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ARGUMENT

Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în
activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil
prin proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile
operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare institutională.

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în
concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind
păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot
parcursul vieţii.

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi
susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie,
disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră
urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a
şti să devină, practicând un învăţământ cu un standard înalt de calitate.

Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici
proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. Elaborându-şi propria
ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile comunităţii, fiecare
şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale
comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.
Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi
construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii
care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea
profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi
social.

Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate in Legea
Educatiei Nationale: formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și
transferabil de cunoștințe, deprinderi, abilități și aptitudini, necesare pentru:
a) împlinirea și dezvoltarea personală;
b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii
durabile;
d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura
națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a
respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural, asigurând
concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane,
material-financiare, relatii  comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a
școlii.

ETAPE  DE  IMPLEMENTARE
 Momentul la care începe strategia: semestrul I an şcolar 2014/2015
 Momentul finalizării acesteia: semestrul II an şcolar 2017/2018
Principalele etape în realizarea proiectului de dezvoltare instituţională:
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 monitorizarea desfăşurării proiectului – semestrial
 evaluare - sfârşitul fiecărui an şcolar

Etapele de derulare a proiectului se vor esalona pe termen scurt ( semestrial ), mediu ( anual )
dar si pe termen lung  ( perioada 2014-2018 ).

Planurile operaţionale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsă în programele
de dezvoltare din strategie.

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2014-
2015, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii
provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El
este avizat de Consilui de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor
elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.

Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor
umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau
nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape
de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite.

Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale
Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile
momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor
fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.

Programele de dezvoltare se pot structura pe următoarele domenii functionale:
 programe de dezvoltare curriculara ;
 programe de dezvoltare a resurselor umane (reorientare, formare, dezvoltare,

motivare, stimulare) ;
 programe de dezvoltare a resurselor materiale;
 programe de optimizare a comunicarii si de intarire a legaturilor cu comunitatea;
 programe de dezvoltare a managementului la nivelul scolii;
 programe de dezvoltare informationala.
In unele situatii se impune restructurarea programelor in functie de grupurile tinta, de
exemplu:
 programe pentru părinţi ;
 programe pentru elevii superdotaţi, și pentru cei cu dificultăţi,
 programe de combatere a absenteismului, abandonului şcolar, (consumului de droguri,

fumatului etc);

EVALUAREA PROIECTULUI
 Procentul de promovabilitate;
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi

finală);
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi

sportive;
 Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere

de grade didactice;
 Starea bazei didactico-materiale a şcolii;
 Gradul de implicare în proiecte comunitare;
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii.



4

CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.
Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte
normative:

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
 Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic si Legea 349/2004 pentru

modificarea şi completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 Planul managerial pentru anul scolar 2014-2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean

Mureș;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale.
 Programul de Guvernare pe perioada 2014 – 2016, capitolul Politica în domeniul

Educaţiei;
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar;
 Ordin nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului
educatiei si cercetarii nr. 4925/2005

 Raportul I.S.J. Mureș, privind starea învăţământului în judetul Mureș în anul şcolar
2013/2014;

 ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar;

 ORDIN nr. 3.593 din 18 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi
aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. DATE DE IDENTIFICARE
2. SCURT ISTORIC
3. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

II. DIAGNOZA

MEDIULUI INTERN

1. Populația școlară
2. Personalul școlii
3. Calitatea personalului didactic
4. Indicatori de evaluare a performanțelor școlare – cantitativ

și calitativ
5. Resurse materiale
6. Analiza SWOT

MEDIUL EXTERN

1. Prezentarea comunei
2. Analiza PEST

III. STRATEGIA

1. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
2. VIZIUNEA
3. ŢINTELE STRATEGICE
4. RESURSE STRATEGICE
5. REZULTATE AȘTEPTATE (pe termen lung, mediu, scurt)
6. OPŢIUNILE STRATEGICE

IV. PLANURILE OPERAŢIONALE
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I. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unităţii de învăţământ : SCOALA GIMNAZIALA SALCIA
Nivelurile de învăţământ existente în unitate: PRE/PRI/GIM
Forma de finanţare: de stat
Adresa unităţii de învăţământ: Localitate/ judeţ: Salcia/Mehedinti
Cod poştal: 227425
Telefon 0786086956
E - mail: scoala_salcia_mh@yahoo.com
Site Web: pagină de faceboock: scoala salcia

Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică: Scoala  Generala de 8 ani/ Scoala cu clasele
I-X/ Scoala cu clasele I-VIII/ Scoala Gimnaziala Salcia

2. SCURT ISTORIC

Şcoala a fost si este principalul focar de cultura si civilizatie al comunei. Primii pasi ai
invatamantului rural au fost facuti in prima jumatate a secolului al IX-lea in timpul domnilor
regulamentari Gh. Bibescu si Barbu Stirbei care au infiintat scoli in toate comunele judetelor.
Primul invatator, pe nume Teca Enache avea ca pregatire patru clase si era si dascal de strana la
biserica. Dupa el a venit si dascalul Ciurescu tot de biserica. Asa au stat lucrurile pana in anul 1888
cand au venit invatatori cu trei clase normale, primul dascal fiind Dumitru Costescu.

Din 1898, pe timpul lui Spiru Haret s-a construit localul vechi de scoala si vi apoi in comuna
invatatori cu sase clase normale: Liciu Ilie, Liciu Marin, Popescu Maria, Liciu Paul s.a.m.d. tot in
aceasta perioada in afara localului scoala s-a construit si locuinta invatatorului, aceasta fiind distrusa
din nefericire prin incendiu.

Din 1924 vin invatatori remarcabili: Sulea Ion, Gramescu Petre, Dinulescu Petre, care au
alfabetizat mase largi de oameniai comunei. In acea perioada erau patru clase primare cu 185 elevi.

In anul 1948, dupa Reforma Invatamantului ia fiinta scoala cu ciclul intai clasele I-IV si
ciclul doi clasele V-VII, cu un numar de 16 cadre didactice. In anii 1955-1956 s-a construit un nou
local de scoala cu patru clase si laborator si inca doua Sali de clasa legate de caminul cultural. In
anul 1968 a fost dat in functiune localul nou de scoala cu opt clase, laborator, cancelarie,biblioteca
mobilat cu mobilier scolar nou, care este folosit si in prezent.

Din anul 1964 se trece la invatamantul gimnazial obligatoriu de 8 clase. Incadrarea cu
personal didactic s-a facut cu absolventi de scoli normale din Craiova, Tirgu Jiu,Turnu Severin,
pentru invatamantul primar. Pentru gimnaziu pana in 1970 majoritatea profesorilor erau absolventi
de liceu. Abia dupa anul scolar 1974-1975 toate cadrele didactice aveu sa fie calificate cu studii
superioare de specialitate. De-a lungul timpului Scoala Salcia a avut cadre didactice care s-au daruit
muncii lor formand zeci de generatii. Pritre acestia amintim pe: Popescu Nicolae, Popescu Florea
(lb.romana), Gramescu I., Deaca Marin, Florescu Constantin, Miu Nicolae, Amza Marin, Udrea
Maria (invatatori), Cebuc Ioana, Arbazanovici Dusan (biologie), Negoescu Anisoara, Teca
Anastsia, Nicoli Gheorghe, Mitran Firica, Stroe Emilian, Stroe Maria (invatatori), Brai Angela
(lb.rusa), Pantelin Ilie (Geografie), Pantelin Elena, Drugau Maria (lb.romana), Perpelea Maria,
Călin Victorița, Nicola Elena, Barză Constantin. Nu trebuie uitați domnii Martin Ion și Nicola
Mircea care au plecat dintre noi înainte să ajungă la vârsta pensionării.

In istoria scolii se inscriu si cadre didactice cu o vechime de peste 25 ani vechime care inca
mai slujec inca scoala: Martin Ana, Ispir Mihăița, Cebuc Monica.
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Profesorii şi elevii noştri au obţinut rezultate deosebite în urma instituirii examenelor de
admitere la licee, de capacitate şi apoi a testelor naţionale, unitatea fiind nominalizată cu cele mai
bune rezultate din judeţ.

În prezent, deopotrivă elevi, dascăli, părinţi, sunt preocupaţi de realizarea unei noi calităţi în
învăţământul românesc, punându-se accent deosebit pe evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei.

3. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE
Cine suntem?
Suntem o unitate de învăţământ cunoscută sub denumirea de Şcoala Gimnazială Salcia, cu rezultate
bune, dorită de populaţie;  suntem un colectiv unit a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine
materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi
se pregătesc pentru acest scop; suntem simbolul dăruirii profesionale, suntem NOI, Şcoala Gimnazială
Salcia.
Ce dorim să fim?
O şcoală europeană cu o bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre perfecţionarea
procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână 3 elemente
esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem ca o garanţie a durabilităţii realizării
scopului propus.

Finalităţi educaţionale
Unitatea de învăţământ preuniversitar, Şcoala Gimnazială Salcia, are ca finalităţi educaţionale în
formarea personalităţii umane:
formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii
şi/sau pentru învăţământul liceal
dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite: familie, mediu
profesional, prieteni etc.
cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de
calitate;
formarea autonomiei morale.

Cultura organizatională
Este caracterizată print-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în
echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare;
A fost elaborate regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind atât activitatea cadrelor
didactice cât şi pe cea a elevilor;
Climatul organizaţiei Şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism;
Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin;
Directorul are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru, este receptiv,
cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei.

II. DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN ŞI EXTERN

MEDIUL INTERN:

1. Populaţia şcolară

(în anul şcolar 2014-2015)
Nivelul de

învăţământ
Total

număr de
clase /
grupe

Total
număr

de elevi/
copii

Anul de studiu Număr
clase

Număr de
elevi
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Învățământ
preșcolar 3 46

Grupa mică 1 15
Grupa mijlocie 1 16

Grupa mare 1 15

Învăţământ
primar 5 94

Clasa pregatitoare 1 11
Clasa I 1 21

Clasa a II-a 1 15
Clasa a III-a 1 25
Clasa a IV-a 1 22

Învăţământ
gimnazial

4 85
Clasa a V-a 1 21
Clasa a VI-a 1 20
Clasa a VII-a 1 17
Clasa a VIII-a 1 27

Total 225 din care - elevi: 179, copii preșcolari:46

(în anul şcolar 2015-2016)
Nivelul de

învăţământ
Total

număr de
clase /
grupe

Total
număr

de elevi/
copii

Anul de studiu Număr
clase

Număr de
elevi

Învățământ
preșcolar 3 52

Grupa mică 1 16
Grupa mijlocie 1 18

Grupa mare 1 18

Învăţământ
primar 4 75

Clasa pregatitoare 0.5 8
Clasa I 0.5 10

Clasa a II-a 1 21
Clasa a III-a 1 14
Clasa a IV-a 1 22

Învăţământ
gimnazial

4 76
Clasa a V-a 1 22
Clasa a VI-a 1 20
Clasa a VII-a 1 19
Clasa a VIII-a 1 15

Total 203 din care elevi:151, copii preșcolari: 52
Se constată o scădere a numărului de copii.

(în anul şcolar 2016-2017)
Nivelul de

învăţământ
Total

număr de
clase /
grupe

Total
număr

de elevi/
copii

Anul de studiu Număr
clase

Număr de
elevi

Învățământ
preșcolar 3 50

Grupa mică 1 14
Grupa mijlocie 1 18

Grupa mare 1 18

Învăţământ
primar 4 70

Clasa pregatitoare 1 18
Clasa I 0.5 8

Clasa a II-a 0.5 10
Clasa a III-a 1 21
Clasa a IV-a 1 13

Învăţământ
gimnazial

4 79
Clasa a V-a 1 20
Clasa a VI-a 1 22
Clasa a VII-a 1 18
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Clasa a VIII-a 1 19
Total 199 din care - elevi: 149, copii grădiniță: 50
Scăderea numărului de copii este mai mică decât în anul precedent.

2. Personalul şcolii

A. Personal de conducere în anii școlari (2014-2015, 2015-2016, ...........)

Funcţia Numele şi
prenumele

Sex Specialitatea Grad
didactic

Vechime în
învăţământ

(ani)
Director Cebuc Monica F Fizica - chimie I 31 (la 01.09.2016)

B. Cadre didactice
(în anul şcolar 2014-2015)

(în anul şcolar 2014-2015)
Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul comun:

Disciplina
predată

Numărul cadrelor didactice
în funcţie de calificare:

Număr
personal
didactic

necalificat
În

specialitate
În aceeaşi arie

curriculară
Altă

specialitate
Educatoare 3 3
Învăţători 5 5

Limba
română

2 2

Matematică 1 1
Fizică 1 1

Chimie 1 1
Biologie 1 1

Geografie 1 1
Istorie 1 1

Limbi străine 2 2

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat (2014-2015):

Număr personal didactic calificat:
20 cadre didactice

Personal
didactic

Gradul I Gradul
II

Cu
definitivat

Fără
definitivat

Necalificat

Total Din care,
cu doctorat

2 7 6 3 2

(în anul şcolar 2015-2016)

Cadre didactice Total Primar Gimnazial
Titulare 11 4 7

suplinitoare Total 6 3 3
calificate 4 2 2
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Disciplina
predată

Numărul cadrelor didactice
în funcţie de calificare:

Număr
personal
didactic

necalificat
În

specialitate
În aceeaşi arie

curriculară
Altă

specialitate
Educatoare 3 3
Învăţători 4 4

Limba
română

2 2

Matematică 2 2 Completare
cu ed.fizică,

respectiv
religie

Fizică Chimie 1 1
Ed.fizică 1 1
Biologie /

ed.tehnologică
1 1 Completare

TIC
Geografie 1 1

Istorie 1 1
Limbi străine 2 2 Completare

desen

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat (2015-2016):

Număr personal didactic calificat:
18 cadre didactice, 1 înv. de sprijin

Personal
didactic

Gradul I Gradul
II

Cu
definitivat

Fără
definitivat

Necalificat

Total Din care,
cu doctorat

3 8 4 3

(în anul şcolar 2016-2017)
Disciplina
predată

Numărul cadrelor didactice
în funcţie de calificare:

Număr
personal
didactic

necalificat
În

specialitate
În aceeaşi arie

curriculară
Altă

specialitate
educatoare 3 3
Învăţători 4 4

Limba
română

2 2

Matematică 1 1 Ed.fizică
Fizică/chimie 1 1

Ed.fizică 1 1
Biologie /

ed.tehnologică
1 1 Completare

TIC/ed.fizică
Geografie 1 1

Istorie 1 1
Limbi străine 2 2 Completare

desen
Religie 1 1
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Învățător de
sprijin

1

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat (2016-2017):

Număr personal didactic calificat:
18 cadre didactice și 1 învățător de sprijin

Personal
didactic

Gradul I Gradul
II

Cu
definitivat

Fără
definitivat

Necalificat

Total Din care,
cu doctorat

5 5 4 4

C. Personal didactic auxiliar (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

Nr.
crt.

Funcţia Posturi cf.
normativelor

Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat

1. Administrator
financiar, gr. I

0,25 0.25

2. Secretar I 0,25 0.25
3. Bibliotecar I 0,25 0.25

D. Personal nedidactic (administrativ) (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

Nr.
crt.

Funcţia Posturi Cf.
normativelor

Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat

1 Muncitor III 1.5 1.5
2 Îngrijitor 2 2

3. Calitatea personalului didactic
În anul şcolar 2014-2015 un număr de 17 cadrele didactice au primit calificativul anual Foarte

Bine, 3 cadre didactice au obținut calificativul Bine.
În anul școlar 2015 – 2016 dintr-un număr de 18 cadre didactice, 17 au primit calificativul

Foarte Bine, 1 a primit calificativul Bine.

 Şcoala este organizatoarea:
Unor activitati extracurriculare: aniversari, comemorari, concursuri sportive, de sah,  pe
diferite teme (exemplu:Ce inseamna a fi un bun roman?),
Activitati culturale (serbari) cu ocazia unor evenimente,
Excursii, în fiecare an școlar (2014-2015 una la Craiova și una la Severin-Orșova; în
2015-2016 la Hunedoara); drumeții; tabere (în iulie 2016 – la Severin);
Vizite la crescători de animale, la familii care au solarii performante,
Maratonul primăverii (în fiecare primăvară).

 Premii obţinute de elevi la Concursuri şi Olimpiade şcolare clasele V-VIII:
Olimpiade- faza judeţeană (fizica, chimie, biologie): 1 Premiu I, 2 Premii II, mai multe
Menţiuni:
Olimpiada nationala de chimie (2008 – Odorheiul Secuiesc), a participat o eleva de
cls.aVIII-a,
Olimpiada nationala de fizica (2009 – Constanta), a participat un elev de cls.a VII-a,
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Concursul de fizica-chimie ,,Impuls perpetuum” – faza judeteana:6 premii I, 6 premii II,
4 premii III,
Participari ale elevilor la faze nationale ,,Impuls perpetuum” (din anul 2007 pana in
2013) unde s-au obtinut 2 mentiuni.

4. Indicatori de evaluare a performantei şcolare- cantitativ şi calitativ

Situaţia efectivelor de elevi în anul şcolar anterior 2014-2015:
Nivel Înscrişi în anul

şcolar
Transferaţi Promovaţi Pierderi şcolare- elevi

care:
La

început
La

sfârşit
La alte
unităţi

De la
alte

unităţi

Repetă
clasa

Au
abandonat

şcoala
Primar 94 89 5 89
Gimnazial 85 83 3 1 80 3 1

Situaţia efectivelor de elevi în anul şcolar anterior 2015-2016:
Nivel Înscrişi în anul

şcolar
Transferaţi Promovaţi Pierderi şcolare- elevi

care:
La

început
La

sfârşit
La alte
unităţi

De la
alte

unităţi

Repetă
clasa

Au
abandonat

şcoala
Primar 75 73 2 73 0 0
Gimnazial 76 77 1 73 1 3

Rezultatele EVALUAREA NAŢIONALĂ (medii) clasa a VIII-a
În anul şcolar 2014-2015

Clasa Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 %
promovabilitate

Clasa a VIII-a
Media E.N.(2014-

2015)

12 4 3 1 40%

Lb.română 13 5 2 35%

Matematică 9 6 2 2 1 55%

În anul şcolar 2015-2016 rezultatele au fost mai bune:
Rezultatele elevilor 2016: procente promovabilitate: 66,67%
- 66,67% limba română,
- 58,33% matematică,

Distribuţia absolvenţilor şcolii la liceu/școală profesională:

Anul şcolar 2014-2015 2015-2016 Altele
26 absolvenți 18 liceu 3 șc.prof. 12liceu 1 la șc.

profesională
2 nu au
continuat

5. Resursele materiale ale unităţii şcolare
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 5 Săli de clasă la gimnaziu, 5 la școala primară, dintre care în 3 am reușit să montăm parchet
(în mai 2016), 4 la grădiniță. Toate sălile de clasă de la cele trei localuri au fost vopsite în
perioada 2015-2016.

 Centrul de documentare şi informare: peste 2000 volume, 2 videoproiectoare, peste 20
calculatoare conectate la I-net, imprimantă multifuncţională- 4bucăți (2 la șc.gimnazială, 1
la șc.primară, 1 la grădiniță)

 Laborator de fizică- chimie, dotat satisfacator cu material didactic,
 Laborator de informatică: 18 de calculatoare din care 18 conectate la Internet
 Laborator de biologie, dotat satisfacator cu material didactic,
 Sali de sport slab amenajate (improvizate) in 2 săli de clasa (una la scoala primara, una la

cea gimnaziala),
 Bază sportivă amenajată,
 Mobilier suficient în stadiu satisfăcător,
 Table magnetice, material didactic și mobilier corespunzător la clasa pregatitoare,
 Material didactic, laptop, videoproiector, imprimantă pentru gradinita; în anul școlar 2015 –

2016 am mai achiziționat încă două laptop-uri necesare cadrelor didactice la clase,
 Tot în anul școlar 2015 – 2016 am achiziționat și un sistem de sonorizare pentru activitățile

culturale, diferite evenimente,
 Toalete in interiorul fiecarei cladiri atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice.

6. Analiza ( SWOT) s-a realizat pe următoarele paliere:
o curriculum
o resursele umane
o resurse materiale şi financiare
o relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă

CURRICULUM
PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material

curricular corespunzător (planuri de învăţământ
şi programe şcolare, auxiliare curriculare,
manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,
culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri
educaţionale);

O bună colaborare între educatoare și învățători,
între învăţători şi profesori, mai ales pentru clasele ce
termină ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a
elevilor în ciclul secundar;
Programe CDS elaborate de cadrele didactice
ale şcolii, aprobate în ședințele cu părinții;
Pregătire suplimentară pentru Evaluarea
naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;
 tradiţie instructiv-educativă concretizată prntr-

o imagine foarte bună a şcolii atât în
comunitate cât şi la nivel judeţean şi naţional;

Proces instructiv-educativ de calitate
demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de
promovabilitate bun.
 Declararea învăţământului drept o prioritate

naţională;


 Insuficienta utilizare a materialelor didactice,
a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în
demersul didactic;
- Slaba implicare a profesorilor în proiecte
europene şi de finanţare;
- Comisii metodice cu activitate slabă;
- Lipsa autonomiei școlii în selectarea
cadrelor didactice;
- Lipsa cadrelor didactice care să lucreze
diferențiat cu elevii cu CES și cu nevoi
speciale;
- Lipsa unui consilier școlar în anul 2014-
2015
- Nu toate cadrele didactice se implică
sufficient în pregătirea suplimentară a elevilor,
ca urmare și participarea slabă la concursuri
școlare
- Rezultate slabe la EN la clasa aVIII-a
- Insuficienta aplicare a metodelor moderne
participativ-active în procesul de predare-
învăţare-evaluare;
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi
formare continuă, înscriere la grade didactice;

Bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul
Local, Casa Corpului Didactic;

CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de
informare şi cunoaşterea în diferite domenii de
activitate;

Existenţa site-urilor specializate în oferirea de
materiale şi soft-uri pentru cadre didactice.



Instabilitatea legislativa a curriculumului în
sistemul de învăţământ;

Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din
partea firmelor specializate;

Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ
al educaţiei informale, care promovează valori
contrare celor ale şcolii.

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Echipa manageriala preocupată de creşterea
calităţii procesului didactic, a bazei materiale
şi aspectului şcolii;
- Personal didactic calificat 100%;
- Cadre didactice bine pregătite, dedicate
meseriei şi apreciate în comunitate;
- Relaţii interpersonale bune, un climat de
cooperare între cadrele didactice, relaţii deschise
bazate pe respect reciproc;
- Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se
pot remarca;
- O bună participare la cursurile de
perfecţionare şi formare continuă din partea
CCD şi înscriere la gra e didactice;



- Neimplicarea unor cadre didactice în actul
decizional şi educaţional;
Cadre didactice cu norma didactică la mai
multe şcoli şi navetiste;
- Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate sau din
familii dezbinate, care sunt lăsaţi în grija
bunicilor sau altor rude care nu au un control
eficient asupra lor;
- lipsa unui professor de sprijin pentru elevii cu
nevoi speciale, (în anul școlar 2014-2015)
- lipsa unui consilier școlar (în anul școlar 2014-
2015)

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Oferte de cursuri de formare din partea CCD
şi altor institutii, programe Erasmus+;



Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor
didactice pentru activităţile profesionale datorită
salariilor mici;
- Criza de timp a părinţilor datorită actualei
situaţii economice reduce participarea unora
dintre părinţi la viaţa şcolară, cu implicaţii în
relaţiile profesor-elev, profesor/învăţător/
diriginte, cât şi în performanţa şcolară a elevilor;
- Creşterea numărului elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale;
- O depreciere a statutului profesorului în
societate ( plecând de la nivelul guvernării şi
încurajată de mass-media), ceea ce determină
dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca
principal factor al educaţiei, în faţa
beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
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RESURSE MATERIALE ȘI  FINANCIARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă
cu mobilier satisfăcător, laboratoare de biologie
şi fizică-chimie cu material didactic
corespunzător, cabinet de informatică modern,
bibliotecă, bază sportivă;
- Echipa managerială este preocupată de
îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului
şcolii;
- Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi
personalul didactic şi nedidactic, încadrare în
norme igienico-sanitare corespunzătoare;

- Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale,
săli de clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca,
- Centrală termică proprie;
- Servicii de secretariat şi administrativ-
contabile eficiente;
- Accesul cadrelor didactice la calculatoarele,
xerox-urile, imprimantele din şcoală;
- Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi
de întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi
holurilor şcolii;


Număr insuficient de calculatoare la numărul
elevilor din şcoală;
- Insuficientă dotare cu mijloace de
învăţământ conform normativelor de dotare
minimală;
- Lipsa unui mobilier adecvat pentru
laboratoarele de chimie si de biologie;
- Lipsa fondurilor pentru recompensarea
activităţilor de performanţă ale elevilor şi
cadrelor didactice;
- Slaba implicare a unor cadre didactice în
păstrarea bunurilor materiale ale școlii:
- Există situaţii când resursele umane şi
materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate.
- Absenţa unui cabinet multimedia pentru
învăţarea limbilor străine;
- Lipsa unei săli de sport

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi
donaţii;
- Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate
în vederea obţinerii unor fonduri băneşti;
- Posibilitatea accesării de fonduri
europene de către personalul didactic,
prin proiecte cu finanţare externă;
- Descentralizarea și autonomia

instituțională


Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente;
- Reducerea finanţării şcolii în ceea ce priveşte
achiziţionarea de material didactic, consumabile,
reparaţii capitale etc.

RELAȚIILE  COMUNITARE ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

O bună implicare a elevilor în activităţile
extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală şi
în comunitate (excursii, serbări, strângeri de
fonduri pentru persoane defavorizate, acţiuni
caritabile;)
- Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la nivelul
comitetelor de părinţi pe clasă;
- Buna colaborare între director şi coordonatorul
de programe educative şi extraşcolare;



Slabe legături de parteneriat cu firme private
şi ONG-uri;

- Număr mic de activităţi educative şi
extracurriculare la nivelul claselor pentru
dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor,
formarea de deprinderi şi comportamente pentru
integrarea în viaţa socială.
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- Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea
rolului şi locului şcolii în comunitatea locală, cu
reprezentanţii administraţiei locale;
- O bună colaborare cu Poliţia;
- Parteneriate educaţionale cu Biblioteca comunală,
dispensarul, Biserica, Poliția, alte scoli concretizate
prin participarea elevilor şi cadrelor didactice la
activităţi commune.
- Există Consiliul elevilor

- Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în
activitățile parteneriatelor și extracurriculare

- Slaba activitate a CE

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii (
Primărie, Poliţie, Biserică)
- Interesul unor şcoli pentru realizarea de
schimburi de experienţă;
- Existenţa posibilităţii de a aplica pentru
realizarea de proiecte educative, recunoscute
la nivel naţional.
 Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la
nivelul comunităţii prin activiyăți culturale ,
site-ul şcolii.


Consecinţele crizei economice continuă să se
facă simţite din punct de vedere al finanţării/
sponsorizării activităţilor educative şi
extraşcolare din partea părinţilor, agenţilor
economici, consiliului local;
- slaba implicare aunor părinți în soluționarea
problemelor școlii;
- Potenţialul economic scăzut al comunei, face
ca şi interesul firmelor pentru susţinerea
activităţilor educative prin sponsorizări să fie
scăzut.
- Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi
derularea unor proiecte de dezvoltare şcolară;

MEDIUL EXTERN (diagnoză)
1. Prezentarea comunei

Poziția geografică
Comuna Salcia este situată în sud-estul județului Mehedinți, la granița cu județul Doalj și are o

singură localitate. Distanța de municipiul reședință de județ, Drobeta Turnu Severin este de 70 km,
iar de Vînju  Mare, cel mai apropiat oraș de localtate este la 40 km. Deci destul de departe de
localități urbane . Comuna are ca vecini: în nord Comuna Obârşia de Câmp şi Comuna Cujmir; în vest Comuna
Gârla Mare; în sud fluviul Dunărea; în est Judeţul Dolj şi comuna Obârşia de Câmp.

Relieful
Comuna Salcia are un relief de câmpie. Începând de la malul Dunării spre nord până la DJ 562 se

dezvoltă terasa cea mai joasă a Dunării (lunca) după care urmează terasa a-II-a. Trecerea de la o terasă la alta
este greu de identificat datorită denivelărilor şterse cauzate de acoperire cu nisipuri eoliene.

Populația
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Salcia se ridică la 2.794 de locuitori,

în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.442 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români(97,78%). Pentru 2,22% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(97,24%). Pentru
2,22% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura. Există deasemenea mici comercianți, meseriași
pe cont propriu, cei mai mulți  în construcții.

Starea materială a locuitorilor este variată, multe din familiile elevilor trăind din venitul social,
din munca pe terenurile agricole proprii. Membrii unor familii sunt plecați la muncă în străinătate,
copiii fiind în grija unui singur părinte sau bunicilor.



17

2. Analiza PESTE
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii

politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul
social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Factori politici
 Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naționale cu
priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă
educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi consiliere;
 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele

europene şi internaţionale;
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul

guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200",acordarea burselor pentru elevi,
rechizite gratuite, etc

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu
finalităţi de educaţie şi formare profesională.

Factori economici
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel

încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material
de care dispun;

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
proiectelor;

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din
partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.

Factori sociali
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei

infracţionalităţii în rândul tinerilor;
 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;
 aşteptările comunităţii de la şcoală;
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;

Factori tehnologici
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor
didactice;

 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp
scurt;

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul
vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea
actului educaţional tradiţional;

Factori ecologici
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea

mediului de către unităţile şcolare;
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
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 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu
prin implicarea în proiecte ecologice;

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să
se protejeze mediul înconjurător.

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de
acţiune strategică a Şcoala Gimnazială Salcia pentru perioada 2014-2018.

III. STRATEGIA

1. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.
Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate centrată pe

nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale
societăţii române sau europene.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi
dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în
probleme şcolii.

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea
tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare
calităţile profesionale.

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru
societatea de mâine.

Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii,
indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea
de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

2. VIZIUNEA

,,Educația primită în școala noastră oferă tinerilor posibilitatea de a se integra în mod
inteligent și eficient într-o lume în continuă schimbare! ”

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu
implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.
IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui
sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune
socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).
VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:

 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 valorizarea relaţiilor interpersonale;
 valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
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3. ŢINTELE STRATEGICE

o Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să

răspundă nevoilor de formare ale elevilor.

o Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi

modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare.

o Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor

didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul

standardelor europene.

o Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de

activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor

democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea

în şcoală a calităţii de cetăţean;

o Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate prin derularea de

proiecte și parteneriate locale și naționale.

4. RESURSE  STRATEGICE
Gestionarea şi reforma resurselor umane:

folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative, interactive) care presupun
cunoaşterea potenţialului intelectual şi psihologic al fiecărui elev);
organizarea formării continue a personalului didactic pe baze moderne;
însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a internetulului - colaborări cu
cadre didactice din ţară şi străinătate pe diferite teme care să vizeze perfecţionarea învăţământului
românesc;
valorificarea la maximum a cadrului legislative în domeniul formării şi perfecţionării cadrelor
(accesul la programe naţionale şi internaţionale de pregătire profesională).
forrnarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la nivelul unitătii şcolare cât şi
prin centre specializate: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Agenţia Natională
pentru Programe Comunitare, Universităţi;
formele de perfecţionare promovate:
-autoperfecţionare-studiu autoindus;
-cursuri prin corespondenţă (pachete informaţionale, proiecte, cursuri metodologice);
-perfecţionare in cadrul unor programe regionale, naţionale şi internaţionale.
cunoaşterea fiecărui membru al colectivului printr-o observare atentă, analiza obiectivă a
rezultatelor activităţii, distribuţia judicioasă a sarcinilor şi evaluarea periodică a rezultatelor;
monitorizarea performanţelor obţinute de fiecare membru al colectivului şi cuantificarea lor în
funcţie de competenţă, importanţa muncii ca bază pentru promovare profesională;
creşterea rolului Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral şi a catedrelor in gestionarea
şi formarea resurselor umane;
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Investiţii de capital

Fondurile destinate cheltuielilor de capital în măsura în care acestea vor fi alocate vor fi dirijate către
următoarele obiective de investiţii:
Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale Salcia (acoperișul clădirii);
Modernizarea pardoselilor din sălile de clasă unde parchetul nu s-a schimbat;
Amenajarea bazei sportive; demersuri sală de educaţie fizică.
Modernizarea curţii şcolare şi a spaţiilor verzi (coşuri de curte, copaci, flori).
Înlocuirea mobilierului şcolar în sălile de clasă (rămase nemodernizate) cu mobilier nou,
Aprovizionarea cu material bibliographic, manuale, reviste, etc.
Achiziţionarea de echipament şi aparatură sportivă (laboratoare, sală educaţie fizică);

Sporirea resurselor financiare

atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe baza concursului de
proiecte;
finanţări din partea agenţilor economici şi a comitetelor de părinţi/asociaţia de părinţi;

În perioada 2014-2018 se previzionează o scădere a veniturilor extrabugetare.
Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe bază de proiecte (studii de

fezabilitate, analize economico-financiare pertinente) programe europene în funcţie de oportunităţile
oferite de evoluţia mediului economic şi de facilităţile legislative.
Intenționăm să întocmim proiecte de buget pentru fiecare sursă de finanţare, contracte cu comunitatea
locală, cu agenţii economici, cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, cu asociaţii de parinţi şi fundaţii
interesate în susţinerea financiară a educaţiei, astfel incât să se obţină sursele necesare.

5. REZULTATE AȘTEPTATE

 ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii noastre şcolare,
respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale;

 este realizabilă cu resursele existente şi previzibile;
 foloseşte mai eficient resursele disponibile;
 conduce la creşterea calităţii educaţiei în şcoală;
 lărgeşte accesul la educaţie al copilului prin aplicarea unui învăţământ formativ;
 creste calitatea educaţiei în şcoală prin folosirea în mod eficient a resurselor disponibile dar şi

prin relaţiile de parteneriat încheiate cu diverşi factori implicaţi în procesul educaţional.

Toate aceste etape ale proiectului de dezvoltare institutionala se vor realiza prin negociere cu grupurile
interesate şi persoanele cheie din comunitate, implicate in procesul instructiv-educativ. Proiectul reflecta
nevoile şi interesele întregii comunităţi.

Strategia se va analiza în cadrul Consiliului de Administraţie, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai
cadrelor didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai comunităţii şi altor grupuri importante, precum şi cu
persoane cheie din comunitate. Daca este bună, se poate implementa numai după obţinerea acordului
comunităţii.
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6. OPŢIUNILE STRATEGICE

ŢINTA
STRATEGI

CĂ

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

OPŢIUNEA CURRICULARĂ OPŢIUNEA
FINANCIARĂ A

DOTĂRILOR
MATERIALE

OPŢIUNEA
INVESTIŢIEI ÎN

RESURSA UMANĂ

OPŢIUNEA
RELAŢII

COMUNITARE

RESPONSABIL TER-
MENE

DE
REALI
ZARE

1.
Promovarea
unui
învăţământ
modern,
inovativ,
competitiv,
care să
răspundă
nevoilor de
formare ale
elevilor

 Centrarea procesului instructiv-educativ pe
nevoile de formare ale elevului

 Utilizarea metodelor activ-
participative

 Realizarea unor programe de învăţare
diferenţiată pentru a preîntâmpina
fenomenul eşecului şcolar

 Creşterea:
 calităţii actului educativ
 interesului elevilor pentru propria

formare
 procentului de promovabilitate

 Implicarea elevilor şi părinţilor în
elaborarea ofertei educaţionale a şcolii

 Aplicarea de chestionare elevilor şi
părinţilor acestora privind gradul de
satisfacţie faţă de oferta educaţională a
şcolii în anul şcolar precedent

 Interpretarea chestionarelor si propunerea
de măsuri corective

 Utilizarea softurilor educaţionale şi a
suporturilor didactice multimedia în

 Folosirea eficientă a
materialului didactic
şi a mijloacelor  de
învăţământ din
dotare

 Identificarea surselor
de finanţare

 Asigurarea
fondurilor necesare
pentru achiziţionarea
de noi mijloace de
învăţământ şi
material didactic

Evidenţierea,
motivarea şi
stimularea materială a
cadrelor didactice  şi
a elevilor care obţin
rezultate la
competiţiile
naţionale.
Rapoarte semestriale

şi anuale, adeverinţe,
gradaţii de merit,
premii, diplome etc.

Activităţi de
parteneriat cu
altescoli în
vederea
popularizării
ofertei
educaţionale a
acestora şi a unei
mai bune orientări
a absolvenţilor
şcolii

CA
CEAC
Comisii metodice
Cadre didactice
Consiliul
reprezentativ al
părinţilor
Serviciile
Contabilitate,
Informatizare şi
Secretariat

Permane
nt
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procesul de predare-învăţare-evaluare
 Încurajarea inovării didactice
 Utilizarea metodelor alternative de evaluare
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru

promovarea examenelor naţionale
 Realizarea de programe de pregătire

suplimentară pentru elevii capabili de
performanţă şi pentru recuperarea
decalajelor apărute în procesul de învăţare

 Elaborarea planurilor anuale ale
activităţilor comisiilor metodice

 Realizarea de inspecţii curente conform
unei planificări semestriale

2. Motivarea
cadrelor
didactice în
vederea
dezvoltării
profesionale
şi
modernizării
procesului de
predare-
învăţare-
evaluare

 Crearea unei baze de date care să cuprindă
cursurile de formare şi gradele didactice
obţinute de cadrele didactice din şcoală

 Identificarea nevoilor de formare ale
cadrelor didactice

 Elaborarea planului anual al Comisiei de
perfecţionare metodică

 Promovarea ofertei de formare a CCD şi a
altor centre de formare

 Încurajarea cadrelor didactice de a se
perfecţiona în mod continuu prin
participarea la cursuri de formare,
seminarii, conferinţe naţionale şi
internaţionale de tip Comenius, Gruntwig
etc.

 Participarea cadrelor didactice la proiecte
de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi
metodică

 Activităţi de diseminarea a rezultatelor în

 Identificarea de
resurse extrabugetare
pentru realizarea
activităţilor
parteneriatelor

 Asigurarea sumelor
necesare pentru
perfecţionare cu
plata de la bugetul
local

-Stimularea materială
a cadrelor didactice
care realizează
discipline opţionale şi
activităţi
extracurriculare de
calitate
-Participarea la
programe de formare
în specialitate a
cadrelor didactice
-Perfecţionarea
cadrelor didactice în
problematica
managementului
clasei;
-Elaborarea de
materiale şi ghiduri
metodice în comisiile

Colaborarea cu
instituţii
furnizoare şi
responsabile cu
formarea pentru
cadrele didactice:
CCD, ISJ, centre
universitare,
centre de formare
europene etc.

CA
CEAC
Comisia de
perfecţionare
metodică
Comisia de
programe
comunitare
Cadre didactice
Comisii metodice
Serviciile
Contabilitate,
Informatizare şi
Secretariat

Permane
nt
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cadrul comisiilor metodice, al cercurilor
pedagogice sau in mass-media

 Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi
metodice în procesul de învăţământ

 Publicarea de articole de specialitate,
ghiduri metodice, auxiliare didactice şi
manuale de bune practici

 Realizarea unor activităţi didactice
demonstrative la nivelul comisiilor
metodice şi  al cercurilor pedagogice

 Activităţi de mentorat pentru cadrele
didactice aflate la începutul carierei
didactice

 Realizarea unor parteneriate cu instituţii
similare din ţară axate pe schimbul de bune
practici pedagogice

metodice

3.
Amenajarea
unei baze
materiale
care să
răspundă
exigenţelor
cadrelor
didactice şi
elevilor
pentru
îndeplinirea
unui act
educativ la
nivelul
standardelor

 Identificarea nevoilor de dotare ale şcolii
 Achiziţionarea mijloacelor didactice

necesare conform normativelor de dotare
minimală

 Dotarea spaţiilor şcolare cu noile
materiale didactice

 Asigurarea accesibilităţii elevilor şi
cadrelor didactice la noile mijloace
didactice

 Identificarea titlurilor necesare procesului
educativ

 Creşterea cantitativă şi  diversificarea
fondului de carte

 Actualizarea şi înnoirea fondului de carte
 Creşterea calităţii actului educativ
 Motivarea elevilor pentru studiul

 Estimarea
costurilor

 Identificarea
resurselor
materiale necesare

 Atragerea de
fonduri
extrabugetare

 Analizarea
ofertelor

 Achiziţionarea
mijloacelor
didactice

Evidenţierea,
motivarea şi
stimularea materială a
factorilor implicaţi:
rapoarte semestriale
şi anuale, adeverinţe,
salarii de merit,
gradaţii de merit,
premii, diplome etc.

 Colaborare cu
instituţiile
furnizoare de
mijloace
didactice

 Contracte de
sponsorizare

 Parteneriate cu:
Biblioteca
comunală
Primăria
Biserica

CA
CEAC
Comisii metodice
Comisia de
analizare a ofertelor
Serviciul
Contabilitate

Perma-
nent
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europene individual
 Stimularea elevilor pentru lectura şcolară

 Înregistrarea noilor
achiziţii în
patrimoniul şcolii

4. Creşterea
interesului
elevilor şi
cadrelor
didactice
pentru
realizarea de
activităţi
educative
care să
contribuie la
promovarea
practicilor
democratice,
orientarea
elevilor spre
realizarea în
viaţa publică,
exersarea în
şcoală a
calităţii de
cetăţean;

- Implementarea curriculum-ului şcolar,
prin parcurgerea integral a programei şi a
C.D.S. utilizând cele mai eficiente mijloace
şi metode pentru stimularea interesului
elevilor;
Diversificarea ofertei de opţionale, prin
propunerea unor programe personalizate,
atractive
- Proiectarea diferenţiată a demersului
didactic
- Promovarea învăţării prin implicarea
activ-participativă şi prin experimente
- Continuarea modernizării mediului fizic
școlar prin actualizarea mijloacelor de
învățământ;
- Perfecţionarea cadrelor didactice pentru
utilizarea şi eficientizarea metodelor de
predare activ-participative, pentru inițierea şi
dezvoltarea de proiecte din perspectiva unei
dezvoltări durabile
- Pregătirea elevilor capabili de performanţă
în vederea participării lor la concursuri şi
olimpiade şcolare;
- Implicarea elevilor în vederea
responsabilizarii individuale și colective prin
activităţi curriculare și de participare activă la
activitățile școlii

Continuarea
modernizării mediului
fizic școlar prin
actualizarea
mijloacelor de
învățământ;

 Îmbogăţirea
fondului de carte

 Atragerea de
fonduri prin Consiliul
Reprezentativ al
Părinților

 Implicarea activă a
tuturor cadrelor
didactice în găsirea de
sponsori pentru
derularea de activități
educative

- Implicarea
membrilor comunității
locale pentru
sustinerea demersului
şcolii
privind educația
pentru dezvoltare
școlară durabilă;
Implicarea elevilor
în vederea
responsabilizarii
individuale și
colective prin activităţi
curriculare și de
participare activă la
activitățile școlii

- Valorificarea şi
îmbogăţirea
elementelor
valoroase din
tradiţia şcolii şi
promovarea lor în
comunitate prin
organizarea de
activităţi,
prezentarea
rezultatelor pe
pagina de
facebook a scolii,
părinților
- Reconsiderarea
ofertei
educaţionale în
funcţie de nevoile
specifice ale
comunităţii şi
resurselor de care
dispune şcoala.

CA
CEAC
Comisii metodice
Cadre didactice
Consiliul
reprezentativ al
părinţilor
Serviciile
Contabilitate,
Informatizare şi
Secretariat

5.
Promovarea

 Implicarea şcolii în proiecte comunitare:
Socrates, POS DRU, programe de
cooperare transfrontaliere  Identificarea

Perma-
nent
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şi creşterea

imaginii

şcolii în

comunitate

prin

derularea de

proiecte și

parteneriate

locale și

naționale

 Încurajarea implicării elevilor şi cadrelor
didactice în realizarea de proiecte
comunitare

 Încurajarea cadrelor didactice pentru
accesarea burselor de formare Comenius

 Organizarea de activităţi de promovare:
seminarii de informare, activităţi
demonstrative, activităţi de diseminare,
ateliere de lucru

 Realizarea unei baze de date cu informaţii
referitoare la proiectele comunitare
derulate în şcoală

 Diseminarea rezultatelor proiectelor
comunitare derulate: consilii profesorale,
comisii metodice, cercuri pedagogice,
şedinţe cu părinţii, mass-media etc.

 Afişarea la loc vizibil a proiectelor
comunitare

Estimarea costurilor
Atragerea de

fonduri comunitare
şi extrabugetare
pentru derularea
proiectelor iniţiate

Evidenţierea,
motivarea şi
stimularea materială a
factorilor implicaţi:
rapoarte semestriale
şi anuale, adeverinţe,
gradaţii de merit,
premii, diplome etc.

partenerilor în
vederea
realizării de
proiecte
comunitare

 Parteneriate cu
instituţii locale
pentru
atingerea
obiectivelor
proiectelor
comunitare

C.A.
CEAC
Comisia de
programe
comunitare
Serviciul
Contabilitate

IV.  PLANURI  OPERAȚIONALE

T.1. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor.
ACTIVITATEA OBIECTIVE REZULTATE AȘTEPTATE RESPONSABILI TERMEN

I. Centrarea

procesului

1. Implementarea de strategii didactice care să faciliteze

formarea de competențe

Proiectarea demersului didactic s-a realizat

in conformitate cu documentele de politică

educaţională

Responsabili

comisii metodice

Octombrie

Februarie

2. Utilizarea în procesul didactic a informațiilor extra-

curriculare obținute de elevi din alte surse decât școala

Elevii devin participanți activi la procesul

de instruire

Responsabili

comisii metodice

Permanent



26

instructiv-

educativ pe elev,

prin implicarea

activă a acestuia

în propria

formare

(presa, radio, TV, internet, lecturi diverse), făcând apel și

la experiența lor de viață

3. Centrarea demersului didactic din cadrul lecţiilor către

dialogul participativ stimulat de observare, analiză,

comparare, sinteză şi gândire critică, instruire diferenţiată,

utilizarea TIC

Activizarea predării-învățării Toate cadrele

didactice

Permanent

4. Propunerea prin lecţiile deschise susţinute în cadrul

comisiilor metodice de variante de activităţi de învăţare

centrate pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor şi

standardelor cerute;

Activizarea predării-învățării Responsabili

comisii metodice

Permanent

5. Abordarea evaluării din perspectiva metodelor

alternative de evaluare a rezultatelor şcolare : observare

sistematică, analiza produselor activităţii, proiect,

portofoliu etc.

Folosirea rezultatelor evaluării ca feet-back în

proiectarea activității didactice viitoare

Prin utilizarea metodelor alternative elevii

demonstrează ceea ce ştiu dar, mai ales,

ceea ce pot să facă.

Cunoașterea nivelului real al elevului și

adaptarea la particularitățile sale

Toate cadrele

didactice

Permanent

6. Personalizarea predării-învăţării în funcţie de nivelul

fiecărei clase şi la gradul de receptivitate al acesteia; să se

folosească strategii de lucru  diferențiat

Creșterea interesul elevilor pentru ore,

măsurat în rezultate școlare bune și foarte

bune, procent de promovabilitate în creștere

și scăderea ratei absenteismului

Toate cadrele

didactice

Permanent

7. Valorificarea elevilor capabili de performanţă în

vederea participării lor la olimpiade şi concursuri -

selectarea din timp a acestora şi realizarea programelor de

pregătire;

Creșterea interesului elevilor pentru

activitatea de performanță
Directorul Februarie -

martie
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II. Monitorizarea

progresului în

procesul

intructiv-educativ

1. Monitorizarea calității activităţii comisiilor şi

colectivelor de lucru şi realizarea de rapoarte statistice

pentru verificarea atingerii ogiectivelor

Îmbunătățirea calității activității comisiilor

şi colectivelor de lucru

Responsabili

comisii metodice

Directorul

Periodic

2. Organizarea de interasistențe, în vederea schimbului de

experiență între membrii comisiei

2.1.Realizarea graficului de asistenţe, participarea la ore

împreună cu responsabilii de comisii/catedre

Îmbunătățirea prestației didactice a

membrilor comisiei;

O bună pregătire metodică și în specialitate

a personalului didactic de predare din

școală

Responsabili

comisii metodice

Directorul

Periodic

3. Informarea CP si a CA prin rapoarte de analiza despre

progresului școlar al elevilor şi performantele acestora la

olimpiadele și concursurile școlare, alte activități

educative în care sunt implicați elevii școlii

Toți cei implicați în procesul educațional

cunosc rezultatele elevilor școlii
Responsabili

comisii metodice

Periodic

4. Informarea periodică a părinților despre situația școlară

și disciplinară a elevilor

Părinții au luat cunoștință despre situația

școlară și disciplinară a copiilor lor, în

cadru organizat sau nu (ședințe, consultații,

întâlniri la solicitarea școlii sau a părintelui)

Învățători/

diriginți

Lunar

5. Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare Optimizarea evaluării elevilor Toate cadrele

didactice

Periodic

III. Organizarea

eficientă a

procesului

instructiv-

educativ

1. Pregătirea metodică pentru lecţii reflectată în

proiectarea didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de

proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent

de grad didactic sau vechime.

Cadrele didactice realizează proiectarea

demersului didactic in conformitate cu

cerințele curriculumului

Responsabili

comisii metodice

Permanent

2. Conceperea şi aprobarea proiectului Să știi mai multe,

să fii mai bun şi implementarea lui în bune condiţii

Activitățile din proiectul Să știi mai multe,

să fii mai bun au fost apreciate atât de elevi,

Director,

Consilier educativ

Februarie-

aprilie
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cât și de părinți

3. Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul școlar 2015-

2016 pe baza studierii planului cadru, în raport cu

interesele şi aptitudinile elevilor şi nevoile comunității

Oferta educațională reflectă atât așteptările

beneficiarilor direcți, cât și ale comunității
Consiliul

profesoral,

Directorul

Martie

4. Dezvoltarea unor programe de educaţie diferenţiată

(pentru copiii cu cerinţe educative speciale , precum şi

pentru copii capabili de performanţe)

Creșterea gradului de satisfacție al elevilor

și părinților față de metodele utilizate în

predare-învățare

Responsabili

comisii metodice

Permanent

IV. Pregătirea

evaluărilor

naţionale la

clasele a II-a, a

IV-a, a VI-a şi a

VIII-a şi a

admiterii în

învăţământul

liceal

1. Prelucrarea metodologiei de desfăşurare a evaluărilor

naționale, prezentarea calendarului evaluărilor și admiterii

2015/2016, a programelor și a metodologiei de înscriere în

învățământul liceal, a rețelei de unități liceale din județ,

elevilor și părinților acestora.

Toţi elevii se vor înscrie și vor fi admişi în

învățământul liceal
Dirigintii claselor

VI,VIII, înv.

claselor II,IV,

profesorii de

lb.rom, mate.,

științe

Octombrie-

Iunie

2. Realizarea programului de pregătire pentru evaluarea

națională la disciplinele limba şi literatura româna şi

matematică

Creșterea numărului de elevi cu medii peste

5 la cele două probe ale evaluării naționale

VIII, rezultate bune la RN II,IV,VI

Profesorii și

învățătorii ce

predau

disciplinele de

examen.

Periodic,

conform

graficului

T.2. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare.

ACTIVITATEA OBIECTIVE REZULTATE AȘTEPTATE RESPONSABILI TERMEN

1. Perfecţionarea prin examenele de grad didactic sau O bună pregătire metodică și în specialitate Director Permanent
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I. Formarea şi

perfecţionarea

continuă a

cadrelor didactice

cursuri de perfecționare metodică şi în specialitate (la 5

ani)

a personalului didactic de predare din

școală, demonstrată prin lecțiile susținute

la clasă și prin rezultatele elevilor

Responsabil

comisie

perfecționare

2. Perfecţionarea personalului prin studiu individual,

documentare ştiinţifică, participare la cercurile metodice,

sesiuni de comunicare metodico-ştiinţifică, simpozioane,

schimburi de experienţă, seminarii de formare

O bună pregătire metodică și în specialitate

a personalului didactic de predare din

școală.

Responsabili

comisii metodice

Permanent

3. Prezentarea ofertelor în vederea formării continue din
partea CCD şi altor instituţii abilitate

Cadrele didactice cunosc oferta în
domeniul formării profesionale

Responsabil

comisie

perfecționare

De câte ori
apar oferte

4. Reactualizarea situației perfecționării cadrelor
didactice din școală Exista o situație la zi a perfecționării

cadrelor didactice

Responsabil

comisie

perfecționare

Semestrial

5. Participarea cadrelor didactice la Programele
Erasmus+, alte programe europene, precum şi realizarea
de programe de cooperare cu școli din alte țări

Creșterea numărului de cereri de

participare la programele europene din

partea cadrelor didactice ale școlii

Responsabilul  cu

proiecte și

programe educative

In termenul
dat de
organizatori

II. Îndeplinirea

atribuţiilor

manageriale la

clasei şi al şcolii

nivelul

1. Constituirea comisiilor şi repartizarea atributiilor şi

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în vederea

valorificării potenţialului individual prin consultare şi

implicare

Activitatea comisiilor  se îmbunătățește Director Septembrie

2. Aplicarea de către personalul şcolii a documentelor de

politică educaţională elaborate extern şi intern, a

regulamentelor în vigoare, a ordinelor, notelor şi

Personalul școlii aplică documentele de

politică educaţională elaborate extern şi

intern, a regulamentele în vigoare,

ordinele, notele şi precizările ISJ, respectiv

Director Permanent
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precizărilor ISJ, respectiv M.E.N. M.E.N.

3.Reorganizarea Consiliilor claselor, a comitetelor de

părinți şi a programelor de activitate cu obiective

specifice fiecărui colectiv

Eficientizarea activității Consiliilor

claselor, a comitetelor de părinți
Responsabil

comisia

diriginților

Septembrie

4. Prelucrarea legislației şi a regulamentelor șco lare în

vigoare, a metodologiilor de evaluare, de admitere în

învățământul liceal elevilor şi părinţilor acestora

Cunoașterea de către elevi, părinți a
legislaţiei şcolare

Director Septembrie

și când apar

noutăți

5. Completarea bazelor de date necesare unei bune

desfășurări a procesului educațional ( elevi cu părinți

plecați în străinătate, elevi navetiști, elevi cu CES)

Se pune la dispoziția tuturor cadrelor
didactice baza de date cu elevii ai căror
părinți sunt plecați în străinătate, copii
nevoiași

Director, secretar Octombrie

6.Încurajarea și susținerea administrativă a inițiativelor ce

au ca scop creșterea calității educației și promovarea

școlii în comunitate sau la nivel județean, național,

internațional

Promovarea școlii în comunitate prin
inițiativele de la nivelul ei

Echipa

managerială

Când este

cazul

7. Evaluarea diriginților prin asistente la ore, realizarea

de ore demonstrative de dirigenție

Cadrele didactice realizează proiectarea
demersului didactic în conformitate cu
cerințele programei

Responsabil

comisia dir.

Semestrial
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III.

Monitorizarea

corectitudinii

întocmirii şi

eliberării actelor

de studii şi a

documentelor

şcolare

Verificarea corectitudinii completării cataloagelor,

registrelor matricole şi a altor documente şcolare în

conformitate cu Regulamentul privind actele de studii şi

documentele şcolare în învăţământul preuniversitar –

O.M. 3502/03.03.2005

Toate cataloagele, registrele matricole şi

alte documente şcolare au fost verificate
Director, secretar

Iunie –

august

IV. Desfăşurarea

şedinţelor

Consiliului de

Administraţie şi

Consiliului

Profesoral

1. Respectarea legislaţiei pentru efectuarea şedinţelor de

lucru

Toate ședințele se desfășoară respectând

legislația și normativele în vigoare

Lunar sau

extraordinar

Director

2. Stabilirea unei tematicii lunare realiste şi utile, pentru

discutarea în cadrul şedinţelor

Lunar Director

3. Informarea prompta persoanelor implicate în

realizarea materialelor supuse dezbaterii

Lunar Director

4. Convocarea în timp util, cu facilitarea accesului la

documentele supuse dezbaterii

Lunar Director,

secretar

V. Completarea

Raportului anual

de evaluare

internă de către

CEAC

1. Finalizarea Raportului de evaluare internă pentru anul

2014-2015

Raportul de evaluare internă este finalizat

la timp

Octombrie Responsabil

CEAC

2. Propunerea şi discutarea Planului de îmbunătăţire a 3.

calităţii pentru anul şcolar 2015-2016

Planul de îmbunătăţire a calităţii pentru

anul şcolar 2015-2016 este prezentat și

aprobat în CA

Octombrie Responsabil

CEAC

3. Monitorizarea activităţii CEAC Colectarea datelor necesare completării

Raportului

Semestrial Director
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4. Prezentarea stadiului de competare a Raportului de

evaluare internă a calităţii pentru anul 2015-2016

Competarea RAEI August Responsabil

CEAC

T.3. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act

educativ la nivelul standardelor europene.

ACTIVITATEA OBIECTIVE REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESPONSABILI

I. Asigurarea

resurselor pentru

începerea în bune

condiții a anul

şcolar 2014-2015

1. Asigurarea cu manuale , cu documentele curriculare

oficiale ale manualelor şi materiale auxiliare ( caiete de

exerciţii , culegeri de teste şi de probleme, planşe, hărţi,

seturi de diapozitive )

Toți elevii au manuale la toate disciplinele Septembrie Director

2. Realizarea şi aprobarea orarelor și schemelor orare şi

comunicarea acestora elevilor şi părinţilor

Orarul și schemele orare sunt realizate în

termenul stabilit și sunt comunicate

elevilor și părinților

Septembrie Responsabil cu

orarul

3. Definitivarea încadrării personalului didactic,

constituirea catedrelor şi a posturilor, acoperirea orelor

vacante

Toate posturile și orele vacante sunt

încadrate cu personal calificat

Septembrie Director

4. Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare,

electrice şi termice, igienizarea localului şi

recondiţionarea mobilierului şcolar în vederea începerii

anului școlar

La 31.08.2015 școala este pregătită pentru

începerea anului școlar
August 2015 Director,

administrator

financiar

5. Pregătirea şcolii pentru sezonul rece (aprovizionarea

cu lemne, verificarea instalaţiei termice)

Școala este pregătită pentru sezonul rece

din punct de vedere termic

August,

septembrie

Director,

administrator

financiar6. Amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a Începerea şcolii în condiții bune Septembrie
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laboratoarelor, a cabinetelor, a bazei sportive şi predarea

inventarului clasei către fiecare învăţător/diriginte

7. Exercitarea controlului documentelor specifice prin:

constatarea evidenţei documentelor la fiecare comisie,

păstrarea, arhivarea şi inventarierea documentelor din

anul şcolar trecut şi anul şcolar curent

S-a realizat arhivarea şi inventarierea

documentelor din anul şcolar trecut şi anul

şcolar curent.

Octombrie

februarie

Director, secretar

8. Obţinerea de mijloace financiare prin autofinanţare,

sponsorizări, donaţii, colectarea de materiale refolosibile

etc. cu respectarea legislației în vigoare

Îmbunătățirea bazei materiale a școlii şi a

ambientului claselor

Permanent Toate cadrele

didactice

II. Analiza si

diagnoza

activității

educaționale

pentru anul

școlar 2013-2014

1. Realizarea analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate

în cadrul comisiilor metodice şi pe probleme, activităţii

educative, în cadrul altor compartimente din cadrul școlii.

Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate

în cadrul comisiilor metodice și pe

probleme.

Octombrie

Director,

responsabili comisii

met.

2. Realizarea Raportului de Analiză pentru Şcoala

Gimnazială Salcia  în anul scolar 2014-2015, prezentarea

lui în şedinta de analiză a consiliului profesoral şi

stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-

educativ în anul şcolar 2015-2016

Raportul privind starea învățământului

stabilește, împreună cu planul operațional

și planul managerial semestrial orientarea

procesului instructiv-educativ în anul

şcolar 2015-2016

Octombrie

Responsabili

comisii

Director

III. Menținerea

1. Aplicarea procedurii privind ţinuta vestimentară a

elevilor

Respectarea de către elevi a procedurii

privind ținuta vestimentară
Zilnic Prof. de serviciu

2. Menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemului

de monitorizare video pentru holurile şi curtea şcolii

Creșterea gradului de securitate din școală Permanent Director

3. Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor

de securitate si sănătate a muncii si semnarea fişelor

Tot personalul școlii cunoaște normele de

securitate și sănătate în spațiul școlar şi nu
Septembrie Resp. cu sănătatea

și securitatea
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în spațiul şcolar a

unui climat de

siguranţă fizica și

psihică pentru

elevi şi personalul

didactic şi

nedidactic

specifice

Asigurarea respectării normelor de igienă şcolară, de

protecţie civilă şi P.S.I.

există incidente pe parcursul anului școlar Resp. PSI

4. Instruirea tuturor elevilor în legătură cu normel de

securitate și sănătate a muncii în clase, laboratoare, sala

de sport și semnarea de către aceștia a proceselor verbale

Toți elevii cunosc normele de securitate şi

sănătate a muncii în clase, laboratoare, sala

de sport şi nu există incidente pe parcursul

anului școlar

Septembrie,

februarie

Profesorii de

specialitate,

diriginții,

învățătorii

5. Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor

ROI și a procedurilor de acces în perimetrul școlar

Creșterea gradului de securitate din școală Permanent diriginții,

învățătorii

6. Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul,

încălzirea , alimentarea cu apa, canalizare, etc.

Condiții optime de desfășurare a activității

școlare
Permanent Director,

7. Asigurarea spaţiilor necesare arhivării şi păstrării

documentelor şcolare

Păstrarea în siguranță a documentelor

școlare
Permanent Secretar

8. Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia

comunitară în vederea asigurării pazei şi siguranţei

elevilor şi pentru prevenirea actelor de violenţă,

abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile

O mai bună asigurare a pazei şi siguranţei

elevilor, prevenirea actelor de violenţă,

abandonului şcolar şi combaterea

delincvenţei juvenile.

Permanent Director

9. Stabilirea legăturilor cu familia pentru prevenirea şi

combaterea absenteismului, a repetenţiei, a abandonului

şcolar

Scăderea numărului de acte de indisciplină

și prevenirea absenteismului și

abandonului școlar

Periodic Învățători, diriginți

10. Creşterea eficienței serviciilor medicale pentru elevi Servicii medicale pentru elevi, prompte și

eficiente

Permanent Director
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T.4. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la

promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de

cetăţean;

ACTIVITATEA OBIECTIVE REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESPONSABILI

I. Întărirea

rolului

Consiliului Şcolar

al Elevilor în

viaţa şcolii

1. Reorganizarea Consiliului Şcolar al Elevilor și

stabilirea graficului de activități.

Implementarea de proiecte la nivelul Consiliului elevilor

în vederea interiorizării sentimentului de apartenenţă la

şcoală şi dezvoltării culturii organizaţionale la elevi.

Implicarea activă a Consiliului elevilor în

viaţa şcolii, pe tot parcursul anului şcolar
Octombrie

Semestrial

Director,

Consilier educativ

2. Creşterea vizibilităţii Consiliului Şcolar al Elevilor în

cadrul şcolii, prin promovarea activităţilor acestuia pe

site-ul şcolii, la panourile special destinate, în cadrul

şedinţelor Consiliului Profesoral, Consiliului de

Administraţie şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

Fluidizarea cominicării elevi-cadre

didactice

Semestrial

Director,

Consilier educativ

II. Crearea

cadrului potrivit

manifestării

personalităţii

elevilor şi

interiorizării

valorilor morale

1. Susţinerea de activităţi de consiliere şi orientare în

conformitate cu programa pentru Consiliere şi

orientare,cu scopul educării elevilor în spiritul valorilor

morale autentice.

Creşterea interesului elevilor şi cadrelor

didactice pentru activităţile de sonsiliere şi

orientare

Permanent Responsabil

comisia

diriginților

2. Creşterea interesului elevilor pentru activităţile

extracurriculare la nivelul şcolii: concursuri şcolare

(„Educaţie rutieră”, „Sanitarii pricepuţi”, „Prietenii

pompierilor”, „Tinere condeie”) concursuri artistice şi

sportive, activităţi cultural-artistice şi sportive, excursii,

Îmbunătăţirea performanţelor elevilor la

concursurile extracurriculare permanent

Consilier educativ
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vizite etc.

3. Implicarea elevilor şcolii în acţiuni de voluntariat,

pentru întreţinerea şi curăţarea spaţiilor verzi ale şcolii, a

mobilierului din clasă, a terenului de sport.

Menţinerea curăţeniei în perimetrul şcolii

şi păstrarea în condiţii bune a mobilierului

din clasă

Lunar Învățătorii,

diriginții

4. Valorificarea evenimentelor istorice şi culturale, a

evenimentelor din viaţa elevilor, pentru cultivarea

respectului faţă de om, faţă de proprietatea publică şi

privată , pentru respectarea şi protejarea frumuseților

patriei şi a echilibrului ecologic, în spiritul dezvoltării

durabile.

Schimbarea atitudinii elevilor faţă de

ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător, prin

adoptarea unei atitudini potrivite situaţiei

date

Lunar Învățătorii,

diriginții

Consilier educativ

5.Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene.
ACTIVITATEA OBIECTIVE REZULTATE AȘTEPTATE RESPONSABILI TERMEN

I. Dezvoltarea

relaţiei cu

comunitatea

1. Iniţierea de programe comunitare şi unor activităţi

extraşcolare diversificate în regim de parteneriat la

iniţiativa partenerilor sociali/ autorităţilor si cu

participarea cadrelor didactice şi a elevilor la derularea

acestora.

Realizarea de programe comunitare şi de

activităţi extraşcolare la iniţiativa

partenerilor sociali/ autorităţilor şi cu

participarea tuturor cadrelor didactice şi a

elevilor

Director,

Consilier educativ

Periodic

2. Armonizarea ofertei educaţionale cu cerinţele

comunităţii locale ( se va ţine cont de resurse umane şi

materiale, solicitările părinţilor şi elevilor, domeniile

actuale de interes, probleme legate de apartenenţa la

Comunitatea Europeană)

Oferta educațională reflectă atât așteptările

beneficiarilor direcți, cât și ale comunității
Consilier educativ Mai
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3. Prezentarea rezultatelor obţinute de elevii şcolii la

olimpiade, concursuri şcolare, concursuri sportive în pe

site-ul școlii.

Cunoașterea școlii și a rezultatelor ei la

nivelul comunității și în afara acesteia
Consilier ed.

Responsabil cu

imaginea școlii

Periodic

4. Organizarea de activităţi în cadrul comunității,

prezentarea rezultatelor, în vederea păstrării şi

îmbogăţirii elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi

promovarea lor în afara acesteia.

Cunoașterea școlii și a rezultatelor ei la

nivelul comunității și în afara acesteia
Consilier ed.

Responsabil cu

imaginea școlii

Periodic

5. Reactualizarea bazei de date referitoare la persoane şi

servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii

Posibilitatea consultării bazei de date

referitoare la persoane şi servicii de contact

de către toate cadrele didactice din școală

Secretar Decembrie

II. Extinderea si

eficientizarea

parteneriatelor

1. Continuarea parteneriatelor educaţionale cu, Biblioteca

communală, Biserica, Poliția , UAT, CJRAE, părinții

elevilor, ISU Mehedinți

Activități comune cu instituțiile partenere Responsabil cu

imaginea școlii

Permanent

2. Colaborarea cu organele de poliție, sanitare, poliţie

comunitară, pompieri etc.

Acțiuni comune în vederea creării unei

stări de siguranța elevilor în perimetrul

școlar și în afara acestuia

Director Permanent

3. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii,

instituţii de cultură şi artă

Activități de colaborare cu O.N.G. – uri,

asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi

artă partenere

Director

Consilier educativ

Când este

nevoie

III.Implicarea

cadrelor didactice

în programul

Erasmus+

1. Participarea tuturor cadrelor didactice la şedinţele de

informare în legătură cu programul Erasmus+

Informarea corectă a cadrelor didactice în

legătură cu posibilităţile de finanţare a

proiectelor europene.

Director

Responsabil

proiecte comunitare

Ianuarie

2. Conceperea de proiecte de mobilitate şi parteneriate

strategice în cadrul programului Erasmus+, în vederea

Cadrele didactice se implică în realizarea

de proiecte europene

Director

Responsabil

Ianuarie
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aplicării la termenele stabilite pentru aprobarea finanţării proiecte comunitare

Aprobat de C.A..............................................
ECHIPA DE ELABORARE PDI:
Director, prof. Cebuc Delureanu Monica
Responsabil CEAC, prof. Baroga Mirela Ramona
Membru CEAC, prof. Spiridon Mirela Ionelia
Membru CEAC, prof. Oreviceanu Daniela Nicoleta
Membru CEAC, prof. Moroiu Daniela Maria


