RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

Total rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar - 1405 , dintre care:
249 preșcolari cuprinși în 11 grupe, dintre care:


87 la GPP 10 – 4 grupe



89 la GPN 16 – 4 grupe



73 la GPP Hecuba – 3 grupe

1156 elevi cuprinși în 40 de clase


294 învăţământ primar (71 la clasele pregătitoare și 223 la clasele I-IV)



216 învăţământ gimnazial



646 învăţământ liceal



Elevi promovaţi: 1152



Elevi repetenți: 3 (la clasa a II-a)



1 elev amânat medical (la clasa a II-a)



Procentul de promovabilitate pe şcoală: 99,65 %
(faţă de 99,49 % în anul şcolar 2014-2015)

Promovabilitatea pe nivel de învăţământ:
I – IV: 98,14 % (faţă de 97,91 % în anul şcolar 2014-2015)
V – VIII: 100 % (faţă de 99,52 % în anul şcolar 2014-2015)

IX – XII: 100 % (la fel ca în anul şcolar 2014-2015)

Promovabilitatea pe tranşe de medii
An şcolar 2015 – 2016
Nivel de

5 – 6,99 7 – 8,99

An şcolar 2014 – 2015
9 - 10

învăţământ

Nivel de

5 – 6,99 7 – 8,99

9 - 10

învăţământ

Primar

5,82 %

31,39 % 62,78 %

Primar

14,46 % 11,91 % 73,63 %

Gimnazial

-

55,09 %

44,9 %

Gimnazial

6,73 %

22,11 % 71,16 %

Liceal

-

56,5 %

43,49 %

Liceal

4,55 %

7,26 %

88,19 %

An școlar

Absențe total

Absențe motivate

Absențe
nemotivate

2015-2016

29452

22206

7246

2014-2015

36175

23987

12188

Absenţele nemotivate de la ore
au atras scăderea notei la purtare.
2015 - 2016

2014 - 2015

Note la purtare

7–9

Sub 7

7–9

Sub 7

Învățământ primar

-

-

-

-

Învățământ gimnazial

8

-

24

-

Învățământ liceal

93

6

26

1

Total elevi cu note scăzute la purtare

101

6

50

1

Dintre cei 48 de absolvenți ai claselor a VIII-a, 7 elevi au fost admiși la profil

vocațional, 1 elev a candidat pe locurile destinate celor din Republica Moldova,
iar pentru ceilalți 40 de elevi, distribuţia mediilor de admitere a fost următoarea:
Tranşe

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

1

7

14

11

7

medii admitere

Număr elevi

Tranşe

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

2015-2016

2,5 %

17,5 %

35 %

27,5 %

17,5 %

% an şcolar

-

12 %

24 %

38 %

26 %

medii
admitere

% an şcolar

2014-2015

Absolvenţii claselor a VIII-a au fost repartizaţi la:

















Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” – 11 elevi
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – 1 elevi
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” – 1 elev
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” – 2 elevi
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” – 3 elevi
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” – 2 elevi
Colegiul Economic Administrativ – 4 elevi
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – 4 elevi
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – 8 elevi
Liceul Tehnologic Economic de Turism – 4 elevi
Liceul Tehnologic „Petru Poni” – 1 elev
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” – 1 elev
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” – 3 elevi
Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” – 3 elevi



153 elevi înscrişi



151 promovaţi (promovabilitate 98,69 %)

Examenul de bacalaureat

An şcolar 2015-2016

An şcolar 2014-2015

Procent promovabilitate

98,69 %

97 %

Tranşe medii

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

% an şcolar

7,28 %

20,52 %

43,7 %

28,5 %

14,53 %

19,38 %

41,85 %

24,24 %

2015-2016

% an şcolar
2014-2015

 1 premiu I la Olimpiada de religie – cult romano-catolic
Farcaș Diana, clasa a XII-a A

 1 premiu II la Olimpiada de limba rusă maternă
Căpriean Paula, clasa a X-a E

 6 premii I (neogreacă, religie, română, rusă) – elevi calificați la etapa națională
 6 premii II (biologie, fizică, franceză, geografie, română)

 14 premii III (biologie, educație fizică, engleză, religie, română, spaniolă - elevă
calificată la etapa națională)
 4 premii speciale (istorie)
 31 menţiuni (biologie, educație fizică, engleză, fizică, geografie, informatică,
istorie, italiană, matematică, religie, română)
Total: 61

Concursuri școlare naționale, regionale și județene: numeroase premii obținute de
preșcolari și elevii claselor primare, gimnaziale și liceale.

CONCURSURI ȘCOLARE LA NIVELUL UNITĂȚII:
Concursul interdisciplinar matematică-fizică-ştiinţe „Henri Coandă”,
ediţia a VII-a, 5 martie 2016,
a reunit 511 elevi participanţi (clasele IV – VIII) de la 75 unități școlare din judeţele Argeș, Bacău, Botoșani,
Hunedoara, Iaşi, Neamț, Suceava și din Chișinău - Republica Moldova.
Concursul, parte a Proiectului „Performanța în universul științelor – perspectivă interdisciplinară”,
a fost cuprins în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2016
și în Calendarul S.S.M.R.

Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu”,
ediţia a XII-a, 9 aprilie 2016,
a reunit 375 elevi participanţi (clasele IV – XII) de la 44 unităţi şcolare din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Cluj,
Gorj, Iași și din Chișinău - Republica Moldova.
Concursul, parte a Proiectului „Spiritul critic în context actual, european”, a fost cuprins în
Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2016 și în Calendarul concursurilor
interjudețene/regionale școlare organizate fără finanțare M.E.N.C.Ș.

CONCURSURI ȘCOLARE LA NIVELUL UNITĂȚII:

Concursul interjudețean de cultură generală LANDESKUNDE DACH – ediţia a II-a,
desfăşurat în perioada 18-19 aprilie 2016, a fost cuprins
în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2016 (CAERI 2016).

Au participat elevi din clasele VI – X (nivel de studiu A1, A1-2, A2)
din județele Bacău, Botoșani, Iași și Neamț.

Concursul de arte vizuale „Corneliu Baba” – ediția I,
a fost inclus în Calendarul activităţilor educative județene pentru anul 2016 .

ACTIVITĂȚI LA NIVEL JUDEȚEAN / NAȚIONAL ORGANIZATE LA
COLEGIUL NAȚIONAL „GARABET IBRĂILEANU”:



Olimpiada de Astronomie și Astrofizică - etapa județeană



Olimpiada de Arte Vizuale - etapa județeană



Concursul național de geografie „Terra” pentru clasele V-VII - etapa judeţeană



Concursul național de fizică PHI



Concursul interjudeţean „Creative Writing”



CEX matematică pentru clasele IX-XII



Centru de evaluare la Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a



Centru de evaluare Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2016



unitate parteneră în organizarea Olimpiadei Naționale de Limba Neogreacă, desfășurată la Iași
în perioada 23-25 aprilie 2016

Programul educațional „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
18-22 aprilie 2016 - săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

Simpozionul național cu participare internațională „Valenţe europene în educaţie”,
ediţia a X-a, 21-22 aprilie 2016,

la care au participat cu lucrări cadre didactice din trei țări: Belgia, Republica Moldova și România
(București și 15 județe – Alba, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Galați, Hunedoara, Iași,
Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Suceava, Timiș și Vaslui).



Proiectul Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul școlar „Water and its Magical Power”, aprobat
pentru perioada 2014-2016 – coordonator prof. Hriscu C.

Școli partenere:
◦ Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, România – coordonator de proiect
◦ 1 Geniko Lykeio PyrgouHleias, Greece
◦ Instituto de Educacion Secundaria La Azucarera, Spain
◦ Lycée Jean-Pierre Timbaud, France
◦ Zakladni Skola a Materska Skola Brno, Kridlovicka 30 b, Czech Republic
◦ 119 Secondary School „Academician MihailArnaudov”, Bulgaria



Proiectul Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul școlar „Forum theatre – a Learning Instrument
for Education” , aprobat pentru perioada 2014-2016 - coordonator prof. Vulpe O.
Școli partenere:
◦ Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, România – coordonator de proiect
◦ Anamur Anadolu Lisesi, Mersin, Turcia
◦ Vocational School of Forestry and Carpentry „N. Haitov”, Varna, Bulgaria
◦ IPS Stendhal, Roma, Italia
◦ Liceum Ogolnokszta, Blaszki, Polonia
◦ Gimnazija Ptuj, Ptuj, Slovenia





Proiectul Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul școlar „Strategii inovatoare pentru educarea
elevilor privind utilizarea eficientă a resurselor regenerabile” (SPER), aprobat pentru perioada 2015-2017 coordonator prof. Anghel E.
Școli partenere:
◦ Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, România – coordonator de proiect


Zespol Szkol Lesnyck I Ekologicznych W Brynku, Polonia


Complexe Agricole de Borgo, Franța

Instituto Tecnico Commerciale „Cesare Battisti”, Fano, Italia




I.E.S. „Luis Garcia Berlanga”, Sant Joan d’Alacant, Spania



Parteneriat cu Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” și cu Școala Primară
„Prometeu-Junior” - Chişinău, Republica Moldova pentru organizarea în comun a diverse
activități (culturale, sociale şi în domeniul educaţiei)



Parteneriat cu Centrul Municipal de Excelenţă din cadrul Direcţiei Generale Educaţie,

Tineret şi Sport - Chişinău, Republica Moldova pentru organizarea în comun a diverse activități
științifice


Parteneriat cu Fundația ECDL (European Computer Driving Licence) în vederea organizării
programului de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional – coordonator

prof. Lapteș C.


Proiectul „Educație cu <profit>”, POSDRU/175/2.1/S/150105, derulat de Fundația Corona:
coordonator local – prof. Chirilă C., coordonatori firmă de exercițiu – prof. Carapanu D., Vulpe O.,
Vulpe M., Bârzoi B.



Parteneriate cu comunitatea locală: Primăria Iaşi, Poliţia Judeţeană Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Iaşi, Agenţia de Protecţie a Mediului – filiala Iaşi, Garda de Mediu, Salubris, Casa de
Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” ș.a.



Proiectul PRO RURALIS - parteneriat cu Asociaţia PRO RURALIS, I.S.J. Iaşi, Ziarul de Iaşi, ONG-uri,
Asociaţia ELPAR Iaşi (Asociaţia Elevi – Părinţi – Profesori de la Colegiul Naţional „G. Ibrăileanu”)



numeroase Proiecte desfășurate și parteneriate încheiate cu instituții de învățământ preuniversitar și
universitar din țară, instituții de cultură, ONG-uri ș.a.

- Grade didactice
- Consfătuiri și cercuri metodice pe discipline
- Cursuri de perfecționare
- Activități metodice
- Schimburi de experiență
- Workshop-uri
- Conferinţe
- Seminarii
- Publicaţii cu ISBN/ISSN
-Articole publicate și colaborări la reviste

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Sumele alocate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași au fost repartizate astfel:
- transport elevi;
- ajutor financiar „Bani de liceu”;
- burse „Republica Moldova”.

Din creditele finanțate de Primăria Municipiului Iași s-au efectuat următoarele plăți:
- bunuri și servicii (materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, deratizare, scaune
pentru elevi, recondiționare mobilier școlar, materiale didactice, cărți pentru bibliotecă, autorizări SSM, ISU,
ISCIR etc.) ;

- burse sociale;
- burse de merit;
- investiții.

OBIECTIVE URMĂRITE:



implementarea politicii educaţionale a M.E.N.C.Ș.;



crearea condiţiilor pentru asigurarea calităţii în educaţie;



cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare;



aplicarea corectă şi consecventă a principiilor managementului educaţional;



dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a şcolii;



consolidarea culturii organizaţionale;



menţinerea şi creşterea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu
autorităţile locale, I.S.J. Iaşi, comunitatea locală.

PUNCTE TARI:


încadrarea cu personal didactic calificat;



proiectarea activităţii în concordanţă cu noul curriculum;



rigoare ştiinţifică în predarea conţinuturilor;



asigurarea suportului metodic în desfăşurarea lecţiilor;



proiectarea activităţii colectivelor de catedră şi comisiilor metodice;



realizarea programului de interasistențe;



interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională, pentru participarea la
programe naţionale şi europene;



realizarea unui climat propice desfăşurării demersului didactic;



finalizarea în termen a pregătirilor pentru începerea anului şcolar (igienizarea spaţiilor de învăţământ, reparaţii
curente – văruit, vopsit);



folosirea resurselor financiare ale şcolii în interesul elevilor, cu respectarea prevederilor legale;



relaţia bună a şcolii cu comunitatea locală.

PUNCTE SLABE:



necunoașterea legislației școlare de către toți elevii și tot personalul școlii;



deficienţe în motivarea şi responsabilizarea elevilor care au înregistrat foarte multe absenţe
nejustificate;



ţinuta şcolii nu este purtată de toți elevii;



insuficienţa spaţiilor de învăţământ.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
5 clase a IX-a

ÎNVĂŢĂMÂNT PREȘCOLAR

1 clasă matematică-informatică, intensiv informatică

2 grupe mici

(L1 – engleză, L2 – franceză)

(GPP 10, GPN 16)

1 clasă ştiinţe ale naturii, intensiv engleză

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

(L2 – franceză)

2 clase pregătitoare

1 clasă ştiinţe ale naturii, intensiv franceză
(L2 – germană)

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
2 clase a V-a,
dintre care o clasă intensiv engleză

1 clasă filologie, bilingv engleză/franceză
(L2 – germană)
1 clasă ştiinţe sociale, intensiv engleză
(L2 – franceză)

Vă mulțumim pentru atenție!

