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•Pe parcursul anului școlar 2021-2022 au fost urmărite
țintele strategice și obiectivele unității de învățământ
stabilite la începutul anului școlar, în acord cu prioritățile și
strategia ME și a ISJ Buzău, privind asigurarea calității și
a accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de
educație și formare profesională existente în UE.



Au fost întreprinse 
măsuri în scopul 
asigurării  calității 
educației, cu accent pe:

• prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului 
școlar; 

• tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării -
evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor 
elevilor;

• parcurgerea integrală a programelor școlare în vigoare, în 
vederea atingerii standardelor naționale, reflectate în nivelul 
competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele 
obținute la examenele naționale;

• aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului 
de învățare și pentru pregătirea succesului social, în momentul 
integrării absolvenților pe piața muncii;

• elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de 
abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, cu 
accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea 
la examenele naționale și la competițiile școlare;

• diversificarea și adaptarea modalităților de predare-învățare-
evaluare în contexte variate.



Obiective strategice

• Obiectiv strategic 1: Îmbunătăţirea serviciilor educaţional-terapeutice oferite

copiilor/tinerilor cu dizabilități vizuale și asociate.

• Obiectiv strategic 2: Intensificarea integrării instrumentelor digitale în predare,

învăţare, evaluare, comunicare.

• Obiectiv strategic 3: Diversificarea strategiilor educaţionale de prevenire şi

combatere a abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar

şi/sau în mediul online.

• Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice de noi competenţe

necesare asigurării unui învăţământ de calitate, corelat cu nevoile de formare ale

elevilor şi cerinţele pieţei muncii.

• Obiectiv strategic 5: Promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale la

nivel local, național, european și conservarea valorilor culturii organizaționale.



VIZIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

• Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, instituție școlară cu o tradiție 85 de ani în

educarea deficienților de vedere, se va prezenta ca o instituţie de învăţământ de prestigiu în

rândul școlilor pentru deficienți de vedere din țară, preocupată de asigurarea unui demers

educațional la standarde europene, care să răspundă cât mai bine cerinţelor specifice copiilor

deficienți de vedere în contextul schimbărilor din societate.

• Instituția școlară va aduce plusvaloare prin:

- introducerea în procesul educațional a celor mai noi abordări metodice, tiflopedagogice,

psihoterapeutice și recuperator-compensatorii;

- conservarea valorilor culturii organizaționale cu specific pentru deficienții de vedere;

- intensificarea activităților de tip sportiv prin luarea în folosință a Sălii Sporturilor Paralimpice

aflată în construcție și a Bazei Sportive tip 2 - terenului de fotbal în aer liber, accesibilizate pentru

deficienți de vedere;

- modernizarea bazei materiale adaptate specificului dizabilității vizuale;

- accentul va fi pus pe digitalizare, tehnologie de acces pentru nevăzători și parțial văzători.



MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

• Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este o instituţie de învăţământ

preuniversitar special, cu forma de învăţământ de zi, care școlarizează

copii/elevi/tineri cu dizabilități vizuale pe nivelele de învățământ preșcolar,

primar, gimnazial, liceal și postliceal, oferind elevilor cu deficiențe de vedere:

EDUCAȚIE SPECIALIZATĂ, 

EGALITATE DE ȘANSE, 

INTEGRARE SOCIALĂ



Datele prezentate au la bază 
documentele de diagnoză:

• Rapoartele de activitate ale comisiilor și compartimentelor 
asupra activității desfășurate în anul școlar 2021-2022



Analiza activităţii din anul școlar 2021-2022
a fost realizată pe baza următoarelor categorii de 
indicatori CANTITATIVI ȘI CALITATIVI:

• Indicatori referitori la elevi

• Indicatori de personal (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic)

• Indicatori financiar-administrativi



Indicatori referitori la elevi

• Numărul copiilor/elevilor/tinerilor școlarizați/mobilitatea 
elevilor

• Procentul de promovare la sfârşitul anului școlar

• Numărul de absenţe

• Numărul de note scăzute la purtare şi sancţiuni

• Procent de promovare la examenele naționale (evaluare 
națională, bacalaureat, examen certificare competențe 
profesionale de nivel 5)

• Numărul de elevi participanți la activităţile extraşcolare



Mobilitatea preșcolarilor/elevilor/tinerilor 

Nivel de învăţământ

Nr. copii/ 
elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar

Nr. copii/ 
elevi 

veniţi în 
timpul 
anului 
școlar

Nr. copii 
plecați în 

timpul 
anului  
școlar

Elevi cu 
situația 

neîncheiată 
la sfârșitul 

anului 
școlar

Nr. copii/ elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului I

Preşcolar 4 1 - - 5

Primar 26 - - - 26

Secundar 
inferior

Gimnazial 38 3 - - 41

Liceal 
inferior 8 - - - 8

Secundar 
superior

Liceal 
superior 17 - 1 2 14

Postliceal 14 - - - 14

TOTAL 107 4 1 2 108



Procent de promovare la sfârșitul anului școlar
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SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ

nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal

NIVEL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT
NR. MEDII/CALIFICATIVE  ANUALE

TOTAL

5-6,99/S 7-8,99/B 9-10/FB

Primar 7 9 10 26

Gimnazial 11 16 14 41

Liceal 4 8 10 25

Postliceal 4 4 6 14

TOTAL 26 37 50 10



REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022
7 din 10 absolvenți ai cls. a VIII-a au susținut examen

EN Clasa a VIII-a

note obținute Procent de 

promovare/ 

disciplină

Procent de 

promovare/ 

clasă

<5 >5

Limba și literatura română 1 6 85,71%
71,43%

Matematică 2 5 71,43%



REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
2022

7 participanți din promoția curentă

2 respinși

1 cu notă <5 la 
proba la alegere

1 cu note >5 la 
toate probele, dar

media <6

5 reușiți

71,42%

procent de 
promovare



REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A 

CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

POSTLICEAL

CALIFICARE NIVEL 5 - ANALIST PROGRAMATOR 

DOMENIULPREGĂTIRII DE BAZĂ - INFORMATICĂ

SESIUNEA FEBRUARIE 2022

7 candidaţi din seria curentă

100% admiși



TOTAL ABSENȚE 
2021-2022
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ABSENȚE 2021-2022

Total absențe Motivate Nemotivate

323

din care:

- Motivate  110 

- Nemotivate 213 

- Media als. pe școală  

3 abs./elev



Situația disciplinară în anul școlar 2021-2022

• 1 - exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de 

învățământ (elevă cls. a XII-a)

• 1 - mutare disciplinară fără drept de reînscriere în aceeași unitate 

de învățământ, notă scăzută la purtare sub 7 (elev cls. a VIII-a)

• 2 – mustrare scrisă însoțită de notă scăzută la purtare între 7-9 

(elev cls. a VII-a B și elev cls. a VIII-a)



REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI 
CONCURSURI NAȚIONALE PE 
DISCIPLINE



CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI CU 
DEFICIENȚE  DE VEDERE 
4-7 mai 2022, Cluj-Napoca

Premiul Disciplina Clasa Numele și prenumele

elevului

Profesor

îndrumător

PREMIUL I Istorie a XII-a TUDOR M. GABRIEL-

MARIAN

Tîrcolea Florin

PREMIUL III Limba engleză a XII-a DINCĂ L. CIPRIAN Stoica Adriana

MENȚIUNE Limba și literatura 

română

a XII-a SOLOMON C. ANDRA-

PETRONELA

Vlad Nicoleta-

Marinela

PREMIU

SPECIAL

Tehnologia informației 

și a comunicațiilor

a XII-a IVĂNESCU G. CORNEL- Dobrin Carmen-

Anda

PREMIUL III Limba și literatura

română

a VIII-a TUDOSE G. VLAD ANDREI Zincă Gina

MENȚIUNE Tehnologia informației 

și a comunicațiilor

a VIII-a DASCĂLU LORENA-

IOANA

Dașu Narcisa-

Gabriela

PREMIUL I Citire rapidă și corectă

braille

a VIII-a DOGARU D. IULIAN -

ADELIN

Jidanu Florin



CONCURSUL NAȚIONAL DE TIC PENTRU ELEVI 
DEFICIENȚI DE VEDERE 
Lumea virtuală prin Iris, etapa a IX-a
23-26 noiembrie 2021, Timișoara

Premiul Proba Clasa Numele și prenumele elevului Profesor

îndrumător

PREMIUL II Pe echipe a X-a SIMIONESCU ANGELO-

SEBASTIAN

Dobrin Carmen-

Anda

PREMIUL III Pe echipe a VII-a POPA MIRUNA ANA-MARIA

MENȚIUNE Pe echipe a XII-a IVĂNESCU CORNEL-ANDREI

PREMIU 

SPECIAL

Pe echipe a XII-a DINCĂ CIPRIAN

PREMIU 

SPECIAL

Pe echipe a XII-a TOFAN GEORGIANA

PREMIU 

SPECIAL

Pe echipe a VIII-a DASCĂLU LORENA IOANA

Dașu Narcisa-

GabrielaPREMIU 

SPECIAL

Pe echipe a VIII-a TUDOSE VLAD ANDREI



OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE
Sibiu, 27 aprilie - 1 mai 2022

Premiul Disciplina Clasa Numele și prenumele

elevului

Profesor

îndrumător

PREMIUL

SPECIAL

Religie ortodoxă a XII-a SOLOMON C. ANDRA-

PETRONELA

Crăciunescu 

Elena-Mirela



CONCURSURI SPORTIVE  
INTERNAŢIONALE

• Etapă de Cupă Mondială Innsbruk - iunie 
2021 - locul III

• Etapă de Cupă Mondială Briancon - iulie 2021 
- locul VI 

• Campionat Mondial Moscova - septembrie 
2021 - locul VI

• Paraclimbing Master Imst - iulie 2022 - locul III

• Etapă de Cupă Mondială Villars - iulie 2022 -
locul IV

Elevul ANGELO SEBASTIAN 
SIMIONESCU, cls. a X-a

membru al Lotului Naţional de 
Paraclimbing România, 

afiliat al Clubului Sportiv Climb 
Again şi al Federaţiei Române de 
Alpinism şi Escaladă, 

a obținut următoarele rezultate:

Prof. îndrumător David Valentina



ACTIVITĂȚI EDUCATIVE FORMALE 
ȘI NONFORMALE
Desprinse din Raportul activităților educative desfășurate în anul școlar 2021-2022

Întocmit de Consilierul educativ dna prof. Zincă Gina



PROIECTE EDUCAȚIONALE (CAEJ)

TITLUL PROIECTULUI Domeniul Coordonatori proiect

Bucuria sărbătorilor de iarnă -

Dăruind vei dobândi, ediția a VIII-a

Educație civică, voluntariat Cucuteanu Doina

Zincă Gina

Minuni, ediția a V-a Cultural – artistic, muzică Ursu Laura-Mirela

Mate Sorina

Arena Sporturilor, ediția a IV-a Sportiv Datcu Simona

Jidanu Florin

Mihai Nistor

Micii ecologiști, ediția I Ecologic și protecția mediului Cucuteanu Doina



PARTENERI ÎN PROIECTE
Denumire proiect Instituţia/Asociaţia

coordonatoare

Activităţi derulate Data

Vocea noastră 

contează!

Agenda 21-Asociaţia de Asistenţă

şi Programe pentru Dezvoltare

Durabilă

Sesiuni de formare

referitoare la drepturile

copilului, mediul şi 

drepturile omului

22 Noiembrie 2021

27 Ianuarie 2022

13 mai 2022

26 mai 2022

Trăim şi simţim 

prin educaţie

Centrul Cultural Alexandru 

Marghiloman

Teatru senzorial: 

Închide ochii şi vei vedea

mai bine

5 mai 2022

Cartea, prietena 

copiilor

Şcoala gimnazială Nr 11 Tradiţii şi obiceiuri de 

iarnă

Decembrie 2021

Suntem toţi egali

(Proiect SNAC)

Liceul Teoretic Alexandru

Marghiloman

Beneficiar: Liceul Special pentru 

Deficienţi de Vedere

Voluntari în pandemie Decembrie 2021

Ajutor în

pandemie

(Proiect SNAC)

Liceul Special pentru Deficienţi de 

Vedere

Beneficiar:Complex de Servicii 

pentru persoane vârstnice 

Alexandru Marghiloman

Dăruind vei dobândi Decembrie 2021



PARTENERI ÎN PROIECTE
Denumire proiect Instituţia/ Asociaţia coordonatoare Activităţi derulate Data

Dragobetele – tradiţii

şi obiceiuri

(Activitate SNAC)

Liceul Special pentru Deficienţi de 

Vedere

Beneficiar: Şcoala Gimnazială nr 7 

Buzău

24 februarie –

Dragobete!

Februarie 2022

Arena Sporturilor Liceul Special pentru Deficienţi de 

Vedere

Turneul Naţional de Şah pentru Elevii 

Nevăzători

Cupa Prieteniei la 

Goalball

Cupa primăverii

Mai 2022

Tele-Encounters: 

Beyond the Human

Workshop

Teatrul George Ciprian

Platforma de roboţi

virtuali

Mai 2022

Uniţi prin Sport Asociaţia Caritabilă Totul Va Fi Bine Showdown Iunie 2022

Ochii din umbră Asociaţia Noi ne salvăm pe Noi Ziua copilului 1 iunie 2022

Gala Cantus Mundi Programul Naţional Cantus Mundi Madrigalul uneşte 

România prin 

muzică

1 iulie 2022



FESTIVALURI/CONCURSURI
Denumire concurs Perioada Premii obţinute Profesori coordonatori

Festivalul Naţional de Tradiţii

interculturale Iarna buzoiană

18 dec 2021 1 – Premiu I Toma Carmen

Penescu Georgiana

Concurs judeţen Ziua

internaţională a Educaţiei

copiilor nevăzători

13 nov. 2021 2 – Premiu I

2 – Premiu II

2 – Premiu III

3 – Menţiuni

Cucuteanu Doina

Prof. Preparatori

Festival de muzică

Seven Sounds

9 aprilie 2022 Trofeu

1 – Premiu I

Ursu Laura – Mirela

Mate Sorina

Festivalul Artistic al Elevilor

Buzoieni

7 mai 2022 4 – Premiu I Ursu Laura – Mirela

Mate Sorina

Festival – concurs

Minuni pe portativul primăverii

18 mai 2022 1 – Premiu I

1 – Premiu II

1 – Premiu III

Ursu Laura – Mirela

Mate Sorina

Festival – concurs

Drag mi-e jocul românesc

4 iunie 2022 3 – Premii I

2 – Premii speciale

Ursu Laura – Mirela

Mate Sorina

Stoica Miruna

Concursul Romanian 2 Dance 

Amareurs Championship

4 iunie 2022 2 – Premiu I Penescu Georgiana

Toma Carmen



Activități extrașcolare derulate la nivel local

Denumirea activităţii Data Prof coordonatori

Ziua europeană a Limbilor moderne 26 septembrie 2021 Stoica Adriana

Mihai Gina

Săptămâna Europeană a Sportului

#BEACTIVE

23-30 septembrie 2021 Penescu Georgiana, Toma Carmen, 

Comşa Cristian, David Valentina, 

Dobrin Anda-Carmen, Ursache

Marius

Ziua internaţională a Educaţiei copiilor 

nevăzători în colaborare cu Asociaţia 

judeţeană a Nevăzătorilor

13 noiembrie 2021 Prof preparatori

Prof educatori

Ziua Naţională a României 1 decembrie 2021 Ursu Laura

Elfi ai Crăciunului în colaborare cu 

Colegiul Naţional B.P.Haşdeu

17 decembrie 2021 Burţa Aurelia

Ursu Laura - Mirela

Mate Sorina

Olteanu Ecaterina

Poliţişti buzoieni în vizită la Liceul Special 

pentru Deficienţi de Vedere (activitate 

preventiv-informativă) 

18 decembrie 2021 Datcu Simona

Prof diriginţi



Activități extrașcolare derulate la nivel local

Denumirea activităţii Data Prof coordonatori

Asociaţia NOI la noi…cu daruri 20 decembrie 2021 David Valentina

Olteanu Ecaterina

Lansare de carte –Priviri înserate -

Biblioteca judeţeană Vrancea şi Asociaţia 

Nevăzătorilor din România

12 ianuarie 2022 Zincă Gina

Eminescu – In memoriam

Atelier de scriere creativă

15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale

14 ianuarie 2022 Vlad Nicoleta

Stoica Adriana

Zincă Gina

Mihai Gina

Ursu Laura - Mirela

Istorie şi cultură naţională 24 ianuarie 2022 Tîrcolea Florin

Cucuteanu Doina

Prof preparatori

Ziua internaţională a Nonviolenţei 30 ianuarie 2022 Prof educatori

Prof diriginţi

Ziua Internaţională a Securităţii pe internet 9 februarie 2022 Zincă Gina

Cucuteanu Doina

Prof diriginţi



Activități extrașcolare derulate la nivel local

Denumirea activităţii Data Prof coordonatori

Ziua Naţională a Lecturii (ZICI) 15 februarie 2022 Căruţaşu Mariana

Zincă Gina

Vlad Nicoleta

Stoica Adriana

Concurs de Escaladă Viteză 3 martie 2022 David Valentina

Francofonia în lume 20 martie 2022 Mihai Gina

Ziua Mondială a Apei 22 martie 2022 Ursu Laura Mirela

Olteanu Ecaterina

Tradiţii şi datini pascale 12 aprilie 2022 Căruţaşu Mariana

Zincă Gina

Vlad Nicoleta

Stoica Adriana

Ziua Europei 9 mai 2022 Ursu Laura Mirela 

Olteanu Ecaterina

Carapit Vasile

Excursie tematică

Complex Muzeal de Ştiinţele Naturii

Galaţi - Răzvan Angheluţă

8 iunie 2022 Miriţă Carmen

Leşcaru Corina



Indicatori de personal

• Indicatori referitori la cadrele didactice

✓Procentul de cadre didactice calificate

✓Distribuția pe grade didactice a cadrelor didactice

✓Gradul de participare la activitățile metodice-științifice și de formare

✓Calificativele obținute pentru activitatea desfășurată

• Indicatori referitori la personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic

✓Procentul de ocupare a posturilor

✓Calificativele obținute de personalul angajat



Repartiția pe grade didactice a personalului 
didactic de predare 2021-2022
Total 52 dintre care:
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Activitatea metodică-științifică

Cele 7 comisii pe arii curriculare 
desprinse din comisia de curriculum au 
desfășurat pe parcursul anului școlar

• Lecții demonstrative/dezbateri/analize pe linie 
metodică

• Activități dedicate aniversării de evenimente 
culturale 

• Alte tipuri de activități (mese rotunde, 
concursuri)



Activitatea de perfecționare și formare continuă în 
2021-2022

Au fost susținute inspecțiile curente și speciale pentru gradele 
didactice și definitivat.

Cursuri de formare absolvite:

•CRED – 1 participare

•Expert în egalitatea de șanse – 5 participări

•Cursuri referitoare la predare-învățarea online – 2 participări



Activitatea de mentorat și cercetare metodică

Au fost derulate activitățile de mentorat pentru cadrele 
didactice debutante din școală.

La nivelul liceului au fost desfășurate sub îndrumarea 
profesorilor psihopedagogi și învățători/profesori-educatori 
ore de practică pedagogică de către:

•elevi ai Colegiului Pedagogic Spiru Haret Buzău;

• studenți de la FPSE București, filiala Buzău și de la 
Facultatea de Psihopedagogie Specială a Universității 
Transilvania din Brașov;

•au fost realizate cercetări în domeniu de către 
absolvenți ai facultăților de profil din țară, în vederea 
realizării lucrărilor de licență sau masterat.



Comisia pentru evaluarea 
și asigurarea calității 

• A derulat toate activitățile 
planificate și a încărcat pe 
platforma 
https://calitate.aracip.eu/ datele 
și documentele solicitate

• A fost finalizat RAEI 2020-2021
și inițiat RAEI 2021-2022

• A participat la 1 curs de 
formare referitor la noile 
standarde de calitate

Comisia pentru 
implementarea Sistemului 
de Control Intern 
Managerial

• A întocmit raportările pentru 
anul 2021

• A întocmit programul de 
activitate pentru 2022 și a 
derulat activitățile programate

• A participat la 1 curs de 
formare on-line cu tematica 
SCIM

https://calitate.aracip.eu/


Gradul de ocupare a posturilor pentru personalul 
didactic auxiliar şi personalul nedidactic 100%

16,50 norme personal auxiliar 

• 1 secretar, 

• 1 adminstrator financiar, 

• 1 administrator de patrimoniu, 

• 1 laborant informatică, 

• 0,5 bibliotecar,

• 7 pedagogi școlari, 

• 5 supraveghetori noaptea

21 personal nedidactic

• 14 îngrijitori

• 1 lenjereasă

• 3 bucătari

• 1 magazioner

• 1 muncitor întreținere

• 1 conducător auto



Calificativele obținute de personalul didactic 
auxiliar și nedidactic pentru activitatea desfășurată

Calificativele acordate personalului 
didactic auxiliar pentru activitatea 
desfășurată în anul 2021-2022

• La evaluarea realizată în august 

2022, întreg personalul didactic 

auxiliar a obținut calificativul 

FOARTE BINE

Calificativele acordate personalului 
pentru activitatea desfășurată în anul 
calendaristic 2021

• La evaluarea realizată în ianuarie 

2022, întreg personalul nedidactic a 

obținut calificativul 

FOARTE BINE



Indicatori referitori la 
activitatea 
financiar-administrativă



CHELTUIELILE EFECTUATE           
1 septembrie 2021 – august 2022

TOTAL

ISJ

CJ

8.476.559 lei

6.619.442 lei

1.880.710 lei

1. Cheltuieli salariale
Sume recuperarate din concedii medicale

6.618.915 lei

23.593 lei

2. Cheltuieli materiale 1.188.160 lei

3. Drepturi asistență socială elevi

externi

431.233 lei

4. Burse 215.000 lei

5. Investiții 46.844 lei



Cheltuieli salariale

TOTAL 6.618.915 lei

Drepturi salariale 6.482.225 lei

Plata cu ora 561.263 lei

Bani hrană personal 277.353 lei

Vouchere de vacanță 116.000 lei

Contribuții la bugetul de stat 136.690 lei



Cheltuieli materiale

Total 1.188.160 lei

20,01.02 Materiale de curățenie 16.908

20,01.03 Încălzit, iluminat 434.126

20,01.04 Apă, canal, salubritate 54.676

20,01.05 BCF 5.000

20,01.06 Piese de schimb 0

20,01.07 Transport cadre/elevi 11.106

20,01.08 Poșta, tv, internet 13.364

20,01.09 Materiale întreținere/functionare 16.122

20,01.30 Prestări servicii 526.488

20,02 Reparații curente 0



Cheltuieli materiale

20,04.01/02 Medicamente și materiale sanitare 3.846

20,05. Obiecte de inventar 88.436

20.06.01 Deplasări 2.400

20,13 Pregătire profesională 2.988

20,14. Protecția muncii 3.405

20,30.03 Prime de asigurare de viață 2.333

20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 6.963

57,02 Asistență socială elevi 430.706

59,01 Burse 215.000



Capitolul asistență socială

430.706 lei

57.02,01

Drepturi elevi externi (alocație hrană, 

îmbrăcăminte) 242.692

57,02,02 Drepturi elevi interni 188.014



ANALIZĂ S.W.O.T.

•Organizarea și desfășurarea procesului de învățământ în 
conformitate cu legislația în vigoare, respectarea exigențelor 
noului curriculum. 

•Elaborarea documentelor de proiectare și analiză la nivelul 
tuturor comisiilor, consiliilor și compartimentelor funcționale.

• Îndeplinirea obiectivelor și desfășurarea activităților propuse la 
nivelul tuturor comisiilor, CEAC, CIEC, SCIM ș.a.

•Organizarea și desfășurarea optimă a activității la nivelul tuturor 
compartimentelor unității școlare.

PUNCTE TARI



ANALIZĂ S.W.O.T.

• Încadrarea personalului didactic calificat 

•Ocuparea postului de director al unității școlare prin concurs 
organizat de ISJ și ME, sesiunea 2021

•Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare în 
specialitate și cursuri de formare

•Susținerea inspecțiilor curente și speciale și a examenelor 
pentru obținerea gradele didactice și definitivat

•Rezultatele mulțumitoare la învățătură și disciplină, la toate 
nivelele de învățământ

•Digitalizarea învățământului (ex. achiziții de echipamente IT, 
implementarea catalogului electronic, platforme e-learning)

•Diversitatea activităților educative formale și nonformale

PUNCTE TARI



PUNCTE TARI

•Menținerea bunei colaborări cu partenerii educaționali, 
autoritățile locale/ județene

•Asigurarea resurselor financiare necesare funcționării 
optime a activității și atragerea de resurse extrabugetare

• Îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și a climatului de 
muncă pentru angajați

•Acordarea tuturor drepturilor de asistență socială elevilor 
(alocația de hrană, cazarmanent, burse sociale, de studiu 
și de merit)

•Acordarea drepturilor cuvenite angajaților conform 
contractului individual și colectiv de muncă



ANALIZA S.W.O.T.

•Realizarea parțială a planului de școlarizare propus (clase 
sub efectiv)

•Creșterea numărului de elevi cu tulburări de comportament

•Existența unor situații de indisciplină și de abandon școlar

•Slaba colaborare cu școala din partea unor părinți

•Preocuparea redusă privind accesibilizarea manualelor 
școlare și a mijloacelor de învățământ din partea cadrelor 
didactice 

•Personal nedidactic și auxiliar insuficient față de nevoile 
elevilor și specificul unității de învățământ. 

PUNCTE SLABE



ANALIZA S.W.O.T.

OPORTUNITĂŢI

•Eficientizarea colaborării instituționale cu autoritățile locale, 
județene și naționale 

• Intensificarea colaborării cu alte instituții de învățământ și 
facultăți de profil, din țară și străinătate

• Încheierea de parteneriate cu ONG-uri, asociații, fundații, 
în vederea derulării de proiecte cu tematică diversă

•Accesarea de fonduri europene, implicarea liceului în 
proiecte cu finanțare europeană, tip Erasmus+.

•Diversificarea serviciilor educaţionale referitoare la 
intervenţia timpurie asupra copiilor deficienţi de vedere

•Promovarea ofertei educaționale a liceului



ANALIZA  S.W.O.T.

AMENINŢĂRI

• Informare insuficientă a părinţilor şi slaba lor motivație 
de a orienta copiii cu dizabilități vizuale către școala 
specială.

•Slaba susținere din partea autorităților locale în direcția 
depistării și școlarizării adecvate a copiilor deficienți de 
vedere.

• Integrarea „formală” a copiilor cu dizabilități vizuale în 
școlile de masă, care nu dispun de specialişti şi bază 
materială corespunzătoare.



Pentru activitatea desfășurată 

în anul școlar 2021-2022,

vă mulțumesc! 


