Cadrele didactice au menținut o permanentă comunicare și legătură cu părinții copiilor prin telefon, poşta 

electronică, și mijloace on-line, agreate de părinţi. S-au creat grupuri de WhatsApp pentru fiecare grupă şi 

cabinet de specialitate. Cadrele didactice au trimis părinţilor materiale educaționale folosind tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

 Cadrele didactice au continuat activitatea de consiliere parentală şi au desfăşurat activităţi precum:  

 discuţii individuale telefonice,zilnic, şedinţe pe grupul de WhatsApp,  

 informarea părinților despre modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, 

alte informații relevante pentru facilitarea învățării online, 

 au trimis materiale educaţionale pentru susţinerea emoţională şi psihopedagogică a părinţilor,  

 au indicat link-uri ale unor webinarii pe tema parenting-ului,  

 s-au trimis mesaje scrise, de către director, pentru informare, susţinere şi feedback asupra implicării 

în activităţile on-line. 

 Desfășurarea programului Școala Altfel prin activități online, atractive și de interes pentru preșcolari, 

experimente, teatru de păpuși online, educație pentru sănătate: “Cum ne spălăm corect pe mâini?”, jocuri de 

mișcare, activități realizate în parteneriat cu ceilalți membrii ai familiei, 

 

 Festivități de sfârșit de an școlar, online - colaj de poze și filmulețe cu activitățile desfășurate în anul școlar, 

semestrul I și în perioada pandemiei; acordarea diplomelor atât pentru părinți cât și pentru copii, 
 S-au realizat şi înmânat familiilor: 

 pachete educaţionale pentru toţi preşcolarii înscrişi, constând din caiete auxiliare, cărţi de colorat, 

rechizite (creioane colorate, carioci, lipici, hârtie colorată, hârtie creponată, plastilină, acuarele, 

bloc de desen etc.), materiale educaţionale necesare desfăşurării activităţilor de acasă(fişe de lucru 

imprimate,  pe diferite domenii); 
  pachete alimentare pentru famiile dezavantajate. 

 Cadrele didactice au fost interesate de formarea profesională, participând la cursuri online, activitățile de 

formare și webinariile recomandate de către MEC, ISJ și conducerea unității de învățământ, 

 Parteneriat eficient între educatoare și profesori în vederea asigurării continuității participării preșcolarilor 

la activitatea de învățare online, 

 S-a menţinut permanent legătura cu D.G.A.S.P.C. Cluj şi S.P.A.S. Cluj, cu managerii de caz şi  asistenţii 

sociali, care răspund de monitorizarea familiilor dezavantajate şi a copiilor aflaţi în măsură de protecţie 

specială. 

 S-a asigurat părinților consiliere referitoare la orientarea şcolară a preşcolarilor cu cerințe educaționale 

speciale, care termină ciclul preşcolar şi asigurarea documentelor necesare (adeverinţe, fişe 

psihopedagogice) pentru completarea dosarelor pentru Comisia de Orientare Școlară și Profesională; 

 S-au asigurat documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de încadrare / reîncadrare în grad de 

handiacap. 

 

Puncte slabe  

 

 Materialele didactice online nu pot fi manipulate de catre preșcolarii cu C.E.S, 

 Unele cadre didactice au abilități reduse de utilizare a TIC  pentru a realiza activități educaționale online; 

 Punctualitatea în realizarea rapoartelor săptămânale de către cadrele didactice. 
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Oportunități  

 

 Informarea părinților asupra drepturilor și obligațiilor față de copii și grădiniță (cf. art. 11 și art. 12 din 

O.M.E.C. 4135/ 21.04.2020), 

 S-au respectat prevederile art.IX alin. (1) şi (2) ale Ordonanţei nr. 30/2020, prin asigurarea demersurilor, 

către autorităţi, pentru: 

 alocarea beneficiilor sociale pentru copiii cu certificat de încadrare în handicap, înscrişi în regim 

internat săptămânal, 

 acordarea alocaței zilnice de hrană tuturor copiilor cu cerințe educaționale speciale, înscrişi în anul 

şcolar 2019-2020,  pe perioada valabilității certificatului de orientare școlară, fără a fi condiționată de 

numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară. 

 

Amenințări  

 

 Lipsa relaționării, socializării dintre copii,  

 Lipsa jocului (activitatea de bază în perioada preșcolarității) cu ceilalți copii,   

 Corectarea și compensarea anumitor comportamente nu se poate realiza online;  

 Unii părinți nu s-au implicat în activitățile on line, nu au lucrat cu copiii si nu au trimis feedback, 

 Părinții au preluat o parte din rolul cadrului didactic, neavând pregătirea necesară pentru desfășurarea 

activităților instructiv – educative și terapeutice, fiind copleșiți de toată situația. 

 Diponibilitatea părinților și  timpul alocat copiilor pentru învățarea online reduse, 

 Anxietatea, insecuritatea unor părinți cu privire la pandemie. 

 

IX. EFECTE ALE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE: 

1. Diminuarea dizabilităţilor copiilor şi integrarea acestora în învăţământul de masă şi cel special;  

2. Oferirea sprijinului necesar familiilor copiilor cu CES; 

3. Satisfacţia părinţilor faţă de activitatea întregului personal al grădiniţei, față de evoluţia copiilor și 

progresele înregistrate; 

4. Promovarea ofertei educaţionale şi a activităţilor specifice în comunitate.  

5. Igiena riguroasă a spaţiilor unităţii de învățământ, măsurile de protecție și procedurile adoptate au asigurat 

siguranța sanitară pe parcursul desfășurării activităților cu prezența fizică a preșcolarilor, cât și personalului 

grădiniţei.  

X. RECOMANDĂRI  / ÎMBUNĂTĂȚIRI// /PRIORITĂȚI 

1. Implementarea și păstrarea măsurilor de protecție sanitară și epidemiologică pentru prevenirea raspândirii 

virusului Sars-Cov-2; 

2. Creșterea calității actului didactic și terapeutic al activităților desfășurate online; 

3. Eficientizarea administrării şi dezvoltării bazei materiale a grădiniţei ; 

4. Monitorizarea responsabililor cu activitatea de mentorat a cadrelor didactice debutante; 

5. Proiectarea didactică, cu respectarea principiilor didacticii speciale, pentru cadrele didactice debutante; 

6. Iniţiativă şi originalitate, în conceperea variantelor de materiale terapeutice;  

7. Organizarea mai creativă a activităţilor liber alese (ALA 1şi ALA 2), cu respectarea specificului acestor 

activităţi,Gestionarea timpului didactic; 

8. Formularea cerinţelor, comenzilor verbale, cu acordarea de explicaţii suplimentare; 

9. Respectarea etapelor de feedback şi evaluare; Acordarea recompenselor diferenţiată; 

10. Actualizarea în permanenţă a portofoliilor de progres şi cu produsele activităţii copiilor; 

11. Autoevaluarea activităţilor. 
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XI.   OBIECTIVE  PRIORITARE  ALE ANULUI  ŞCOLAR 2020-2021: 

1. Implementarea și păstrarea măsurilor de protecție sanitară și epidemiologică pentru prevenirea raspândirii 

virusului Sars-Cov-2, 

2. Eficientizarea administrării şi dezvoltării bazei materiale a grădiniţei ; 

3. Dezvoltarea profesională a personalului prin participarea la activităţi de perfecţioanare și formare continuă 

și participarea la  activitățile proiectului Erasmus+ -”SENdata - Abordările digitale în educația specială”; 

4. Promovarea activităţilor Grădiniţei Speciale; organizarea de activităţi de diseminare a ofertei educaţionale 

în rândul comunităţii; 

5. Continuarea proiectului ”Sistem de detectare,alarmare în caz de incendiu, trapă de  desfumare și centrală de  

alarmare”, prin montaj trapă desfumare și centrală alarmare(aprox. 39000lei); 

6. Obţinerea autorizaţiei PSI de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj-Avram Iancu. 

 

 

Director 

Prof. Naidin Ioana  
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