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Raport privind starea și  calitatea învățământului 

                                                     An școlar 2021-2022 

                                              

Anul şcolar 2021-2022 a debutat prin reactualizarea organigramei instituţiei, conform 
cerinţelor actuale și viziunii conducerii unității. 

La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit ARIEL Ploiești s-au constituit o serie de comisii 
cu atribuţii bine determinate, dorindu-se asigurarea unui proces de calitate în unitate şi mergând, 
astfel, pe linia descentralizării sistemului educaţional. Fiecare comisie constituită şi-a elaborat 
propriul Plan managerial, propriul regulament de funcţionare, avizate în Consiliul de Administraţie al 
unităţii. 

Procesul de descentralizare este prezent în instituţia noastră prin rolul decizional pe care îl are 
Consiliul de administraţie al unităţii, în care există reprezentanţi ai comunităţii locale, ai părinţilor, ai 
cadrelor didactice. De asemenea, comisiile constituite la nivelul unităţii au avut un aport important în 
derularea în bune condiţii a tuturor compartimentelor. Existenţa procedurilor privind calitatea 
întregului proces derulat în unitate a fost un alt semn al responsabilităţii asumate.        

   În anul şcolar 2021-2022, la nivelul Grădiniței ARIEL Ploiesti   functioneaza  un număr de 
3 grupe cu program prelungit , institutia având un număr de 63 de copii. 

Grădinița cu PP ARIEL Ploiești  dispune de 4 săli de grupă,  2 grupuri sanitare , birou 
administrator, oficiu, grup sanitar pentru personalul unității,  cabinet medical, izolator, arhivă. Curtea 
grădiniţei este în suprafată de 558,94 mp, dotată cu aparate de joacă pentru copii.  

Unitatea are autorizaţie sanitară de funționare și autorizație ISU. 

Grădinița  este dotată cu mijloace de învăţământ specifice fiecărei grupe, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi majoritatea le utilizează conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. 

Există tehnologie informatică şi de comunicare în toate sălile de grupă. Accesul copiilor la 
mijloacele de învăţământ este evident. 

          Grădinița cu P.P ARIEL Ploiești funcţionează în  anul şcolar 2021-2022 cu 7 cadre din care 6 
sunt didactice calificate, 5 dintre ele fiind titulare. Personalul didactic auxiliar este format din 2 
persoane calificate, iar personalul nedidactic este în număr de 5. 



 
           Ponderea educatoarelor cu grade didactice este următoarea: 1 cu grad I , 2 cu gradul didactic 
definitiv, 1 cadru dicatic înscris la gradul II și 3 înscrise la gradul definitivat. 

             Conducerea grădiniţei este asigurată de către  1 director degrevat şi de Consiliul de 
Administraţie care îşi îndeplineşte sarcinile prevăzute  în Legea  Educaţiei  Naţionale, nr. 1/2011. 

            Statul de funcţii a cuprins necesarul de cadre didactice pentru buna desfăşurare a unităţii în 
funcţie de planul de şcolarizare. Dosarele personalului au fost verificate şi reactualizate la începutul 
anului şcolar. S-au încheiat contracte de muncă individuale cu personalul nou angajat, pe baza 
deciziilor de numire de la ISJ Prahova. Toate documentele întocmite la nivelul unităţii au fost 
întocmite respectând reglementările legale în vigoare.  

              S-au facut  investitii materiale pentru fiecare grupa, educatoarele alegand in functie de grupa 
si necesitati domeniul . 

          În  anul şcolar 2021-2022 procesul de învăţământ s-a desfăşurat sub o atentă monitorizare din 
partea conducerii unităţii prin următoarele acţiuni: asistenţe, sondaje, inspecţii tematice, rapoarte  de 
activitate, înregistrarea performanţelor obţinute. Datele investigaţiei arată că, în general educatoarele 
sunt informate în legătură cu noile schimbări care vor avea loc în didactica educaţiei preşcolare, cu 
noile abordări curriculare. 

           În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 s-au efectuat un număr de 12 asistenţe efective la 
grupă (didactice şi extracurriculare) și în semestrul II 10 asistenţe de verificare a documentelor 
şcolare, a mediului educaţional, a relaţiilor cu părinţii, cu comunitatea, după o planificare ce va fi 
avizată în Consiliul de Administraţie, urmărindu-se concret următoarele aspecte: 

- respectarea Planului de învăţământ specific, a logicii interne a disciplinelor, corelarea 
activităţilor atât pe verticală, cât şi pe orizontală, corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele 
operaţionale propuse; 

- completarea corectă şi la zi a documentelor şcolare; 

- corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele operaţionale propuse, respectarea logicii 
interne a disciplinei, a Planului de învățământ; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare – învăţare - evaluare (calitatea 
managementului grupei); 

- utilizarea instrumentelor şi a strategiilor eficiente de evaluare a activităţii cu preşcolarii 

Concluziile asupra asistenţelor efectuate în primul semestru din anul școlar 2021- 2022 

•Respectarea Planului de învăţământ specific, a logicii interne a disciplinelor, corelarea activităţilor 
atât pe verticală, cât şi pe orizontală, corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele operaţionale 
propuse; 



 
•Corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele operaţionale propuse,respectarea logicii interne a 
disciplinei, a Planului de învățământ ;( 97% dintre educatoare) 

•Organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare – învăţare - evaluare (calitatea managementului 
grupei) ( 97% dintre educatoare); 

•Utilizarea instrumentelor şi a strategiilor eficiente de evaluare a activităţii cu preşcolarii (97% dintre 
educatoare); 

•Domeniile experienţiale sunt îmbinate eficient (100% dintre educatoare) 

•Sunt prezente în sălile de grupă centrele de interes cu materiale specifice temei proiectate (100% 
dintre grupe) 

•Există deficienţe la aspectele metodologice ale desfăşurării activităţilor (la debutante) 

•Conţinuturile selectate şi sarcinile trasate nu sunt întotdeauna în concordanţă cu potenţialul 
individual al copiilor sau al grupei (6% dintre educatoare) 

•Se formulează corect obiectivele operaţionale (94% dintre educatoare) 

•Se respectă specificul Întâlnirii de dimineaţă (100% dintre educatoare) 

•Educatoarele sunt receptive la sugestiile făcute. 

În urma asistenţelor efectuate, a monitorizărilor, am recomandat următoarele: 

-respectarea unor aspecte metodologice specifice diverselor activităţi; 

-diversificarea mijloacelor de realizare a activităților; 

-formularea corectă a obiectivelor operaţionale; 

-selectarea conținuturilor potrivite nivelului de vârstă și grupei ; 

-identificarea strategiilor eficiente în vederea realizării obiectivelor operaţionale; 

-corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele operaţionale propuse; 

-utilizarea unor strategii şi instrumente eficiente de evaluare a activităţii cu preşcolarii. 

În vederea eficientizării utilizării strategiilor didactice demersurile cele mai importante au fost: 

•Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată; 

•Organizarea spaţiului fizic al sălii de grupă pe arii de stimulare/colţuri/zone/centre de interes în 
vederea unei învăţări stimulative şi eficiente; 

•Individualizarea instruirii; 



 
•Stabilirea şi alocarea bugetului de timp pe teme ţinând cont de nivelul copiilor; 

•Utilizarea unor metode moderne, active – metoda proiectelor, problematizarea, învăţarea prin 
descoperire,etc 

•Utilizarea modalităţilor diferite de organizare a colectivului de copii pe parcursul derulării unei 
activităţi, lucrul în grupuri mici, în perechi sau individual, modalităţi care sunt foarte utile pentru 
creşterea eficienţei predării, învăţării 

       S-au elaborat instrumente alternative de evaluare, adecvate atât conţinuturilor, cât şi obiectivelor 
propuse. S-au aplicat probe de evaluare, în diferite momente ale procesului didactic, în funcţie de 
obiectivele evaluării.Majoritatea testelor individuale de verificare de cunoştinţe au luat forma unor 
fişe cu sarcini. Dintre metodele alternativele de evaluare amintim: observaţia sistematică, lucrările 
practice, portofoliul copiilor, analiza produselor activităţii, aprecieri verbale, serbările, discuţiile cu 
copii, afişarea rezultatelor activităţilor, grafice. Evaluarea cunoştinţelor, deprinderilor s-a făcut la 
începutul semestrului I (evaluarea iniţială), dar şi pe parcursul semestrului (evaluarea continuă), 
întocmindu- se la finalul semestrului I un raport asupra activităţii derulate pe toate domeniile de 
dezvoltare.Evaluările realizate permit proiectarea activităţilor în funcţie de nivelul atins de copii, 
favorizând individualizarea proiectării, centrarea pe copil fiind un atu al calităţii educaţiei. 

             În anul 2021-2022, doamnele educatoare au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să 
materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 
prevenire, prin optimizarea modului în care copilul relaţionează cu mediul educaţional din grădiniţă, 
educatoarele şi colegii. 

         Educaţia   nonformală are   un   rol   deosebit   în   formarea   unei personalităţi 
independente, sociabile, capabilă să facă facă provocărilor societăţii şi să se integreze cu succes în ea. 
Astfel, la nivelul unităţii s-au derulat o serie de activităţi extracurriculare: concursuri (7): ,,Cel mai 
haios dovleac”, „Formidabilii” – 3 etape – international, „Toamna un cantec in culoare”, „Magia 
Craciunului”, serbari,carnaval, alte activităţi : jocuri de iarna în aer liber, expoziţii și târguri cu 
vânzare intre prescolarii institutiei, activități practic- gospodărești, revista grupei etc. 

        Se remarcă diversitatea activităţilor extracurriculare derulate, acoperirea unei palete largi de 
domenii abordate. 

        Oferta de formare continuă a crescut de la an la an, majoritatea educatoarelor identifică 
necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu atât individual cât şi cu 
sprijin. Se interesează tot mai mult de perfecţionarea profesională, în vederea acumulării a creditelor 
necesare pentru portofoliu personal. 

         Majoritatea colegelor şi-au planificat activitatea metodică ţinând cont de nevoile proprii 
identificate şi de activităţile metodice şi de perfecţionare continuă la nivel naţional, judeţean, sau la 
nivel de unitate.  



 
             Activitățile desfăşurate pe parcursul semestrului I au fost bine documentate, minuțios 
pregătite şi pe lângă o bază ştiințifică, prezentată în partea de început, au fost constituite din exemple 
de bune practici desprinse din activitatea didactică zilnică. 

            Toate cadrele didactice au răspuns prompt la activitatea Comisiei Metodice în semestrul I al 
anului şcolar 2021-2022. 

            În semestrul I al anului scolar 2021-2022, urmatoarele cadre didactice au participat la cursuri 
de formare si/ sau perfecționare. 

- Petre Mihaela Cristina- 13.02.2021  Interpretarea limbajului non-verbal al copiilor –  
- Petre Mihaela Cristina- 10.02.2020- Evaluarea externa a calitatii educatiei – 4 ore 
- Necula Emanuela -  21/22.07.2021-Pregatire pentru examenul de titularizare- 10 ore 
- Mihai Violeta -  21/22.07.2021-Pregatire pentru examenul de titularizare- 10 ore 
- Rotaru Cristina – Integrarea copiilor cu CES în colectivitate 
La nivelul unitatii doamnele Rotaru Cristina, Mihai Violeta, Necula Emanuela vor sustine in 

sesiunea  2022 examenul pentru gradul Definitivat 
La nivelul Comisiei pentru curriculum s-a monitorizat modul de întocmire al planificării 

anuale, s-au centralizat proiecte tematice şi didactice derulate de cadrele didactice pe parcursul 
semestrului I, s-au avizat activităţile opţionale propuse: Grupa Mică – Educație pentru sănătate, Grupa 
Mijlocie- Cufărul cu povești terapeutice, Grupa Mare- Educație pentru Sănătatea, Limba engleză- la 
nivel de unitate, Karate și Zumba 

           Felicit educatoarele care manifestă interes pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare, 
atât în plan profesional, cât şi în plan personal, cât şi pe cele care aplică în activitatea didactică 
informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin studiu 
individual. 

            Recomand abordările şi practicile noi de lucru cu preşcolarii; regăsite mai puţin în practica de 
zi cu zi şi folosirea strategiilor didactice moderne. 

              În ceea ce priveşte formarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în anul şcolar 2021-
2022 personalul didactic auxiliar a participat la cursuri de igiena. 

               Activitatea managerială la nivelul Grădiniţei cu  PP ARIEL a fost coordonată de director 
PETRE MIHAELA CRISTINA, numită prin decizia nr 1/02.09.2021 

                Eficacitatea educaţională ca domeniu prevăzut de O.U.G. nr. 75/2000 s-a evidenţiat prin 
următorii indicatori: 

Management strategic (existenţa, structura şi documentul documentelor proiective, 
proiectul de dezvoltare şi planul de implementare); 

•Organizarea internă a unităţii de învăţământ; 

•Conducerea operaţională a tuturor resurselor pentru a aplica planul stabilit; 



 
•Asigurarea sistemului de comunicare internă şi externă; 

Managementul operaţional (întocmirea regulamentelor interne şi fişa postului) 

•Proiectarea procesului organizaţional; 

•Gestionarea informaţiei – înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor; 

•Crearea condiţiilor de securitate tuturor celor implicaţi în activitatea preşcolară în timpul 
desfăşurării programului; 

•Asigurarea spaţiilor preşcolar, administrativ şi auxiliar; 

•Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare. 

Managementul calităţii a constat în realizarea următorilor indicatori: 

•Formularea ofertei educaţionale; 

•Proiectarea curriculumului la decizia grădiniţei; 

•Prognozarea rezultatelor la învăţătură şi urmărirea evoluţiei copiilor; 

•Performanţele extraşcolare – rezultate la activităţi extracurriculare; 

•Planificarea activităţii metodice a cadrelor didactice; 

•Autoevaluarea instituţională; 

•Proceduri interne de asigurare a calităţii; 

•Evaluarea calităţii educatoarelor; 

•Constituirea bazei de date a organizaţiei, a SIIIR; 

•Constituirea Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii; 

•Controlul/evaluarea modului în care au fost realizate obiectivele propuse. 

            S-au emis decizii interne pentru constituirea  comisiilor  și  pentru responsabilitățile 
individuale ale personalului unității, s-a monitorizat modul de organizare  și  funcționare  a  
comisiilor  de  lucru  (realizare  regulament  și  plan  operațional propriu, întruniri periodice, 
completarea portofoliilor). 

            În  anul şcolar 2021-2022 relaţia cu comunitatea s-a derulat în condiţii optime. 

             Avem reprezentanţi ai primarului şi ai Consiliului local în Consiliul de Administraţie. 
Factorii desemnați să ia parte la procesul decizional al grădiniței nu se implică suficient însă, în 
special reprezentantul Primăriei, uneori  chiar  deloc  prin absența de la ședințele Consiliului de 
Administrație, deși sunt convocate în termeni legali, conform procedurilor interne.  



 
 Reprezentanții părinților participă la fiecare ședință, dorind să cunoască și să înțeleagă 
funcționalitatea instituției, sprijinind-o într-o măsură foarte mare.Părinţii copiilor s-au implicat în 
viaţa grădiniţei prin: formarea comitetelor de părinţi la nivelul grădiniţei, cuprinderea 
reprezentanţilor părinţilor în Consiliul de administraţie, în CEAC, în Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar, derularea unor proiecte şi parteneriate educative: grădiniţă-
familie, participarea la ședințele Consiliului Reprezentativ al Părinților unde au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea activității din grădiniță și asigurarea securtății copiilor. 

           De asemenea Contractul educational a fost semnat de către fiecare părinte care   are copil 
înscris în grădiniță, fiind specificate clar obligațiile și drepturile ambelor părți semnatare. 

          S-au organizat audienţe săptămânale în consilierea părinţilor nou veniţi sau a celor ai căror 
copii au probleme de adaptare. 

         Unele din modalităţile de promovare a grădiniţei în comunitate au fost: postarea pe site-ul 
grădiniţei a diferitelor aspecte derulate la nivelul unităţii. 

            De asemenea, conform principiului transparenței, la avizierul unității au fost afișate   
viziunea,   misiunea   și   valorile   promovate   de grădiniță,   dar   și   regulamentele, hotărârile luate 
la nivel de unitate pentru a fi accesibile tuturor factorilor decizionali ai instituției. 

 

 

 

          
      Director, 

      Prof. Petre Mihaela  


