
Raport de activitate 

al Școlii de Arte Bravicea 

pentru anul 2021 

1. Activitatea metodică și de creație a cadrelor didactice 

Școala de Arte din Bravicea reprezintă o instituție de învățământ extrașcolar în cadrul căreia 

elevii își dezvoltă abilitățile artistice. 

Pe parcursul anului 2021,  atât cadrele didactice cât și elevii au fost antrenați în diverse activități 

metodice și de creație. Deși, aflându-se în vacanță, în luna august profesorii și elevii s-au implicat 

activ în promovarea, organizarea și desfășurarea propriu zisă a evenimentului social-cultural de 

amploare: Hramul Căruțașilor 2021. La fel în luna august, cadrele didactice au participat la 

dezbaterile privind aprobarea noului Curriculum pentru învățământul extrașcolar. 

Pe parcursul semestrului I, profesorii au participat la seminare și ateliere metodice printre care 

putem menționa: Schimbul de experiență dintre Școala de Arte Bravicea și Școala de Arte din 

Ciorescu – „Masterclass-ul de efectuare a lucrărilor după tehnică japoneză Kinusaiga”. 

Participarea la seminarul raional instructiv-practic cu tema: „Studiul de caz în vederea 

conferirii/ confirmării Gradului didactic II”. 

 Colectivul didactic este format din 8 profesori, profesorul de coregrafie, tânărul specialist Crețu 

Dionisie, activând ca înlocuitor pe perioada aflării în concediu de maternitate a profesoarei de 

coregrafie Uțica Cristina. 

La sfârșitul semestrului I au avut loc concertele academice pe secții și vizionările lucrărilor 

elevilor de la Arta plastică. Pe tot parcursul anului de învățământ, cadrele didactice și elevii Școlii au 

avut o colaborare fructuoasă cu Muzeul satului, Biblioteca Publică „George Munteanu” și Casa de 

Cultură din localitate. 

2. Participarea în cadrul concursurilor și expozițiilor 

Pe parcursul anului 2021, elevii Școlii de Arte au participat la următoarele concursuri/ festivități 

unde au obținut diplome și locuri premiante: 

• Tinere Talente 

• Hramul Căruțașilor 

• Expoziții de picturi și măști de carnaval în cadrul muzeului local și în cadrul sărbătorii 

Revelion 2021 din în incinta Casei de cultură 

• Concursul  de desene „Drepturile Omului” 



3. Cele mai importante manifestări pe parcursul anului de studii 

Dintre cele mai importante evenimente culturale la care au participat elevii și profesorii Școlii 

de Arte putem menționa: „Hramul Căruțașilor”, „Festivalul Tinere Talente”, „Revelionul 2021”. 

4. Baza tehnico-materială 

Din bugetul preconizat pentru anul 2021, cea mai mare parte s-a cheltuit pe: salariile angajaților 

– 987,0 mii lei, energie electrică – 8 mii lei, gaze naturale – 16 mii lei. 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Școlii s-au vopsit scările de pe hol, s-a procurat o boxă 

pentru secția de coregrafie, s-a instalat un router la etajul 2, pentru ca elevii și cadrele didactice să 

poată beneficia de Wi-Fi gratuit. 

5. Date despre elevi 

În luna septembrie, în cadrul Școlii de Arte au fost înmatriculați 105 elevi: 

Secția Muzică 

Vioară – 8 elevi 

Instrumente aerofone – 9 elevi 

Pian/ acordeon – 10 elevi 

Fluier – 9 elevi 

Acordeon – 10 elevi 

Coregrafie – 28 de elevi 

Artă plastică – 31 elevi 

6. Ajutorul material acordat de către Administrația Publică Locală Bravicea 

Finanțarea școlii s-a înfăptuit din bugetul APL Bravicea și contribuția părinților. În luna 

decembrie 2021, în urma aprobării deciziei de către Consiliul sătesc Bravicea, s-a stabilit ca din 1 

ianuarie 2022 taxa părintească să fie majorată cu 20 de lei, astfel constituind 70 de lei. 
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director 


