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BAZA CONCEPTUALĂ

Proiectul este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 Legea nr. 1 / 2011 – Legea Educației Naționale;

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 Legea nr. 29 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 / 2007 privind
creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

 Guvernul României, Programul de guvernare,  capitolul Politica în domeniul
Educaţiei;

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 09.09.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul național de învățământ;

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.

 O.M.E.C.T.S. nr. 4865/ 16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele școlare, unități de învățământ, unități conexe, precum
și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului
didactic din casele corpului didactic.

 O.M.E.C.T.S. nr. 3811 / 2011 pentru aprobarea Comisiei de monitorizare și
îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 O.M.F.P. nr 946 / 2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern
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CAPITOLUL I : DIAGNOZA
I.1 ARGUMENT

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este
documentul şi instrumentul de lucru necesar care asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce
este şcoala şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.
Perioada 2013-2017 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă pentru

stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât

obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.

Punctele de referinţă ale unui P.D.I. sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol

fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a

unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2013-2017 s-a realizat plecând de la o

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" şi a "oportunităţilor"

oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.

Echipa managerială , împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte şi

obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi

naţionale în care funcţionează şcoala.

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi

comisiilor, a

compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultarile cu elevii, propunerile

avansate de Comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici -

parteneri tradiţionali ai instituţiei.

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi

practicile

societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa

privată şi

publică.
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I.2 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN
I.2.a) Prezentare generală.

Date de identificare

Denumire Şcoala Gimnaziala Comuna Florica

Adresă Comuna Florica, Judetul Buzău

Telefon 0238/ 582755

Fax 0238/ 582755

E-mail scoalaflorica@yahoo.com

Date statistice de bază pentru anul şcolar 2014/2015:

Nivel de învăţământ - preprimar, primar, gimnazial,

Limba de predare -Română

Număr de clase -10 (2 învăţământ preşcolar, 4 învăţământ primar, 4 învăţământ

gimnazial)

Număr de elevi - 152 (32 învăţământ preşcolar, 61 învăţământ primar, 61 învăţământ

gimnazial)

Număr de posturi -16,23 (13,48 didactic, 1,25 didactic auxiliar, 1,50 nedidactic)

Scurt istoric

Şcoala Gimnazială Florica a luat ființă în anul 1895 şi se află în localitatea cu acelaşi nume,

care este situată în partea de S-V a judeţului, la 40 de kilometri de Buzău, într-o zonă de

câmpie.

Şcoala Gimnazială Florica a funcționat la început cu un număr de două clase într-o altă

locație.

În prezent şcoala funcționează în 2 corpuri de clădire si o structura arondata(G.P.N).

Şcoala şi grădinița sunt autorizate din punct de vedere sanitar.

Unitatea funcţionează într-un singur schimb , dimineaţa în intervalul orar 8:00- 14:00.

I.2.b) Elevii
 Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai slabă şi

capacităţi intelectuale diferite.

 99,99%  dintre elevi sunt de naţionalitate română.

 Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei comportări cât mai

bune la examenele de Evaluare Naţională , la concursurile şi olimpiadele şcolare.
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I.2.c) Corpul Profesoral:

 Format în majoritate din cadre didactice titulare , dornice de afirmare şi performanţă

 Cadre didactice calificate în proporţie de 100%

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt

deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

 Cadrele didactice aplică noul curriculum .

 Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea

lui spre capacităţi şi atitudini, utilizând strategii participative.

I.2.d) Baza materială:
Este compusă din:
- scoala veche , care a fost reabilitat şi modernizat, prin fonduri de investiții suplimentate de

comunitatea locală,  in perioada 2009-2010:

 O biblioteca + arhiva

 3 săli de clasă cu mobilier vechi conservat, unde functioneaza clasa pregatitoare cu

mobilier special nou 2014, clasa I si clasa a IV-a

 1 sală de sport dintr-o sala de clasa

 12 calculatoare din care functionale 5

 1 sală de materiale didactice

- clădirea nouă, cu etaj- construită din fonduri europene- ce a fost dată în folosință începând

cu 1 septembrie 2013:

 6 săli de clasă – clasele V, VI, VII, VIII, III si laborator informatica

 1 sală pentru produsele lactate cu frigider , conectata apa si robinet

 1 secretariat - contabilitate

 1 birou director

 1 sală de cancelarie cu mobilier integral nou achizitionate in 2013

- o clădire în care funcționează Grădinița cu Program Normal(G.P.N.-structura arondată), dată

în folosință în anul 2009:

 2 săli de clasă/grupe 1 mica 1 mare

 1 cancelarie

 1 cabinet CEAC si a consilierului educativ

- mobilier modern în proporţie de 90% modular, 90% nou la gradinita din 2009
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- baza sportivă - sală de sport modestă

I.2.e) Comunitatea locală:

 Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea

fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.

 Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu

părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii.

 Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi de

problemele şcolii

 Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei

elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de

poliţie la orele de educaţie rutieră

 Şcoala colaborează cu medicul de familie al comunei în vederea prevenirii

îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale.

 Şcoala stabileşte legături cu organele de protecţie a consumatorului în vederea

asigurării sănătaţii elevilor.

I.2.f) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă

interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea

managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de reglementări

normative de ordin extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul României, Guvernul

României, Ministerul Educaţiei Nationale, Inspectoratul Judeţean Buzău.

Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a documentelor

externe şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu emiterea acestora:

Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, reprezentanţi care susţin

în cadrul unităţii şcolare normele stipulate. Normele şi regulile sunt importante în organizarea

eficientă a unei instituţii, ele coordonează, atenţionează şi reglementează comportamentul

oamenilor în cadrul instituţiei şi chiar în afara acesteia.
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Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi

prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de

Învăţământ Preuniversitar-2005. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt

cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a

personalului nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat

prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi

ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste

aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

I.2.h) ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Baza materială nouă în cea mai mare parte în
sălile de clasă

 Cadre didactice calificate , cunoscute , dedicate
meseriei şi appreciate

 Existenţa în şcoală a unor cadre didactice ce
dispun de cunoştinţe în domeniul informaticii

 Baza materială depăşită la unele specializări
 Nevalorificarea la maximum a

resurselor umane şi materiale
 Insuficientă susţinere din partea unor

cadre a activităţilor extracurriculare
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 Număr mare de cadre didactice titulare

 Existenţa unui site al şcolii

 Receptivitate şi transparenţa managerului,
mamagement echilibrat

 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă

într-un mediu curat

 Existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare
legate la internet asigurat prin proiectul
INTERNET ÎN ŞCOALA TA începând cu anul
2014- cu servicii gratuite pe o perioadă de 5 ani.

 Interesul unor cadre didactice pentru un
învăţământ modern

 Existenţa unui grup de elevi dornici de
performanţă

 Participarea la activităţi extracurriculare

 Existenţa parteneriatelor între şcoală şi
instituţiile publice

 Elaborarea CDŞ prin consultare cu părinţii,
elevii şi cadrele didactice.

 Dorinţa copiilor de a învăţa

 Frecvenţa la cursuri foarte bună

 Deschiderea elevilor către cerinţele societăţii
actuale: studierea limbii engleze şi operarea  pe
calculator

 Respectul pentru dascăli şi disciplină în şcoală

 Lipsa de motivare din partea unor elevi
pentru şcoală

 Neimplicarea unor părinţi în buna
desfăşurare a procesului educativ

 Lipsa unui laborator de chimie si  de fizică

 Existenţa unui număr insuficient de
personal nedidactic

 Lipsa unui sistem de supraveghere video
în curtea şcolii

 Lipsa dotării claselor cu tehnologie
informatizată modernă; video-
proiectoare,

 Utilizarea redusă a instruirii asistate de
calculator în aplicarea Curriculumului
Naţional la clase.

 Accent pe abordarea monodisciplinară

 Insuficienţă în utilizarea în
procesul didactic al materialelor existente

 Spaţii necesare procesului instructiv-
educativ insuficiente .
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Relaţie buna cu I.S.J.şi C.C.D

 Sprijinul din partea Consiliului Local

 Sprijinul din partea Comitetului de părinţi pe
şcoală

 Parteneriate

 Curriculum la decizia şcolii

 Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă

 Aplicare a legii privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar

 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi
formare continuă

 Plecarea elevilor la alte unităţi şcolare

 Indiferenţa unor familii faţă de situaţia
şcolară-comportamentală a copiilor lor

 Conservatorismul unor părinţi

 Lipsa educaţiei de acasă,
comportamentul necivilizat al unor elevi

 procent de promovare examen Evaluare
Naţionale peste 50%

 lipsa unei săli de sport bine dotata, a
spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor
extraşcolare într-o gamă diversificată

 conservatorismul, teama de nou a unor
cadre didactice

 utilizarea insuficienta a calculatorului în
procesul instructiv-educativ

 fond de carte învechit la bibliotecă

I.2.h) ANALIZA PEST

A. Factori Politici

a) Legislaţia muncii:
- nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute
- permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a specialiştilor pentru
compartimentele deficitare ;
b) Activitatea partidelor politice
- lipsa de continuitate a mǎsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare;
- toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să continue
dezvoltarea si modernizarea sistemului ;
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c) Activitatea de lobby
- existenţa unei comisii pentru promovarea imaginii şcolii
- cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial colaborează cu şcolile din vecinătate
prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de
elevi.
- părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor
instructive-educative
- în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte,
rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita
posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.
B. Factori economici

a) Activitatea economică

- reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu

copii;

b) Politica monetară şi valutară

- fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de

achiziţii pe termen mediu şi lung.

c) Politica bugetară

- la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare

asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ.

d) Venitul disponibil al familiei

- scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor, dar si a parintilor.

- nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea

lărgirii bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi

să sprijine financiar şcoala.

C. Factori sociali

a)Atitudinea faţă de muncă:

- atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.

b) Rata natalităţii:

- scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara creează probleme de

încadrare cu personal didactic.

c) Nivelul educaţional

- majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie .

d) Probleme etnice-în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite, deşi acestea
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sunt în număr redus.

e)Atitudine faţă de religie

- coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

D. Factori tehnologici

a)Dotarea, baza materială

- 3 clădiri, funcţionale, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului

instructiv-educativ ;

- acces la Internet ;

CAPITOLUL II : STRATEGIA

II.1. M I S I U N E A UNITĂȚII ȘCOLARE

 Şcoala este un loc în care elevii trebuie să se simtă acasă. De aceea ne propunem să
oferim şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de nivelul de
dezvoltare psihoindividuală, de etnie şi de religie.
 Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi
competent, legat de alţii şi autonom.

 Şcoala este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi
ameninţări şi unde fiecare persoană este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu idealuri şi
valori ca bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

 Şcoala din comuna Florica asigură condiţii de dezvoltare personală şi profesională
pentru fiecare elev astfel încât aceştia să se integreze optim în societate la absolvirea
studiilor şi să  contribuie la dezvoltarea comunităţii locale.
 Şcoala Florica funcţionează ca un centru de promovare a valorilor autentice şi a
tradiţiilor specifice comunităţii în care funcţionează.
 Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil
dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută
care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi.

VIZIUNEA ŞCOLII
ŞCOALA DE ASTĂZI-VIITORUL DE MÂINE

-Dezvoltarea unei şcoli eficiente, care să constituie un centru de formare si dezvoltare
comunitara. Un centru in care sa se dezvolte toate competentele la elevi’: comunicarea in limba
romana, in limba franceza si limba engleza; comunicare sociala si utilizarea tehnologiei
informationale.
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II.2. OBIECTIVE STRATEGICE:

Raportul misiune/obiective strategice:

În urma diagnozei mediului intern și extern (analiza SWOT și PEST) există
următoarele constatari:

A) Un management cu unele disfuncționalități în care:

 resursa cea mai importantă a unui învățământ modern performant -elevii- este puțin
valorificată;

 rezistența la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii
didactice învechite;

 sistemul de învățământ centralizat pe niveluri ierarhice(M.E.N., Inspectorat,Primărie)
nu oferă managerului unității școlare libertatea de a lua anumite decizii privind
gestionarea resurselor financiare și umane.

B) Raportul misiune/constrângeri financiare:

 finanțarea bugetară a școlilor se situează sub nivelul necesar unei activități
performante, depinzând de nivelul de dezvoltare a societății .Pentru a face față constrângerii
financiare, școala caută noi surse de venit (sponsorizări, donații, proiecte).

 Salariile mici din sistemul de invățământ preuniversitar determină scăderea
motivației

cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate și dorința de autoperfecționare.
Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Școlii Gimnaziale Comuna Florica,

în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a
problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Formularea problemelor
porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului),
evidenţiază eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor
slabe şi ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele
strategice, s-a căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă
pertinenţa necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi.

II.2. a)PRIORITĂŢI STRATEGICE



14

Priorităţile strategice ale dezvoltării instituţionale, trebuie să se plieze pe priorităţile strategice

stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru aplicarea noii Legi a Educaţiei în mod

gradat:

1. Realizarea echităţii în educaţie

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi

profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a coeziunii economice şi

sociale

4. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare precum şi a serviciilor educaţionale

5. Asigurarea complementarităţii educative formale, non-formale şi informale

6. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către

mediul social, economic şi cultural.

II.2. b)ŢINTE  STRATEGICE
1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi

părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la

nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de

şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare.

4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii şi

dezvoltarea acestuia

5 .Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de

descentralizare şi autonomie instituţională

II. 2. c) OPŢIUNI STRATEGICE

Ţinta strategică
OPŢIUNEA STRATEGICĂ

Opţiunea
cuurriculară

Opţiunea
financiară a
dotărilor materiale

Opţiunea
investiţiei în
resursa umană

Opţiunea
relaţiilor
comunitare

1.Diversificarea
curriculum-ului

-Aplicare de
chestionare

-Achiziţionarea
materialelor

-Stimularea
materială a cadrelor

-Extinderea
parteneriatului cu
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la Decizia Şcolii
prin
consulatarea
elevilor şi a
părinţilor şi
cuprinderea
tuturor elevilor
într-o formă de
educaţie
extracurriculară

elevilor şi
părinţilor;
-Creşterea
atractivităţii  si
aplicabilităţii
opţionalelor;
-Activităţi
extracurriculare
complementare.

necesare prevăzute
în programele
disciplinelor
opţionale;
-Identificarea
surselor de
finanţare;
-Folosirea eficientă
a dotărilor existente.

didactice care
realizează discipline
opţionale şi
activităţi
extracurriculare de
calitate;

părinţii şi
implicarea
acestora în
pregătirea şi
desfăşurarea
activităţilor
extracurriculare;
-Extinderea
parteneriatului cu
instituţii diverse

2.Încadrare cu
personal
didactic cu
înaltă pregătire
ştiinţifică şi
metodică,
receptiv la nou
şi interesat de
perfecţionare şi
formare
continuă.

-Eficientizarea
procesului de
predare-învăţare
prin utilizarea
metodelor activ-
participative;
-valorificarea
oportunităţilor
oferite de paleta
largă de cursuri
de formare.

-Asigurarea sumelor
necesare pentru
perfecţionare cu
plata de la bugetul
local;
-Mărirea numărului
de calculatoare
pentru folosirea
sistemului elecronic
informatizat;
-Consultarea
cadrelor didactice în
vederea completării
materialului
didactic.

-participarea la
programe de
formare în
specialitatea
cadrelor didactice de
la gimnaziu;
-perfecţionareea
cadrelor didactice în
problematica
managementului
clasei;
-elaborarea de
materiale şi ghiduri
metodice în
comisiile de
specializare.

-Colaborarea cu
Casa Corpului
Didactic pentru
participarea la
cursuri de
formare în
specialitate şi
metodica
pregătirii
specialităţii;

3.Prevenirea
eşecului şcolar ,
creşterea
performanţelor
elevilor
supradotaţi şi
includerea
tuturor elevilor
într-o formă
superioară de
şcolarizare;

-Realizarea
învăţământului
diferenţiat pentru
asigurarea
incluziunii
copiilor  cu CES
şi prevenirea
eşecului şcolar ;
-Creşterea
aportului
disciplinelor
opţionale lea
asigurarea
pregătiri de bază a
elevilor ;
-Realizarea de
programe de
pregătire
suplimentară a
elevilor capabili

-Folosirea eficientă
a materialului
didactic şi a
mijloacelor  de
învăţământ din
dotare;
-Asigurarea
fondurilor necesare
pentru achiziţionarea
de noi mijloace de
învăţământ şi
material didactic ;

-Motivarea şi
stimularea materială
a cadrelor didactice
ai căror elevi obţin
rezultate le
competiţiile
naţionale.

-Transmiterea
către licee şi
şcolile de arte şi
meserii a fişei de
caracterizare
psihopedagogică
a absolvenţilor ;
-Activităţi de
parteneriat cu
licee şi scoli de
arte şi meserii în
vederea
cuprinderii
tuturor
absolvenţilor
clasei a VIII-a
într-o formă de
învăţământ
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de performanţă.
4.Gestionarea,
întreţinerea şi
menţinerea
funcţionalităţi
patrimoniului
şcolii ,
dezvoltarea
acestuia

-Tematica orelor
educative va
cuprinde aspecte
ce ţin de păstrarea
şi întreţinerea
bazei materiale a
şcolii;
-Includerea în
cadrul lecţiilor a
elementelor
educative de
păstrare şi
întreţinere a bazei
materiale a şcolii ;
-Realizarea unor
investiţii privind
îmbunătăţirea
infrastructurii.

-Proiecte de buget
fundamentate care
să acopere
cheltuielile de
întreţinere şi
reparaţii;
-Realizarea unei
execuţii bugetare
echilibrate;
-procurarea de
fonduri
extrabugetare;
-Realizarea
programului de
achiziţii de bunuri şi
servicii  în condiţiile
legii;
-Aplicarea
prevederilor
regulamentului
şcolar pentru
recuperarea
pagubelor produse
de elevi.

-asumarea
răspunderii
personalului
didactic privind
păstrarea
patrimoniului şcolii;
-Implicarea
membrilor
consiliului de
administraţie în
gestionarea
bunurilor şi
recuperarea
pagubelor;
-Instituirea unui
premiu simbolic
pentru motivarea
elevilor şi cadrelor
didactice privind
păstrarea bunurilor
materiale ale şcolii.

-Colaborarea cu
comitetele de
părinţi ale
claselor;
-Implicarea
Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor în
identificarea de
noi surse de
finanţare.

5. Promovarea
imaginii şcolii în
comunitate

-Implicarea
elevilor şi
cadrelor didactice
în popularizarea
rezultatelor şcolii
în rândul
părinţilor;
-Se vor edita
pliante şi afişe
care vor cuprinde
informaţii despre
realizările şcolii;
-Se va asigura
informarea
comunităţii locale
prin intermediul
comisiei de
promovare a
imaginii şcolii -
revista şcolii;
-Realizarea de

-Identificarea de
resurse
extrabugetare pentru
realizarea
materialelor
promoţionale;
-Asigurarea
logisticii necesare
pentru desfăşurarea
activităţilor de
mediatizare şi
diseminarea a
informaţiilor;
-Proiectul de buget
va prevedea fonduri
pentru premierea
elevilor şi
formaţiilor
câştigătoare.

-Popularizarae prin
mass-media a
factorilor implicaţi
în activităţile de
parteneriat;
-Motivarea
participanţilor prin
acordarea de premii.

-Implicarea
părinţilor în
acţiuni de
promovare a
imaginiii şcolii;
-Realizarea unor
activităţi
extracurriculare
în parteneriat cu
Consiliul
Reprezentativ al
Părinţilor.
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parteneriate
pentru
desfăşurarea de
activităţi culturale
în comunitate.

II.2.d)RESURSE STRATEGICE

Nr.
crt. TIPUL Acţiunea Termen Responsabili

1. Dezvoltarea curriculară

-adecvarea ofertei educaţionale în raport cu
nevoile şi interesele locale şi ale elevilor
prin creşterea graduală a ponderii
Curriculumului la Decizia Şcolii în cadrul
Curriculumului naţional
-utilizarea metodelor moderne interactive în
realizarea educaţiei de bază de către cadrele
didactice
-generalizarea unui program de alfabetizare
informaţională (competenţe digitale pentru
toate cadrele didactice din şcoală )
-asigurarea accesului efectiv al tuturor
elevilor la studiul unor limbi moderne de
circulaţie internaţională cerute de părinţi şi
elevi
-promovarea sistematică a unor metode şi
tehnici moderne de studiu
-promovarea la nivelul elevilor a unor
modele şi stiluri de „a învăţa cum se
învaţă”, „a învăţa pentru a şti să faci”, „a
învăţa permanent”
-utilizarea de softuri educaţionale în predare
-eliminarea oricăror forme de discriminare ,
de excluziune de tip rasial, social, religios,
lingvistic, de gen
-dezvoltarea unor programe vizând
combaterea şi prevenirea abandonului şcolar
-identificarea şi cuprinderea elevilor cu
nevoi speciale în sistemul de învăţământ
-derularea unor programe de integrare a
elevilor cu dizabilităţi
-flexibilizarea ofertei curriculare pentru a
răspunde principiului educaţiei pentru toţi şi
pentru fiecare
-valorificarea rezultatelor evaluărilor

Permanent

Permanent

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2014-2015

Permanent

Permanent

2014-2015
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Comisiile
metodice

Comisiile
metodice

Director

Director

Cadre did.

Cadre did.,
diriginţii

Comisiile
metodice
Cadre did.

Diriginţii

Cadre did.

Cadre did.
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iniţiale, de progres şi finale pentru
reconsiderarea actului educaţional realizat
de fiecare cadru didactic
-crearea în şcoală a unui sistem deschis de
informare a cadrelor didactice,  a părinţilor
şi a membrilor comunităţii locale
-centrarea activităţii şcolare pe elev
-organizarea la nivelul unităţii şcolare a
unor activităţi de pregătire suplimentară a
elevilor cu ritmuri mai lente de învăţare în
vederea  combaterii marginalizării sociale, a
promovării şanselor egale-programe de
remediere

Permanent

2014-2015

Permanent

Comisiile
metodice

Cadre did.

Director,
Cons. de
administraţie

Cadre did.

2. Resurse umane

-realizarea proiectului de încadrare cu
personal didactic, personal didactic auxiliar
şi nedidactic
-aplicarea corectă a metodologiilor şi
procedurilor în perspectiva descentralizării
elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale
în privinţa resurselor umane
-dezvoltarea unui program propriu de
formare a resurselor umane utilizând
programele de formare acreditate
-pregătirea cadrelor didactice pentru
utilizarea calculatorului
-asigurarea continuităţii activităţii didactice
-alcătuirea unei baze de date operaţionale
pentru evidenţa resurselor umane
-perfecţionarea şi evaluarea periodică a
personalului didactic de predare
-formarea cadrelor didactice pentru a lucra
cu elevi care au cerinţe educative speciale
sau se găsesc în situaţii vulnerabile

2014-2015

Permanent

2014-2015

2014-2015

Permanent

2014-2015

Permanent

Cons. de
Administraţie
Director

Director

Director

Cadre did.

Director

Director,
Comisiile
metodice

3.
Resurse financiare

şi materiale

-analiza gradului de dotare cu mijloace
didactice şi mobilier şcolar
-determinarea gradului de dotare a unităţii
de învăţământ
-îmbunătăţirea bazei didactico-materiale a
şcolii
-dotarea şcolii cu calculatoare noi,
întretinerea celor vechi
-dezvoltarea şi îmbunătăţirea fondului de
carte al bibliotecii

2014-2015

2014-2015

2013-2017

2013-2015

Director

Primăria

I.S.J. Buzău
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-dezvoltarea unor venituri proprii ale şcolii

4.
Dezvoltare /  Relaţii de

parteneriat

Extinderea colaborării către toţi factorii
care pot deveni sensibili faţă de dezvoltarea
şcolii – dezvoltarea unui parteneriat activ cu
comunitatea locală: părinţi, agenţi
economici, biserică, alte şcoli.

Perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor
locale.

Atragerea familiei ca principal partener al
şcolii.
Comunitatea locală poate oferi sprijin şcolii
prin:
-fonduri, resurse materiale, combustibil
-donaţii pentru ameliorarea bazei materiale
-organizarea unor activităţi extraşcolare
-alocarea unor spaţii şi terenuri în folosinţa
şcolii
Acţiuni:
-ameliorarea modalităţilor de comunicare cu
autorităţile locale
-elaborarea unor programe cu privire la
nevoile de educaţie ale comunităţii
-asigurarea participării reprezentanţilor
autorităţilor locale la întâlniri cu
personalului şcolii , părinţii elevilor,
reprezentanţi ai altor instituţii comunitare
-încurajarea iniţiativei comitetului de părinţi
-organizarea unor activităţi extraşcolare prin
colaborarea şcolii, autorităţilor locale,
părinţilor
-organizarea unor activităţi de interes
comunitar în colaborare cu autorităţile
locale şi cu instituţii ale comunităţii

Permanent

Permanent

Permanent

2013-2017

2013-2017

Permanent

2013-2016

Permanent

Permanent

Director
Cons. de
Admin.

Cadre did.

Director

Director
Primăria

Director
Primăria

Director

Director

Director
Primăria

II.2. e)REZULTATE ASTEPTATE

TERMEN SCURT TERMEN MEDIU TERMEN LUNG

Diversificarea ofertei şcolare
astfel încât şcoala să devină
atractivă

Democratizarea vieţii şcolii Promovarea valorilor autentice şi
a tradiţiilor specifice
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Utilizarea metodelor moderne
interactive in realizarea educatiei
de baza de catre cadrele
didactice

Implicarea reală a comunităţii
locale în viaţa şcolii

Crearea unui sistem deschis de
informare a cadrelor didactice, a
parintilor, si a membrilor
comunitatii locale

Utilizarea unor softuri
educationale utile

Imbunatatirea bazei didactico –
materiale a scolii

Formarea cadrelor didactice
pentru a lucra cu elevi cu cerinte
educative speciale sau care se
afla in situatii vulnerabile

Realizarea proiectului de
încadrare cu personal didactic
calificat

Perfectionarea şi evalurea
periodică a cadrelor didactice
Asigurarea continuităţii
activităţii didactice

Dezvoltarea unor venituri proprii
ale şcolii

II.2. f) Programe pentru realizarea misiunii proiectului

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor şi complexitatea

relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o abordare prin acţiuni complementare în

cadrul celor patru opţiuni strategice de bază. La nivel tactic, pentru a asigura coerenţa şi

eficienţa mijloacelor concrete de realizare a strategiei propuse, sunt propuse programe

(multi)anuale elaborate pentru fiecare opţiune strategică.

Nr.
Crt.

Domeniul
funcţional

Obiective propuse 2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

1. CURRRICULUM
ŞI VIAŢA
ŞCOLARĂ

Realizarea şi aplicarea unui
chestionar pentru
cunoaşterea intereselor
elevilor şi părinţilor pentru
disciplinele opţionale;
Elaborarea programelor
pentru disciplinele opţionale
alese de elevi;
Proiectarea activităţilor
extracurriculare şi
cuprinderea tuturor elevilor
într-o formă de activitate
nonformală.

2. RESURSE Participarea cadrelor
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UMANE didactice  la programe de
formare;
Creşterea calităţii procesului
de predare-învăţare şi
asigurarea educaţiei de bază
pentru toţi elevii;
Perfecţionarea cadrelor
didactice privind
managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice
în activităţi de cercetare
pedagogică în vederea
elaborării de materiale
metodice şi instrumente de
activitate didactică (fişe,
teste);
Perfecţionarea cadrelor
didactice în utilizarea
calculatorului şi creşterea
numărului de lecţii în
Sistemul Educaţional
Informatizat.

3. RESURSE
MATERIALE ŞI
FINANCIARE

Asigurarea condiţiilor
materiale optime pentru
desfăşurarea procesului
instructiv-educativ;
Asigurarea finanţării pentru
activităţi de întreţinere şi
dezvoltare a patrimoniului;
Procurarea de fonduri
extrabugetare pentru
achiziţionarea de materiale şi
pentru acordarea de
stimulente materiale şi
premii pentru performanţe
şcolare şi didactice.
Creşterea funcţionalităţii
utilizării calculatoarelor;
Gestionarea de către
învăţători, diriginţi şi
comitetele de părinţi ale
claselor a patrimoniului din
sălile de clasă;
Identificarea de programe de
finanţare externă şi scrierea
de proiecte.
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4. RELAŢII
COMUNITARE

Realizarea unui proiect de
parteneriat cu şcoli din judeţ-
alte judeţe
Identificarea de noi
programe de finanţare pentru
realizarea proiectului cultural
“Dansuri populare”
desfaşurat la nivelul comunei
Realizarea de campanii de
strângere de fonduri în
parteneriat cu Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor.

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Planurile operationale

 Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic

Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuie şi

modificate cu regularitate;

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui

membru;

 Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi

strategii de motivare).

 Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă

pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de

implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

Planurile operaţionale sunt elaborate pe termen scurt –maxim un an, pe domenii

funcţionale şi reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice, respectând

opţiunile strategice.

La elaborarea acestora s-a avut în vedere dezvoltarea instituţiei prin proiectarea activităţilor

care să contribuie la ridicarea standardelor educaţionale şi obţinerea performanţei şcolare pe

toate domeniile de activitate. Se urmăreşte nu numai accederea elevilor noştri în instituţia de

învăţământ liceală ci şi obţinerea unor locuri fruntaşe în concursurile şi olimpiadele şcolare pe

diverse discipline.



23

Planul nostru include propuneri de activităţi specifice echipei manageriale de la nivelul

instituţiei, dar şi activităţi elaborate de echipele de lucru la nivelul ariilor curriculare.
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IV. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

1. MONITORIZAREA INTERNĂ
NR. ACŢIUNEA RESPON-

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI

1. Elaborarea şi afişarea
proiectului de
dezvoltare
instituţională

Director -şefii comisiilor şi
catedrelor;
-comisia pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii

Oct. 2014 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de
realizare a PDI

2. Curriculum la Decizia
Şcolii: proiectare şi
aplicare

Director -şefii comisiilor şi
catedrelor;

2014/2015 -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele de
evaluare

3. Înscrierea la cursuri de
formare

Director -responsabil de formare
continuă

Pe parcursul
derulării
proiectului

-in baza de date a
şcolii

-liste de prezenţă
la cursuri

-număr de
cadre didactice
înscrise

4. Starea de
funcţionalitate a
clădirii

director -învăţători, diriginţi,
elevi, personal
administrativ

-săptămânal -registrul de evidenţă
a reparaţiilor

-analize, rapoarte Volumul
cheltuielilor
pentru reparaţii
curente

5. Proiecte de parteneriat
în derulare sau în
pregătire

Director
Cons.
educativ

-responsabil cu proiecte
şi programe
educaţionale şi cadrele
didactice

-lunar -în baza de date a
şcolii

-analize, fişe de
evaluare

-număr
proiecte

6. Imaginea şcolii Director -responsabil cu
promovarea imaginii
şcolii

-săptămânal -în baza de date a
şcolii

-situaţii statistice -revista şcolii

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

3. EVALUARE INTERNĂ
NR. ACŢIUNEA RESPON-

SABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI
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1. Disciplinele opţionale
realizate în urma
chestionării elevilor şi
părinţilor

Director -comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii ,
şefii comisiilor şi
catedrelor

-la finalul
acţiunii

-în baza de date a
şcolii

-chestionare, fişe
de apreciere, fişe
de analiză a
documentelor

-descriptori de
performanţă, număr
persoane
chestionate, număr
discipline opţionale
realizate

2. Creşterea calităţii
procesului de predare
învăţare reflectată în
rezultatele elevilor

Director -comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii ,
şefii comisiilor şi
catedrelor

-semestrial -în baza de date a
şcolii

-analize, statistici -numărul cadrelor
didactice formate,
numărul elevilor
promovaţi, mediocri
şi cu rezultate de
performanţă

3. Situaţia spaţiilor de
învăţământ şi a clădirilor
şcolare

Director -comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii

-semestrial -în baza de date a
şcolii

-analize, rapoarte -creşterea/scăderea
cheltuielilor de
întreţinere

4. Proiecte de parteneriat
realizate

Director -responsabil cu
proiecte şi programe
educaţionale.

-semestrial -în baza de date a
şcolii

-analize -Numărul de
proiecte de
parteneriat aprobate

5. Realizări ale şcolii Director -responsabil cu
promovarea şcolii

-lunar -în baza de date a
şcolii

-statistici,
rapoarte

-revista şcolii

4.EVALUARE EXTERNĂ

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.
Director,

Prof. Liliana Costache
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PLAN OPERAŢIONAL

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA

AN ŞCOLAR 2014-2015
U.M : MII LEI

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

ŢINTĂ STRATEGICĂ 1: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR

ACTIVITATEA REZULTAT TERME

N

RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1.Aplicarea de chestionare
părinţilor şi elevilor referitoare
la oferta de discipline opţionale
din anul şcolar trecut şi
propuneri pentru anul şcolar în
curs

-realizarea unui
CDŞ care să ţină
seama şi de
propunerile
elevilor şi
părinţilor.

Oct.
2014

-director
-învăţători
-diriginţi

-elevi
-părinţi
-cadre
didactice
-chestionare

-cel puţin 4
propuneri vor fi
incluse în CDŞ

-surse proprii
(sponsorizari, sprijinul
parintilor)
-Finantarea de baza
( hartie, toner, folii
protectie, capse)= 1

2.Prelucrearea datelor oferite
de chestionare, prezentarea
proiectului CDŞ în Consiliul
profesoral, în şedinţele cu
părinţii şi în orele de dirigenţie

-proiect CDŞ
unanim apreciat de
către elevi, părinţi
şi  cadre didactice.

Nov..
2014

-director -baza de date
-învăţători
-diriginţi

-proiectul CDŞ va
fi aprobat cu peste
90% din voturi

-surse proprii
(sponsorizari, sprijinul
parintilor)
-Finantarea de baza

3. Testarea opţiunilor elevilor
privind CDŞ 2015-2016

-paleta largă a
disciplinelor
opţionale oferă
elevilor
posibilitatea
alegerii
opţionalului dorit

Ian.
2015

-director
-învăţători
-diriginţi

-tabele
nominale cu
opţiuni

-toţi elevii vor opta
pentru minimum
un opţional din
oferta CDŞ

-surse proprii
(sponsorizari, sprijinul
parintilor)
-Finantarea de baza

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

ŢINTĂ STRATEGICĂ 2: ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ,
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MII LEI

U.M MII LEI

RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1. Identificarea cadrelor
didactice care nu au participat
la cursuri de perfecţionare în
specialitate şi metodica
predării.

-existenţa în
colectiv de cadre
didactice care nu
au participat la
perfecţionare în
ultimii 5 ani

Sept 2014 -director
-responsabil cu
formarea continua

cadre
didactice

-50% dintre
profesori optează
pentru participarea
la un curs de
formare

-Finantare
complementara
-Finantarea de baza
( organizarea,
participarea la diferite
cursuri cu formatori
autorizati= 2)

2.Informarea cadrelor didactice
cu oferta de formare a CCD.

-cadre didactice
care îşi
manifestă
interesul de
participa la
perfecţionare.

Oct. 2014 -director
-responsabil cu
formarea continua

Cadre
didactice

-50% dintre
profesori
îndeplinesc
condiţiile de
participare la
formare

3.Participarea cadrelor
didactice la activităţi de
formare continuă

-40% dintre
profesori vor
participa la un
stagiu de
formare în
specialitate

Ian.-iun.
2015

-director Cadre
didactice

-toate cadrele
înscrise vor absolvi
stagiul de formare

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE

ŢINTĂ STRATEGICĂ 3:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI

INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE BUGET ŞI SURSE



28

PERFORMANŢĂ DE FINANŢARE

1.Aplicarea diferenţiată a
sarcinilor de lucru pentru elevii
cu probleme în învăţare,
elaborarea şi realizarea
palnului de intervenţie
personalizat, precum şi a
curriculum-ului adaptat.

-promovarea
reală a tuturor
elevilor

Iun 2015 -director
-şefi comisii şi
cadre metodice

-elevi
-părinţi
-cadre
didactice

-scăderea cu 50% a
numărului de
corigenţi

Finantarea de baza
Finantare
complementare
(achizitionare 1
laptop, 1
videoproiector, 1
imprimanta
multifunctionala = 12)

2.Organizarea, planificarea şi
realizarea pregătirii pentru
performanţă

-elevi foarte
bine pregătiţi,
capabili să
obţină
rezultate de
performanţă la
concursurile şi
olimpiadele
şcolare,
inclusiv o
calificare la
faza naţională

iun. 2015 -director
-şefi comisii şi
cadre metodice

-elevi
-părinţi
-cadre
didactice

-creşterea cu 25% a
numărului de
premii

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII

TINTĂ STRATEGICĂ 4: GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI

SURSE DE

FINANŢARE
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PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE

ŢINTĂ STRATEGICĂ 5: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

BUGET ŞI SURSE

DE FINANŢARE

1. Dezvoltarea de
relaţii de parteneriat
cu instituţii din
municipiu

-integrarea
activităţilor elevilor şi
cadrelor didactice în
viaţa spirituală

Sem I -director
-consilier proiecte şi
programe educative

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-creşterea cu 15%
anumărului de
proiecte de parteneriat

Finantarea de baza –
150 lei

2. Popularizarea prin
intermediul site-ului
şcolii, revistei a
factorilor implicaţi în

-comunitatea face
cunoştiinţă cu
realităţile şi
preocupările şcolii

2014-2015 -director
-consilier proiecte şi
programe educative

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-minimum o apariţie
pe lună

Finantarea de baza
Surse proprii – 1
mie lei

1.Gestionarea şi întreţinerea
patrimoniului din clase

-ambient şcolar
igienic şi plăcut

2014-2015 -învăţători
-diriginţi

-elevi
-părinţi
-personal
administrativ

-scăderea cu 50% a
pagubelor realizate
de către elevi

-Finantarea de
baza
( lucrari de
igienizare,
deratizare= 8mii)

2.Achiziţionarea-întreţinerea-
de calculatoare,  aparatură
audio

-creşterea
calităţii actului
didactic

Sep.2014-
mar.2015

-director -calculatoare
radiocasetofoane

-creşterea cu 30% a
numărului de
calculatoare
funcţionabile

-Finantarea de
baza =2mii

3. Înlocuirea acoperişului
clădirii vechi

-izolare-
reparaţii

Aug.2015 -director -izolare -reparaţii -consiliul local
Finantarea
complementara –
118.mii

4. Zugrăvirea sălilor de clasă,
a holurilor şi grupurilor
sanitare din gradinita

-crearea de
condiţii igienice
în spaţiul şcolar

Aug.2015 -director -consiliul local
-personal adm.

-mediu ambiant
igienic şi estetic

-consiliul local
Finantarea de
complentara –
50.mii

5. Teren de sport amenajat în
spaţiul stabilit din curtea
şcolii

-spaţiu pentru
practicarea
sportului

Aug.2015 -director -consiliul local -creşterea
suprafeţei utile

-consiliul local
Finantarea de
complemnatara -
100.000 lei
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activităţi de
parteneriat

3. Implicarrea
părinţilor în acţiuni de
promovare a imaginii
şcolii, realizarea de
serbări, carnavaluri,
tombole

-dezvoltarea relaţiei
şcolă-familie

Sem II -director
-consilier proiecte şi
programe educative

-elevi
-părinţi
-cadre didactice

-organizarea unor
activităţi lunare

Sprijinul parintilor
Surse proprii –
( asigurarea
premiilor,recuzita 1
mie)

4. Realizarea
proiectului cultural

“Dansuri populare ”-
FLOARE DIN

CÂMPIE

-organizarea unei
formaţii folclorice;
-susţinerea de
spectacole

Iunie  2015 -director -elevi
-părinţi
-cadre didactice

-formaţiuni de dansuri Finantarea de baza
Sprijinul parintilor
Surse proprii –
( asigurarea
transportului ,
costume 2 mii)

5. Realizarea unor
relaţii de parteneriat
cu şcoli din judeţ

- schimb util de
cunoştinţe şi
experienţă

Mai 2015 -director -elevi
-părinţi
-cadre didactice

- întâlniri sportive
-un spectacol literar
muzical

Sprijinul parintilor
Surse proprii – 1
mie

Director,

Prof. Liliana Costache


