RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

Total rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar - 1379 , dintre care:
219 preșcolari cuprinși în 10 grupe, dintre care:


87 la GPP 10 – 4 grupe



70 la GPN 16 – 3 grupe



62 la GPP Hecuba – 3 grupe

1160 elevi cuprinși în 41 de clase, dintre care:


302 învăţământ primar (58 la clasele pregătitoare și 244 la clasele I-IV)



240 învăţământ gimnazial



618 învăţământ liceal



Elevi promovaţi: 1154



Elevi repetenți: 6 (3 la clasa a II-a, 2 la clasa a VII-a și 1 la clasa a XI-a)



Procentul de promovabilitate pe şcoală: 99,48 %
(faţă de 99,65 % în anul şcolar 2015-2016)

Promovabilitatea pe fiecare nivel de învăţământ:
I – IV: 99 % ↑ (faţă de 98,14 % în anul şcolar 2015-2016)
V – VIII: 99,16 % ↓ (faţă de 100 % în anul şcolar 2015-2016)
IX – XII: 99,83 % ↓ (faţă de 100 % în anul şcolar 2015-2016)

Promovabilitatea pe tranşe de medii
An şcolar 2015 – 2016

Nivel de

5 – 6,99

7 – 8,99

An şcolar 2016 – 2017

9 - 10

învăţământ

Nivel de

5 – 6,99

7 – 8,99

9 - 10

învăţământ

Primar

5,82 %

31,39 %

62,78 %

Primar

4,97 %

11,61 %

83,42 %

Gimnazial

-

55,09 %

44,9 %

Gimnazial

0,84 %

5,04 %

94,12 %

Liceal

-

56,5 %

43,49 %

Liceal

0,97 %

6,96 %

92,07 %

An școlar

Absențe total

Absențe motivate

Absențe
nemotivate

2016-2017

14688

9546

5142

2015-2016

29452

22206

7246

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

2016 - 2017

Note la purtare

7–9

Sub 7

7–9

Sub 7

Învățământ primar

-

-

7

-

Învățământ gimnazial

8

-

7

-

Învățământ liceal

93

6

35

-

Total elevi cu note scăzute la purtare

101

6

49

-

Mediile la evaluarea națională a celor 49 de absolvenţi ai claselor a VIII-a
(din sesiunea iunie):

Tranşe

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

4

5

9

22

9

medii EN

Număr elevi

Tranşe

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

8,16 %

10,2 %

18,36 %

44,89 %

18,39 %

4,25 %

31,91 %

27,65 %

19,14 %

17,05 %

medii EN

% an şcolar
2016-2017
% an şcolar
2015-2016

Cei 51 de absolvenţi ai claselor a VIII-a (49 din sesiunea iunie și 2 din sesiunea iulie) continuă studiile la:


Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, Iași – 14 elevi



Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Iași – 3 elevi



Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași – 4 elevi



Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – 3 elevi



Colegiul Economic Administrativ, Iași – 6 elevi



Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași – 6 elevi (învățământ liceal)



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași – 4 elevi



Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – 3 elevi



Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași – 2 elevi



Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași – 2 elevi



Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași – 1 elev



Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași – 1 elev



Liceul cu Program Sportiv, Iași – 1 elev



Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași – 1 elev (învățământ profesional)

- 152 elevi înscrişi la examenul de bacalaureat
(148 elevi în sesiunea iunie-iulie 2017 și

4 elevi în sesiunea august-septembrie 2017)
- 151 promovaţi (promovabilitate 99,34 %)
- un elev eliminat din examen

Examenul de bacalaureat

An şcolar 2015-2016

An şcolar 2016-2017

Procent promovabilitate

98,69 %

99,34 %

Tranşe medii

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

% an şcolar

8,6 %

18,54 %

39,07 %

33,79 %

7,28 %

20,52 %

43,7 %

28,5 %

2016-2017
% an şcolar
2015-2016

 Medalie de bronz la Olimpiada de fizică
Petrovici Ștefan, clasa a XI-a B
 Premiul III la Olimpiada de limba rusă maternă
Căpriean Paula, clasa a XI-a E

 Olimpiada de limba neogreacă
Drăghici Antonia Dimitra, clasa a VII-a A
 Olimpiada de astronomie și astrofizică
Prodan Petru Alexandru, clasa a VIII-a A
 Olimpiada de științe socio-umane (psihologie)
Zaur Alexandra, clasa a X-a D
 Olimpiada de religie, cult ortodox

Mihăilă Maria, clasa a XI-a D
 Olimpiada de limba spaniolă
Prodan Oana Elena, clasa a XI-a F

 7 premii I (fizică, religie, engleză, educație plastică)

 14 premii II (psihologie, spaniolă, neogreacă, română, interdisciplinar românămatematică, engleză, rusă maternă, religie, educație plastică)
 12 premii III (engleză, franceză, geografie, religie, logică, educație plastică)

 1 premiu special (sociologie)
 44 menţiuni (biologie, educație fizică, educație plastică, engleză, franceză,
geografie, italiană, matematică, religie, română, interdisciplinar română-matematică)

Total: 78 premii și mențiuni
(61 în anul școlar pecedent)
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 VIII-a, 4 martie 2017

-

participanți la secțiunea Lucrare scrisă individuală - 351 elevi (clasele IV-VIII) de la 49 unități școlare din
județul Iași și din Republica Moldova (Liceul de Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Prim”, Școala Primară de
Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Junior”, Centrul Municipal de Excelenţă ICAR – Chişinău)

-

participanți cu lucrări la secțiunea Postere - 76 echipe (228 elevi - clasele IV-VIII) de la 17 unități școlare din
județele Arad, Argeș, Botoșani, Buzău și Iași

Concursul, parte a Proiectului „Performanța în universul științelor – perspectivă interdisciplinară”,
a fost cuprins în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2017

și în Calendarul S.S.M.R.

CONCURSURI ȘCOLARE LA NIVELUL UNITĂȚII:

Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu”
ediţia a XIII-a, 8 aprilie 2017

-

participanți la secțiunea Lucrare scrisă individuală - 232 elevi (clasele IV-XII) de la 25 unități școlare din

județele Iași și Botoșani și din Chișinău - Republica Moldova (Liceul de Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Prim”,
Școala Primară de Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Junior”)

-

participanți la secțiunea Postere - 43 elevi (clasele VII-XII) de la 10 unități școlare din județele Botoșani, Cluj,
Iași, Neamț, Olt și Teleorman

Concursul, parte a Proiectului „Spiritul critic în context actual, european”, a fost cuprins în
Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2017 și în Calendarul concursurilor
interjudețene/regionale școlare organizate fără finanțare M.E.N.

CONCURSURI ȘCOLARE LA NIVELUL UNITĂȚII:

Concursul interjudețean de cultură generală LANDESKUNDE D-A-C-H

ediţia a III-a, 8 aprilie 2017

a fost cuprins

în Calendarul activităților educative interjudețene 2017

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

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



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



Concursul național de fizică PHI



Concursul interjudeţean „Creative Writing”



Concursul județean pentru elevii de gimnaziu „Istorie, istorii, istorisiri”



CEX matematică pentru clasele IX-XII



Centru de evaluare Bacalaureat – sesiunea august-septembrie 2017



Centru de examen pentru Concursul de titularizare - inspecții la clasă pentru disciplinele:
limba română, biologie, fizică și educație fizică

Programului național ,,Școala altfel”
s-a desfășurat:

-

în perioada 27 – 31 martie 2017 pentru clasele gimnaziale și liceale
și
-

în perioada 6 – 9 iunie 2017 pentru clasele primare.

Simpozionul național cu participare internațională „Valenţe europene în educaţie”
ediţia a XI-a, 30-31 martie 2017
-

participanți cu lucrări - cadre didactice din șase țări: Anglia, Belgia, Bulgaria, Polonia,

Republica Moldova și România (București și 27 județe – Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani,
Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița,

Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea).

Concursul „Valenţe europene în educaţie”

ediţia I, 30 martie 2017
- adresat elevilor de gimnaziu (clasele VII-VIII) și liceu (clasele IX-XII)
-

secțiuni - Abilități oratorice și discursive, Educație umanistă și pentru valori, Educație

ecologică și pentru sănătate

-

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.

Parteneri:


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

Proiectul Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul școlar „Greetings from Tomorrow”,
aprobat pentru perioada 2016-2018 - coordonator prof. Hriscu C.

Parteneri:


Lycée „Jean-Pierre Timbaud”, Bretigny sur Orge, France – coordonator de proiect



Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, România



Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Finlanda



119 Secondary School „Academician Mihail Arnaudov” Sofia, Bulgaria



Istituto Comprensivo Statale Satriano di Lucania, Italia

Proiectul Erasmus+ „From the Forest to the Sea!”,
aprobat pentru perioada 2016-2018 - coordonator prof. înv. preșcolar Filip I.

Parteneri:


Pirita Lasteaed, Tallin, Estonia – coordonator de proiect



Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi (GPP 10), România



Agrupamento de Escolas de Albufeira, Albufeira, regiunea Algarve, Portugalia



Go!Basisschool Hof Pepijn, Landen, regiunea Vlaams Brabant, Belgia



Proiect de cercetare PEERS în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
HEP - Universitatea de Pedagogie din Lausanne, Universitatea din Bordeaux, Franța –
participare la mobilitate în perioada 13-18.11.2016 la HEP din Lausanne, Elveția– prof. Chirilă C.



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) – coordonatori prof. Chirilă C., Carapanu D.



Parteneriat cu Centrul Municipal de Excelență din cadrul Direcției Generale Educație,
Tineret și Sport - Chișinău, Republica Moldova pentru organizarea în comun a diverse activități
științifice – coordonator prof. Chirilă C., Carapanu D.



Parteneriat cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” - Chişinău, Republica Moldova pentru
organizarea în comun a diverse activități (culturale, sociale şi în domeniul educaţiei) – coordonator
prof. Cărăușu D.



Parteneriat cu Fundația ECDL (European Computer Driving Licence) în vederea organizării programului de

certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional – prof. Lapteș C., Niță D.



Parteneriat cu Twinkle Star Iași în vederea organizării organizării programului de certificare Cambridge –
coordonator prof. Scărlătescu L.



Proiectul educativ „Adaptarea elevilor, viitori studenți, la standardul de viață al civilizațiilor europene
moderne”, realizat cu elevii clasei a XII-a A și susținut financiar de către părinții acestora, în cadrul căruia s-au

desfășurat numeroase activități, dintre care menționăm și vizitarea unor universități din Spania – coordonator
prof. Timohe G.



Proiectul „Cucuteni – începutul identității europene” pentru competiția Euroscola 2017 – prof. Ciocoiu L.,
Cărăușu D.



Parteneriate permanente cu comunitatea locală: Consiliul Local Iași, Primăria Municipiului
Iaşi, Inspectoratul Județean de Poliţie Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului

Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, Casa de
Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” ș.a.



Parteneriat permanent cu Asociaţia PRO RURALIS, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociaţia
ELPAR Iaşi (Asociaţia Elevi – Părinţi – Profesori de la Colegiul Naţional „G. Ibrăileanu”) pentru
derularea Proiectului PRO RURALIS



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

85 cadre didactice, dintre care:
 10 cu doctorat – 11,79 %;
 2 doctoranzi – 2,35 %;
 49 cu gradul didactic I – 57,64 %;
 13 cu gradul didactic II – 15,29 %;
 7 cu definitivat – 8,23 %;
 4 debutanți – 4,7 %.

- 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 de la bugetul de stat au fost repartizate astfel:
- cheltuieli de personal (examene naționale);

- transport elevi;
- ajutor financiar „Bani de liceu” și burse „Republica Moldova”;
- achiziție calculatoare (din premiul „Școală Europeană” 2016).
Din creditele finanțate de Primăria Municipiului Iași s-au efectuat următoarele plăți:
- cheltuieli de personal;
- bunuri și servicii (furnituri pentru birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate,
telefon, internet, deratizare și dezinsecție, prestări servicii monitorizare camere video, evaluare riscuri, transport

personal didactic și auxiliar, poliță asigurare clădire și bunuri aferente, servicii formare profesională, cărți,
reparații curente, obiecte de inventar, servicii medicina muncii, chirie grădiniță) ;
- burse sociale și burse de merit;
- investiții – centrală termică structura Hecuba.

OBIECTIVE URMĂRITE:



implementarea politicii educaţionale a M.E.N.;



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 2017 – 2018
ÎNVĂŢĂMÂNT PREȘCOLAR
2 grupe mici
(GPP 10, GPN 16)
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
2 clase pregătitoare

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
4 clase a IX-a
1 clasă matematică-informatică, intensiv informatică
(L1 – engleză, L2 – franceză)
1 clasă ştiinţe ale naturii, intensiv engleză
(L2 – germană)
1 clasă filologie, intensiv engleză

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

(L3 – italiană)

2 clase a V-a,

1 clasă ştiinţe sociale, intensiv engleză

dintre care o clasă intensiv engleză și
o clasă intensiv franceză

(L2 – franceză)

Vă mulțumim pentru atenție!

