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Cap. I. Ethos. Prezentarea unității de învățământ
Unitatea şcolară : Școala Gimnazială, Comuna Pastraveni
Tipul şcolii: Şcoală cu clasele 0 - VIII
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară
Număr de elevi: În școala noastră sunt 535 de elevi, structurați astfel:
Invatamant prescolar:inscrisi in septembrie 2014=109
în evidenţă la sfârşit de an şcolar = 109 prescolari
Învăţământ primar: înscrişi septembrie 2014= 229 elevi
în evidenţă la sfârşit de an şcolar = 226elevi
Învăţământ gimnazial: înscrişi septembrie 2014= 197elevi
în evidenţă la sfârşit de an şcolar =194 elevi
Număr de clase: 25
Provenienţă : mediu rural
Școala Gimnazială, Comuna Pastraveni – unitate cu personalitate juridică
1.1. Ethos / Valori
Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni promovează cu responsabilitate, prin cadrele
didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale:
- Responsabilitate morală, socială şi profesională
- Integritate morală şi profesională
- Respect şi toleranţă
- Onestitate şi corectitudine intelectuală
- Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
- Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
- Autoexigenţă în exercitarea profesiei
- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii.
1. 2. Scopul Planului de dezvoltare instituțională
Planul de dezvoltare pe termen lung al unității școlare reflectă strategia educațională pe
termen mediu (5 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, local, de evoluția
economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții
muncii. Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii,
al personalului școlii, elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de
dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite
consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor
propuse.
La nivelul fiecarei unități școlare proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță
deosebită deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației (dobândirea de abilități,
aptitudini, competențe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale magementului
(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența
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strategiei pe termen lung a școlii.În contextul unei mondializări a economiei, a globalizării
mondiale, a creșterii concurenței internaționale, ca urmare a aderării și integrării în Uniunea
Europeană, a impactului de noi tehnologii asupra societății, precum și a pregătirii educabililor
pentru a face față unei evoluții în carieră într-o lume aflată în rapidă schimbare și în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, Curriculum Național, cu celelalte documente legislative, cu
M.E.C.S, cu prevederile normative ale I.S.J. Neamt.
În conţinutul Planului de dezvoltare instituţionale, principiile pe care s-a fundamentat acest
proiect sunt următoarele:
o Centrarea actului educațional pe elevii școlii:
- strategii didactice abordate,
- stimularea creativității,
- modernizarea continuă a bazei materiale,
- stimularea participării la activități extrașcolare si extracurriculare menite să lărgească
orizontul elevilor;
o Echilibru între cerere și ofertă:
- oferta educațională ține cont atât de resursele umane și materiale de care dispune școala,
cât și de solicitarile elevilor și părinților, precum și pe domeniile actuale de interes:
- utilizarea calculatorului,
- comunicarea într-o limbă modernă,
- educație pentru sănatate,
- educație civică;
o Cooperare scoală și comunitate:
- participare la programele și acțiunile organizate de Primaria comunei Pastraveni,
- colaborarea cu ONG-uri, Poliția și alte autorități locale.
Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un cadru coerent de prognoză a
organizării şi funcţionării eficiente a Şcolii Gimnaziale, Comuna Pastraveni prin elaborarea clară a
obiectivelor strategice şi a planului de implementare a acestora.
Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de dezvoltare instituţională
În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar publicat pe site-ul www.edu.ro), Şcoala Gimnazială, Comuna
Pastraveni a ales ca implementare a Planului de dezvoltare instituţională perioada de 5 ani, ţinând
cont şi de recomandarea Institutului pentru Ştiinţele Educaţiei: „Planul de Dezvoltare Instituţională
poate deveni un instrument al schimbării şcolii româneşti, dacă se va face o repartiţie echilibrată şi
transparentă a obligaţiilor şi responsabilităţilor între MECS, ISJ, Primărie şi şcoală” (ISE, 2011).
Perioada aleasă pentru PDI, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în care se pot aplica strategiile
alese, pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, poate fi realizată
analiza rezultatelor pe termen lung. De asemenea, perioada de 5 ani acoperă cel puţin o legislatură a
administraţiei publice locale care susţine din punct de vedere financiar bugetul de venituri şi
cheltuieli ale Şcolii Gimnaziale, Comuna Pastraveni, implicit implementarea obiectivelor strategice.
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Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior
În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de dezvoltare instituţională
anterior (2010-2014), dar şi de rezultatele exprimate în Rapoartele de activitate ale anilor şcolari
anteriori. De asemenea, se iau în considerare Planurile manageriale ale Directorului din anii 2012/
2013 şi 2013/ 2014 şi planurile operaţionale anuale anterioare.
În anul şcolar 2014/ 2015 s-a optat pentru revizuirea PDI, pentru a corela obiectivele
strategice ale Şcolii Gimnaziale, Comuna Pastravenicu direcţiile de acţiune ale ISJ, dar şi cu
schimbările survenite în reglementările legale din domeniul educaţiei.
Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru coordonată de
Director, formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie şi Consiliul Reprezentativ al
părinţilor pornind de la analiza responsabilă a atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a
oportunităţilor şi ameninţărilor externe.
1. 3. Prezentarea priorităților și obiectivelor la nivel local / regional / naţional
Programul de guvernare 2012 – 2016 reflectă şi în acelaşi timp armonizează o serie de
principii ce fundamentează guvernarea europeană: prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea
fiscal-bugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi
protecţie împotriva nedreptăţii şi discriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă
şi şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul flexicurităţii, ce asigură convergenţa între
legislaţia muncii, politicile active de ocupare şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile;
principiul reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană,
inclusiv prin preluarea solutiilor europene; principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce
înseamnă acces la locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şi comunicaţii
moderne, la mediu sănătos, la timp liber.
Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul României ca stat
puternic si va fi sustinut de o strategie nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu se
reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit să refacă spiritul
comunitar, să întărească solidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale.
Propunem aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a
trăi în ţara lor.
1. 4. Scurt istoric
Comuna Păstrăveni este aşezată în partea de NE a Judeţului Neamţ la graniţa cu Judeţul Iaşi,
învecinându-se şi cu Comunele Petricani, Urecheni, Ţibucani şi Timişeşti.
Localitatea este aşezată pe malurile Pârâului Rădeanca, Râului Topoliţa care se varsă în
Râul Moldova. Se află într-o zonă favorizată de artera de interes judeţean modernizată realizând
rapid legătura cu oraşele Tîrgu Neamţ – 20 km, Roman – 40 km şi Piatra Neamţ 45 km. Printr-un
drum comunal se poate ajunge rapid prin Comuna Timişeşti spre drumul E 85 cu legătură spre
toate zonele ţării.
Comuna cuprinde satele: Păstrăveni, Rădeni şi Lunca Moldovei.
Şcoala Gimnazială Păstrăveni este unitate cu personalitate juridică şi îi sunt arondate 3
structuri şi anume: Şcoala Gimnazială Nr.1 Rădeni, Şcoala Primară Nr.2 Rădeni şi Şcoala Primară
Lunca Moldovei.
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Şcoala se află în centrul localităţii pe partea stângă a drumului judeţean Tîrgu Neamţ –
Piatra Neamţ şi cuprinde două corpuri de clădire – un corp mai vechi construit în 1955 şi un corp
nou cu etaj construit în 1975 pe o fundaţie din beton şi pereţi din cărămidă acoperită cu plăci de
azbociment.
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rădeni se află la 3 km de Păstrăveni spre vestul comunei în Satul
Rădeni, fiind aşezată în centrul satului accesul elevilor făcându-se printr-o şosea asfaltată dar şi
drumuri comunale pietruite. Această unitate a fost construită în anul 1962 prin contribuţia locală cu
fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş de azbociment.
Şcoala Primară Nr. 2 Rădeni este amplasată în partea de V a satului Rădeni la 7 km de
centrul comunei şi la 3 km de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rădeni. Localul a fost dat în folosinţă în
anul 1963 prin contribuţia locală a cetăţenilor construită pe o fundaţie din beton şi ziduri de
cărămidă.
Şcoala Primară Lunca Moldovei este amplasată în centrul satului cu acelaşi nume, accesul se
realizează printr-un drum comunal pietruit peste apa Topoliţa la 4 km depărtare de centrul comunei.
Localul de şcoală datează din perioada interbelică construit fără fundaţie, pe bârne de stejar
refăcut parţial după anul 1985. pereţii sunt din pământ cu şipci, la fel şi tavanele iar acoperişul este
din plăci de azbociment.
Interioarele şcolilor sunt spaţioase şi luminoase, văruite în alb, ornate cu gust şi bine
întreţinute. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou achiziţionat prin Programul „P.I.R.” şi cu
sobe de teracotă încălzirea făcându-se cu combustibil solid (lemn) la Școala Primară Lunca
Moldovei, iar la celelalte unități școlare încălzirea se face cu centrale termice tot cu combustibil
solid.
Prin mijloace proprii, fiecare cadru didactic şi-a creat în clasă o ambianţă plăcută, necesară
bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.
1.5. Prezentarea stadiului actual al resurselor
1 5.1. Cadrul instituțional și administrativ
Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni este o unitate de învăţământ preuniversitar
acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni are
personalitate juridică şi are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare,
dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.
Managementul Şcolii Gimnaziale, Comuna Pastraveni este asigurat in conformitate cu
prevederile legale. Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni este condusă de Consiliul de
Administraţie si Director.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Şcolii Gimnaziale, Comuna
Pastraveni se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, organizaţiile
sindicale, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor precum şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.
Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni funcţionează pe baza Regulamentului Intern
actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă prin Organigramă. Conţinutul
Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi
părinţilor, în vederea asigurării cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin
în raport cu Şcoala Gimnazială, Comuna Pastraveni.
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1.5.2. Curriculum și oferta educațională
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
NR. 2950 DIN 27.10.2014
SCHEMA ORARĂ

Aria curriculară/disciplina
I.Limbă şi comunicare
A.Limba română
B.Lb.modernă 2 LFR
C.Lb.modernă 1 LEN
D.Limba latină
D.Opţionale
II.Matematică şi ştiinţe ale
naturii
A.Matematică
B.Ştiinţe ale naturii
C.Fizică
Chimie
Biologie
D.Opţionale
III.Om şi societate
A.Educaţie civică
Cultură civică
B.Istorie şi geografie
Istoria românilor
Geografia României
C.Religie
D.Opţionale
IV.Arte
A.Educaţie plastică
B.Educaţie muzicală
C.Opţionale
V.Educaţie fiz.şi sport
A.Educaţie fizică
B.Opţionale
VI.Tehnologii
A.Abilităţi practice
B.Educaţie tehnologică
C.Opţionale
VII.Cons.şi orientare
A.Cons.şi orientare
B.Opţionale
Nr.minim ore/săpt.
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MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
NR. 2950 DIN 27.10.2014
SCHEMA ORARĂ

Aria curriculară/disciplina
I.Limbă şi comunicare
A.Limba română
B.Lb.modernă 2 LFR
C.Lb.modernă 1 LEN
D.Limba latină
D.Opţionale
II.Matematică şi ştiinţe ale
naturii
A.Matematică
B.Ştiinţe ale naturii
C.Fizică
Chimie
Biologie
D.Opţionale
III.Om şi societate
A.Educaţie civică
Cultură civică
B.Istorie şi geografie
Istoria românilor
Geografia României
C.Religie
D.Opţionale
IV.Arte
A.Educaţie plastică
B.Educaţie muzicală
C.Opţionale
V.Educaţie fiz.şi sport
A.Educaţie fizică
B.Opţionale
VI.Tehnologii
A.Abilităţi practice
B.Educaţie tehnologică
C.Opţionale
VII.Cons.şi orientare
A.Cons.şi orientare
B.Opţionale
Nr.minim ore/săpt.
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MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADENI
NR. 2951 DIN 27.10.2014
SCHEMA ORARĂ

Aria curriculară/disciplina
I.Limbă şi comunicare
A.Limba română
B.Lb.modernă 2 LFR
C.Lb.modernă 1 LEN
D.Limba latină
D.Opţionale
II.Matematică şi ştiinţe ale
naturii
A.Matematică
B.Ştiinţe ale naturii
C.Fizică
Chimie
Biologie
D.Opţionale
III.Om şi societate
A.Educaţie civică
Cultură civică
B.Istorie şi geografie
Istoria românilor
Geografia României
C.Religie
D.Opţionale
IV.Arte
A.Educaţie plastică
B.Educaţie muzicală
C.Opţionale
V.Educaţie fiz.şi sport
A.Educaţie fizică
B.Opţionale
VI.Tehnologii
A.Abilităţi practice
B.Educaţie tehnologică
C.Opţionale
VII.Cons.şi orientare
A.Cons.şi orientare
B.Opţionale
Nr.minim ore/săpt.
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1
2
1

5
1

5

8
4

1

2

2
2
2

3

3

4

6

1

1

1

1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
1
2
1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

23

25

28

28

2
2

1
1

1
1

19

20

20

9

21

23

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT
ŞCOALA PRIMARA LUNCA MOLDOVEI

NR. 2953 DIN 27.10.2014
SCHEMA ORARĂ

Aria curriculară/disciplina
I.Limbă şi comunicare
A.Limba română
B.Lb.modernă 2 LFR
C.Lb.modernă 1 LEN
D.Limba latină
D.Opţionale
II.Matematică şi ştiinţe ale
naturii
A.Matematică
B.Ştiinţe ale naturii
C.Fizică
Chimie
Biologie
D.Opţionale
III.Om şi societate
A.Educaţie civică
Cultură civică
B.Istorie şi geografie
Istoria românilor
Geografia României
C.Religie
D.Opţionale
IV.Arte
A.Educaţie plastică
B.Educaţie muzicală
C.Opţionale
V.Educaţie fiz.şi sport
A.Educaţie fizică
B.Opţionale
VI.Tehnologii
A.Abilităţi practice
B.Educaţie tehnologică
C.Opţionale
VII.Cons.şi orientare
A.Cons.şi orientare
B.Opţionale
Nr.minim ore/săpt.

0
6
5

I
8
7

II
7
6

III
8
6

IV
8
6

1

1

1

2

2

4

4

1
5

6

5

4

4

5

4
1

4
1

1
2
1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
1
2
1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

1

1

1

1

21

23

2
2

1
1

1
1

19

20

20
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
OFERTA

Nr.
crt.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Gimnazială Păstrăveni
anul școlar 2014-2015
DENUMIREA OPȚIONALULUI
ARIA CURRICULARĂ
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Trăistuţa cu povești
Caligrafie
Educaţie pentru sănătate
Prietenul meu, calculatorul
Matematică distractivă
Ne jucăm şi părţile de vorbire învăţăm
Literatură pentru copii
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
România, plai de dor

Limbă şi comunicare
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Tehnologii
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Limbă şi comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
La nivelul mai multor arii
curriculare

Atelierul fanteziei
Educație pentru sănătate
British life
Matematică distractivă
Educație pentru sănătate
British life
Matematică distractivă
Exploatarea imaginii
Vreau să fiu artist

Tehnologii
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Limbă și comunicare
La nivelul mai multor arii
curriculare
Matematică şi ştiinţe
Limbă şi comunicare
Om și societate
Limbă și comunicare

Matematică distractivă
Cultura şi civilizaţia franceză
Ocrotirea naturii în România
Folclor literar românesc
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019

Nr.
crt.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Gimnaziala, Comuna Păstrăveni
anul școlar 2016-2017
DENUMIREA OPȚIONALULUI
ARIA CURRICULARĂ
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Trăistuţa cu povești
Caligrafie
Educaţie pentru sănătate
Prietenul meu, calculatorul
Matematică distractivă
Ne jucăm şi părţile de vorbire învăţăm
Literatură pentru copii
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
România, plai de dor

Limbă şi comunicare
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Tehnologii
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Limbă şi comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
La nivelul mai multor arii
curriculare

Atelierul fanteziei
Educatie pentru sanatate
British life
Matematică distractivă
Educație pentru sănătate
British life
Invatam franceza desenand
Exploatarea imaginii
Baschet
Matematică distractivă
Cultura şi civilizaţia franceză
Ocrotirea naturii în România
Invatam sa argumentam

Tehnologii
Matematica si stiinte ale naturii
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limba si comunicare
Limbă și comunicare
Educatie fizica si sport
Matematică şi ştiinţe
Limbă şi comunicare
Om și societate
Limbă și comunicare
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
OFERTA

Nr.
crt.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Gimnazială Nr.1 Rădeni
anul școlar 2014-2015
DENUMIREA OPȚIONALULUI
ARIA CURRICULARĂ
Matematică şi ştiinţe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
Tehnologii
Limbă şi comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă şi comunicare
Om și societate
Limbă și comunicare

Prietenii naturii
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Natura, prietena mea
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Natura, prietena mea
Educație pentru sănătate
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul
British life
Cultura și civilizația franceză
Educaţie pentru sănătate
Educaţie pentru sănătate
British life
Educaţie pentru sănătate
Folclor literar românesc
Ocrotirea naturii în România
British life
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019

Nr.
crt.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Gimnaziala Nr.1 Rădeni
anul școlar 2016-2017
DENUMIREA OPȚIONALULUI
ARIA CURRICULARĂ
Matematică şi ştiinţe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
Matematica si stiinte
Matematică şi ştiinţe
Tehnologii
Arte
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Limba si comunicare
Limbă și comunicare
Matematică şi ştiinţe
Limbă şi comunicare
Om și societate
Limbă și comunicare

Prietenii naturii
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Natura, prietena mea
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Natura, prietena mea
Educatie pentru sanatate
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul
Vreau sa fiu artist
Invatam franceza desenand
Educaţie pentru sănătate
Cultura si civilizatia franceza
British life
Chimie si viata
Cultura si civilizatia franceza
Ocrotirea naturii în România
Eseu de tip argumentativ
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com

OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Primară Nr. 2 Rădeni
anul școlar 2014-2015

Nr.
crt.
I

II

III

IV

DENUMIREA OPȚIONALULUI

ARIA CURRICULARĂ

Ce pot face, două mâini dibace
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul
Literatură pentru copii
Educație pentru sănătate
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Natura, prietena mea

Tehnologii
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com

OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Primara Nr. 2 Rădeni
anul școlar 2016-2017

Nr.
crt.
I

II

III

IV

DENUMIREA OPȚIONALULUI

ARIA CURRICULARĂ

Ce pot face, două mâini dibace
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul
Literatură pentru copii
Educație pentru sănătate
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Natura, prietena mea

Tehnologii
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică şi ştiinţe
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com

OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Primară Lunca Moldovei
anul școlar 2014-2015

Nr.
crt.
I

II

III

IV

DENUMIREA OPȚIONALULUI

ARIA CURRICULARĂ

Micii creatori
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Literatură pentru copii
Jocuri matematice
Prietenul meu, calculatorul
Literatură pentru copii
Educație pentru sănătate
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul

Tehnologii
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com

OFERTA
cu orele ce vor fi cuprinse în CDS la Școala Primara Lunca Moldovei
anul școlar 2016-2017

Nr.
crt.
I

II

III

IV

DENUMIREA OPȚIONALULUI

ARIA CURRICULARĂ

Micii creatori
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Caligrafie
Literatură pentru copii
Jocuri matematice
Prietenul meu, calculatorul
Literatură pentru copii
Educație pentru sănătate
Matematică distractivă
Literatură pentru copii
Matematică distractivă
Prietenul meu, calculatorul

Tehnologii
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Matematică și științe
Limbă și comunicare
Matematică și științe
Tehnologii

18

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA,COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX : 0233783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
NR. 2776 / 14.10.2014

Oferta cu orele cuprinse in C.D.S.invatamant prescolar anul scolar 2014-2015
Unitatea
scolara
Gradinita
Pastraveni

Grupa

Denumirea
optionalului
Pe taramul povestilor

Aria curriculara

Limba si comunicare

Limba si comunicare

Mijlocie
Mare

Gradinita
Nr.1
Radeni

Combinata

Mici actori in lumea
mare
Fapte bune,fapte rele

Gradinita
Nr.2
Radeni

Combinata

Manute pricepute

Limba si comunicare

Gradinita
Lunca
Moldovei

Combinata

In lumea povestilor

Limba si comunicare
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Limba si comunicare

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX: 0233 783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com

OFERTA
CU ORELE CE VOR FI CUPRINSE IN C.D.Ș.
ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Unitatea
școlară
Grădinița
Păstrăveni

Grupa
Mijlocie

Denumirea opționalului
Casuta cu povesti
Micii pietoni
Fantezie si culoare

Mare

Prietenii povestilor
Invatam sa scriem
Gimnastica artistica

Grădinița
Nr.1 Rădeni

Combinata

Bunele maniere

Aria
Obs.
curriculară
Limba
si
comunicare
Om
si
societate
Educatie
plastica
Limba
si
comunicare
Limba
si
comunicare
Educatie
fizica si sport
Limba
si
comunicare

Fantezie si culoare
Grădinița
Nr.2 Rădeni

Combinata

Educatie
plastica
In lumea povestilor si a Limba
si
poeziilor pentru copii
comunicare
Fantezie si culoare

Grădinița
Lunca
Moldovei

Combinata

Educatie
plastica

Mananc sanatos, sa cresc Educatie
mare si frumos
pentru
sanatate
Casuta cu povesti

Limba
si
comunicare

Fantezie si culoare

Educatie
plastica
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ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA,COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX : 0233783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
NR. 2777 / 14.10.2014

CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT

Va inaintam alaturat orele cuprinse in C.D.S.invatamant primar anul scolar 2014-2015
Unitatea
scolara

Clasa

Denumirea
optionalului

III
Pastraveni

Radeni
Nr.1

Radeni
Nr.2

Matematica
distractiva

Matematica
si stiinte

IV

Romania-Tara
de poveste

III

Literatura
pentru copii

Mai multe
arii
curriculare
Limba si
comunicare

IV

Literatura
pentru copii

Limba si
comunicare

III

Literatura
pentru copii

Limba si
comunicare

Literatura
pentru copii
Combinata Sa scriem
corect

Limba si
comunicare
Limba si
comunicare

IV
Lunca
Moldovei

Aria
curriculara
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Aprobat,Inspector
Scolar de
specialitate

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALA,COMUNA PĂSTRĂVENI
TELEFON/FAX : 0233783015
E-MAIL: scoalapastraveni@yahoo.com
NR. 2778 / 14.10.2014
CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT

Va inaintam alaturat orele cuprinse in C.D.S.invatamant gimnazial anul scolar 2014-2015
Unitatea
scolara

Clasa

Denumirea
optionalului

Aria
curriculara

V

Vreau sa fiu
artist

Arte

VI

Creative
English
Cultura si
civilizatie
franceza
Invatam sa
argumentam
Cultura si
civilizatie
francezaExploatarea
imagini
Reading stories

Limba si
comunicare
Limba si
comunicare

VII

Reading and
writing

Limba si
comunicare

VIII

Exercitii si
tehnici de
redactare a
eseului
argumentativ

Limba si
comunicare

Pastraveni

VII

VIII
V
Radeni
Nr.1

VI

Limba si
comunicare
Limba si
comunicare

Limba si
comunicare
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Aprobat,Inspector
Scolar de
specialitate

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
PLAN DE ACTIUNI
DE INTEGRARE SI RECUPERARE PENTRU COPILUL CU C.E.S.
OBIECTIVELE PLANULUI
➢ Recuperarea decalajelor prin activitati suplimentare aplicate personalizat si prin terapie
psihopedagogica;
➢ Prevenirea aparitiei prejudecatilor la copii si inlaturarea celor formate;
➢ Cultivarea atitudinii pozitive fata de membrii colectivului prin educarea capacitatii de
relationare a copilului cu C.E.S.;
➢ Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare si intelegere fireasca a
raporturilor dintre copilul cu nevoi speciale si restul grupei.
ACTIVITĂȚI COPII CU C.E.S.
- activități interactive
- acordare calificative la sfarsitul fiecaror activități
- jocuri didactice
- fișe de lucru adaptate pentru elevii cu C.E.S.
- serbări școlare
MASURI INTREPRINSE
➢ propunere de actiuni concrete de integrare;
➢ antrenarea parintilor copiilor din grupa in programul “Educatia asa!”;
➢ lectorate cu parintii;
➢ discutii individuale de cate ori apar probleme;
➢ colaborarea cu alti factori educationali (psihopedagog, medic de familie, parinti).

OFERTA EXTRACURRICULARĂ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vom organiza activităţi dedicate următoarelor evenimente:
Deschiderea festivă a anului şcolar;
Holocaustul;
Zilele şcolii;
1 Decembrie – Ziua Naţională a României – „Marea Unire”;
24 Ianuarie – „Mica Unire”;
8 Martie – Ziua Internaţională a femeii
1 Iunie – Ziua copilului;
Închiderea festivă a anului şcolar.
Se vor desfăşura:
concursurile pe disciplinele de învăţământ;
Evaluare Naţională;
activităţi cultural-educative;
activităţi sportive;
vizite la obiectivele turistice din zonă;
excursii;
drumeţii;
tabere.
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1.5. 3. Performanțele elevilor între anii 2010 – 2014

Indicator
a. Promovabilitate

Ax100/B
b. Repetenţie

c. Abandon şcolar

d. Participare la olimpiade,
concursuri, expoziţii, mai
sus de faza locală

A

B

Nr. elevi la sfârşit de an şcolar Nr. total elevi promovaţi de an
(2010 – 2014)
școlar (2010 – 2014)
10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14
370
375
380
380
363
369
361
361
98, 81 98, 40 95, 00 95, 00
Nr. elevi la sfârşit de an şcolar Nr. total
elevi declarați
(2010 – 2014)
repetenți la sf. anului
(2010 – 2014)
1011-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14
11
370
375
380
380
3
6
1
1
Nr. elevi care au părăsit
educaţia pe parcursul (2010 –
2014)
1011-12 12-13 13-14
11
0
0
0
0
Nr. total elevi participanţi la
faza judeţeană (2010 – 2014)
10- 11-12
12-13 13-14
11
3
3

Nr. total elevi înscrişi
(2010 – 2014)
10-11

11-12 12-13

376
372
Nr. total elevi
(2010 – 2014)
10-11 11-12
363

372

13-14

380

380

12-13

13-14

361

361

Performanțele elevilor în anul școlar 2014-2015
Din totalul de 371 elevi existenți la sfârșitul anului școlar, 352 sunt promovați, 9 sunt
corigenți și 10 repetenti. În urma examenului de corijare toți elevii au promovat,
Promovabilitate:
învăţământ primar=98, 30
gimnazial=96, 39%
procent pe şcoală=97, 30%
Analizând în detaliu, progresul școlar se reflectă astfel:
Medii între 5 – 6, 99/S – înv. Primar = 41
- Înv. Gimnazial = 31
Medii între 7 – 8, 99/B – înv. Primar = 71
- Înv. Gimnazial = 110
Medii între 9 – 10/FB – înv. Primar = 62
- Înv. Gimnazial = 32
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EVOLUTIA NUMARULUI DE ELEVI INSCRISI, PROMOVATI SI REPETENTI

Situaţia la învăţătură în perioada 2010 – 2014
Rezultate la
Evaluare Națională
Anul
şcolar

Elevi prezenți
Elevi cu media
Procentual
Limba Matematica peste 5
%
romana
Limba
Limba
matematica
matematica
romana
romana
2010/2011
31
31
27
5
87%
16.7%
2011/2012
32
31
26
4
81%
13%
2012/2013
2013/2014

44
37

44
37

33
26

25

10
16

75%
70.27

22, 7%
43.24
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EVALUARE NAȚIONALĂ – CLASA a VIII-a
Elevi înscriși: 50
Note peste 5, 00 – 27;
Procent promovabilitate – 55%%

Elevi prezenți: 50
Note peste 5, 00 – 54%;
Procent promovabilitate – 55%
Promovabilitate Limba română – 78%
Promovabilitate Matematică – 32%

EVOLUTIA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, %
(2010-2015)

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a II-a 2015
Aspecte pozitive
Aspecte de îmbunătăţit
Majoritatea elevilor au rezolvat sarcinile Comprimarea textului de analizat pe mai puțin de
propuse
două pagini, ceea ce nu conferă continuitate între
lucrul la clasă și elementul de noutate/evaluare
(concordanță între predare și evaluare)
Cerințele vizate pentru clasa a II-a la scris, Având în vedere ineditul situației, între cele două
citit, matematică au fost în concordanță cu probe să fie inclusă o zi liberă.
obiectivele programei
Posibilitatea elevilor de a aplica Timpul alocat competențelor de la citit nu a fost
cunoştințele teoretice în aplicații practice
suficient pentru parcurgerea cerințelor
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EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2015
Aspecte pozitive
Aspecte de îmbunătăţit
Itemii propuși au avut caracter aplicativ, au vizat La matematică itemii au fost în concordanță cu
înțelegerea relațiilor cauzate, temporale și conținuturile cuprinse în programa școlară, în
spațiale
timp ce la limba română au lipsit cerințele
legate de gramatica limbii române
Copiii au fost puși să identifice soluțiile Calendarul desfășurării Evaluării să nu se
rezolvării unor situații problematice reale sau suprapună peste alte concursuri școlare, la
imaginare
nivel național: Ex. Căngurașul poveștilor
Rezultatele Evaluărilor Naționale constituie un Modalitatea de prezentare a subiectelor a creat
sprijin în proiectarea activităților didactice oarecare confuzii în alegerea răspunsurilor
următoare pentru pregătirea elevilor

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2015
Aspecte pozitive
Aspecte de îmbunătăţit
În cadrul secțiunii ”Matematică și științe” Dezvoltarea capacității de înțelegere a
accentul a fost pus mai mult pe latura fenomenelor (fizică, biologie) prin aplicații
aplicativă, pe studiul feomenelor (specific practice și acumulare de noi cunostințe
pedagogiei moderne) și mai puțin pe cel
teoretic.
În cadrul secțiunii ”Limbă și comunicare”
cerințele au avut un grad mediu de dificultate,
ceea ce a permis rezolvarea cerințelor în mare
parte, cu rezultate bune

Din analiza EN de la clasa VI-a, se observa
necesitatea
realizării
unor
activități
interdisciplinare, care să dezvolte capacitatea
elevilor de înțelegere complexă a informațiilor
tuturor obiectelor de studiu din programa
școlară

Rezultatele Evaluărilor Naționale la clasa a VIa constituie un sprijin în proiectarea activităților
didactice
următoare
pentru
pregătirea
examenelor de la sfârșitul clasei a VIII-a

Ca performanțe, menționăm eleva Vartic Ivona, cl. aV-a, care a promovat anul școlar 2014
2015 cu media generala 10 (zece).
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1.5. 4. Resurse umane
 Populația școlară
Număr total elevi în perioada 2010 - 2014
Anul
şcolar

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Număr
total
elevi

492
487
525
535

Număr elevi/forme de învăţământ
învăţământ
prescolar și
primar

învăţământ gimnazial

319
315
333
338

173
172
192
197

Repartizarea personalului didactic în perioada 2010 – 2014

An școlar

PERSONAL DIDACTIC
CALIFICAT
TITULAR

SUPLINITOR

CU ALTE
SPECIALIZĂRI

NECALIFICAT

ÎN CURS DE
CALIFICARE

2010-2011
2011-2012
2012-2013

28

8
8

0
0

0

28

O

0
0

32

15

0

0

0

2013-2014

31

5

0

0

0
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 Indicatori - calitatea resurselor umane în perioada 2010 - 2014
Indicatorul
a. Pondere personal
didactic cu o vechime în
unitate mai mare de 4
ani

An școlar

A
B
Ax100/B
Nr. cadre didactice Nr. total de cadre Ponderea,
cu o vechime în didactice
%
unitate mai mare de
4 ani
2010 - 2011
24
29
82,75
27
31
87.09
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014

c. Ponderea cadrelor
didactice cu gradul I
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
d. Ponderea cadrelor
didactice cu gradul II
2010 -2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
e. Ponderea cadrelor
didactice cu definitivat
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
f. Ponderea cadrelor
didactice debutante
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
g. Competenţe de

27
26

34
33

79.41
78.78

Nr. cadre didactice
cu gradul I
13
13
15
15
Nr. cadre didactice
cu gradul al II-lea
6
5
5
4
Nr. cadre didactice
cu definitivat
7
9
7
9
Nr. cadre didactice
debutante
3
4
7
5
Nr. cadre didactice

Nr. total de cadre
didactice
29
31
34
33
Nr. total de cadre
didactice
29
31
34
33
Nr. total de cadre
didactice
29
31
34
33
Nr. total de cadre
didactice
29
31
34
33
Nr. total cadre

Ponderea,
%
44.82
41.93
44.11
45.45
Ponderea,
%
20.68
16.12
14.70
12.12
Ponderea,
%
24.13
29.03
20.58
27.27
Ponderea,
%
10.34
12.90
20.58
15.15
Pondere,
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utilizare a calculatorului
(Word+Excel) în rândul
cadrelor didactice
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
h. Ponderea cadrelor
didactice cu gradaţie de
merit
2010 - 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 - 2014
i. Ponderea cadrelor
didactice care în ultimii
5 ani au urmat cel puţin
o formă de perfecţionare
2010 – 2011
2011 - 2012
2012 – 2013
2013 - 2014
2014-2015

cu competenţe de
utilizare a
calculatorului
(Word+Excel)
29
31
34
33
Nr. cadre didactice
cu gradaţie de
merit
1
1
1
1
Nr. cadre didactice
care în ultimii 5 ani
au urmat cel puţin
o formă de
perfecţionare
2
4
8
5
5

didactice

29
31
34
33
Nr. total cadre
didactice

100%
100%
100%
100%
Pondere,
%

29
31
34
33
Nr. total cadre
didactice

3.44
3.22
2.9
3.03
Pondere,
%

29
31
34
33
33

Evolutia grafica a performantei cadrelor didactice (2010-2014)
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%

6.8
12.9
23.52
15.15
15.15
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 Personalul didactic auxiliar din şcoala noastră este alcătuit conform normativului în
vigoare din:
Nr.
crt.

Funcţia

Nr.
posturi

Treapta profesională

1.

Secretar

1

IA

2

Administrator financiar
patrimoniu

1

I

3.

Administrator financiar

1

III

 Personalul nedidactic din şcoală este format din :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
posturi
2
2, 5
1
1

Funcţia
Fochist
Îngrijitor
Îngrijitor
Fochist

Treapta profesională
IV
I
II
III

1.5.5. Resurse materiale și financiare
✓ Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări
Corp clădire Șc.Gimnaziala ,
Comuna Pastraveni

Anul construirii
Anul ultimei repabilitari capitale

1962
2007

✓ Dotări
✓ RESURSE MATERIALE:

Baza materială

Păstrăveni

Rădeni Nr.1

Rădeni Nr.2

Lunca
Moldovei

Săli de clasă

11

8

3

2

Cancelarie

1

1

1

1

Birouri

2

1

-

-
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Laborator

1

-

-

-

Cab.metodic

1

-

-

-

Magazie

1

1

1

1

Bibliotecă

1

1

-

-

Teren sport

1

1

-

-

Gr. sanitar

1

1

1

1

✓ Resurse financiare
OBIECTIVE
➢ cunoaşterea principalelor acte normative privind bugetul;
➢ cunoaşterea modului de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
➢ cunoaşterea principiilor unui management eficient;
➢
➢ dobândirea competenţelor de a proiecta şi conduce activităţi aducătoare de venituri.
CONTINUT
➢
➢
➢
➢

concepte fundamentale pentru managementul financiar eficient;
forme de finanţare şi categorii de cheltuieli;
activităţi aducătoare de venit;
colectare de fonduri (fund raising).

Nr.
crt.

Activităţi aducătoare de venit

1.
2.
3.
4.
5.

Venituri din chirii
Donaţii şi sponsorizări
Contribuţia comitetelor de părinţi
Venituri din activităţi culturale, artistice
şi sportive
Alte venituri

6.

TOTAL

2016
1100
2500
3000
150

Propuneri
2017
2018
1200
1500
2500
3000
3000
3500
175
200

2019
1500
3000
3500
250

100

100

100

100

6850

6975

8300

8350

1.5.6. Imaginea unității de învățământ în context local / regional / național
Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei,
schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul
educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi
comunitate de la nivel local până la cel european.
Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca
cetăţean capabil să participe activ la toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivel local până la
cel european – vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii.
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Reprezentant
comunitate
Părinţii

Consiliul
local

Primăria

ONG-uri

Reprezentant
al comunităţii
în consiliul de
administraţie
Reprezentant
al părinţilor
în consiliul de
administraţie

Rol
a) sprijină unitatea de
învăţământ în activitatea de
consiliere şi de orientare
socio-profesională a elevilor;
b) sprijină unitatea de
învăţământ în organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi
extraşcolare;
e)
sprijină
conducerea
unităţii de învăţământ în
întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea
bazei
materiale a clasei şi a unităţii
de învăţământ
- Finanţarea cheltuielilor de
personal şi de întreţinere;
Susţinerea programelor de
dezvoltare;
Susţinerea activităţilor
extracurriculare
Propune proiecte de hotărâri
CL şi urmăreşte aplicarea
acestora;
Partener în proiecte de
colaborarea şi dezvoltare;
Sprijin în susţinerea
activităţii de performanţă, în
organizarea de activităţi
extraccuriculare;
Ţine legătura cu CL

Ţine legătura cu CRP

Program de colaborare /
protocol de parteneriat/
activitate de sprijin
Acord de parteneriat între
şcoală, părinţi şi elevi

Nivel de
implicare

Probleme identificate

Bun

1) Nu toţi părinţii se
implică în colaborarea cu
şcoala:
2) Nevoia de îmbunătăţire
a pregătirii
psihopedagogice a
părinţilor;
3) Necesitatea organizării
ca asociaţie a CRP.
4) nevoia unei mai bune
informări/cunoaşteri şi a
unei participări mai active
în viaţa şcolii;

Consultări şi activităţi de
sprijin pe baza hotărârilor
CL

Bun

Nevoi suplimentare de
întreţinere a bazei
materiale;

Pregătirea în comun a
bugetului anual;
-stabilirea nevoilor de
investiţii şi reparaţii, dotări

Bun

Nevoi suplimentare de
întreţinere a bazei
materiale;

Premii acordate elevilor;
Finanţarea participării la
concursuri şi competiţii

Bun

Găsirea altor ONG-uri care
să se implice în
dezvoltarea şcolii

susţine proiectele de
dezvoltare a şcolii în CL

Bun

Nu există

Susţine proiectele de
dezvoltare a şcolii în CRP

Foarte
bun

Nu există

1.6. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism,
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie,
libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc
şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism,
automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind
atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat
stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect
şi de sprijin reciproc.
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Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la
adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control
strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor
didactice.
1.7. Organizarea internă a unității de învățământ
Nivele de învăţământ în perioada 2010 - 2014
An şcolar
Nr. clase preşcolari
Nr. clase nivel primar
Nr. clase nivel
gimnazial
Numărul total de clase

2010/2011
5
12
8

2011/2012
5
12
8

2012/2013
5
12
8

2013/2014
5
12
8

25

25

25

25

✓ Organizarea spaţiului şcolar
Entitate spaţiu şcolar
Sală de clasă
Laborator pe
discipline
Cabinet metodic
Cancelarie
Grupuri sanitare
Birouri
Sală de sport
Teren de sport
Bibliotecă
Sală TIC
Sală de festivităţi

Nr. entităţi
25
1

Suprafaţă m²
1115, 36
70.38

Aprecierea stării
Bună
Bună

1
4
5
2
2
2
2
1
0

24
79, 1
158.36
36.10
119.68
1475
56
48.50
0

buna
buna
f.buna
buna
buna
Nesatisfacator
Bună
f.Bună
0

✓ Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente

Categorie

Aspect general
Aspectul faţadei
Acoperişul
Uşi şi geamuri
Curăţenie
Antifonie, linişte necesară
Ventilaţie, aerisire

Starea clădirii
Bună
Necesită
reparaţii
minore
Bună
Da
Buna
Da
Buna
Da
Bună
Nu
Bună
Nu
Bună
Nu
Bună
Nu
34
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Starea clădirii
Bună
Necesită
reparaţii
minore
Bună
Nu

Categorie
Curăţenia spaţiilor
exterioare
Amenajarea curţii şi aspectul
ei
Existenţa gardului
împrejmuitor
Amenajarea căilor de acces
către şcoală
Sistem de siguranţă a
elevilor
Sistem de siguranţă a
materialului didactic

Necesită reparaţii
semnificative

Bună

Da

Buna

Nu

Da

Buna

Nu

Da

Nu exista

Nu

Nu exista

Nu

✓ Încadrarea în normele de igienă şcolară a spaţiilor de învăţământ an școlar 2014 -2015
Coditii igienico sanitare
Încălzire/temperatură
Iluminat
Starea uşilor şi a
ferestrelor
Aerisire naturală
Microclimat
(umiditate, zgomot)
Condiţii ergonomice
pentru organizarea
lecţiilor în
laboratoare şcolare

Foarte bine

Satisfăcător

Bine

Nesatisfăcător

x
x
x
x
x
x

✓ Utilizarea spaţiilor în anul școlar 2014 – 2015
Indicatori de utilizare
A
Nr. claselor de elevi
Indicele de utilizare a spaţiilor
cu destinaţie pentru învăţământ
25
Număr de schimburi în care
funcţionează şcoala
Suprafaţa
Nr.
Gradul de ocupare a suprafeţei
educaţională total
educaţionale
elevi
13160, 02
535

35

B
Nr. spaţiilor funcţionale

29
Un schimb /zi

A/B
Nr. clase/sală

25

Elevi/m2

2, 45
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✓ Dotarea cu principalele echipamente de comunicare şi IT în anul școlar 2014 -2015
Telefon

direct

prin oficiul
poştal

3

0

fax Calculator în stare de Copiator
funcţionare
Număr
total
0

0

Conectate
la
internet
2

TV

0

Radio
Casetofon
CD Player

0

0

✓ Dotare şi utilizare bibliotecă şcolară
Indicatori de dotare şi utilizare
Nr. de elevi care utilizeaza fondul
a. Fondul de
de carte
carte cu
relevanţă
377
educaţională şi
culturală
Nr. mediu de clase ce le utilizează
b. Manuale
utilizate în
şcoală
19

Nr. de volume
uzate fizic
200

Număr total de
volume
5300

Gradul de uzură

Gradul de
utilizare
100%

40%

Cap. 2. Analiza de nevoi
2.1.

Diagnoza mediului extern – analiza PESTEL

I.4. ANALIZA PEST
Domenii de referinţă

Situaţia existentă
Favorabil

2.1.1Contextul
POLITIC

✓ Existenţa politicilor educaţionale la nivel
local
✓ Descentralizarea structurilor de decizie
✓ Distribuţia puterii între partide politice la
nivel local

2.1.2Contextul
ECONOMIC

✓ Creşterea potenţialului economic
✓ Existenţa agenţilor economici care
sponsorizează şcoala
✓ Repartizarea de la buget a resurselor
financiare pentru şcoală
✓ Plecarea la muncă în străinătate a părinţilor
elevilor
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Nefavorabil

✓ Şomajul ridicat
✓ Nivel de trai scăzut pentru
1/3 dintre locuitori
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2.1.3Contextul
SOCIAL

✓ Colaborarea excelentă cu comunitatea locală
✓ Selectarea influenţelor pozitive pe care
mijloacele mass-media le transmit
✓ Existenţa unui spirit comunitar
✓ Creşterea motivaţiei pentru învăţătură

2.14.Contextul
TEHNOLOGIC

✓ Existenţa unor laboratoare amenajate
corespunzător: fizică, chimie, biologie
✓ Existenţa unui cabinet de informatică pentru
clasele I – X
✓ Existenţa Internetului
✓ Existenţa aparaturii audio – vizuale ce poate
fi folosită la activităţi educative
extracurriculare
✓ Cadrele didactice au absolvit cursuri de
pregătire-informatică

2.1.5. Factorii
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;
- prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie
să se implice în rezolvarea problemelor de
mediu (sortarea deşeurilor provenite din
activitatea unităţii de învăţământ pe
categorii – plastic, hârtie, resturi alimentare
etc.);
- economisirea la maximum a resurselor de
energie termică, electrică, apă etc. astfel
încât să se protejeze mediul înconjurător;
✓
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✓ Lipsa educaţiei în unele
familii
✓ Asistenţa socială precară
✓ Educaţia nu este văzută ca
un mijloc de promovare
socială

✓ Existenţa unor tehnologii
învechite
✓ Rezistenţă la pătrunderea
unor abordări moderne a
actului didactic
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- cadrul legislativ specific învăţământului
preconizează

descentralizarea

autonomiasistemului
2.1.6. Factorii
legislativi

priorităţile:

de

şi

cu - întârzierea de către MECS
asigurarea a actelor normatice care

învăţământ,

descentralizare,

calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, decurg din aplicarea Legii
ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la Educației.
educaţie, diversitate culturală, standarde
europene;

2.1.7. Baza conceptuala
-Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
-Legea 87/13.04.2006 privind asigurarea calitatii in educatie
-Legea 35/2007 privind prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar
-OMECTS privind structura anului scolar
-OMECTS 5775 din 19.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de completare a Raportului de
final clasa pregatitoare
-OMECTS 3654 29.03.2012 privind aprobarea Planurilor-cadru pentru invatamant primar, ciclul
achizitiilor fundamentale
-OMECTS 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea Programei scolare pentru clasa pregatitoare Ordinul MECT nr. 4686/5.08.2008 privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru clasele
I-II
-Ordinul MEC nr. 5198 /1.11.2004 privind aprobarea programelor scolar epentru clasele III-IV Ordinul MECT nr. 4686/5.08.2003 privind aprobarea programelor scolare pentru clasele I-II
-Ordinul MEC 5286/9.10.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru aria curriculara
Consiliere si orientare
-Ordinul 4496/11.08.2004 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplina
opţionala Educatie pentru sanatate - clasele I-XII
-Ordinul MECTS privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a
VIII a
-Ordinul MECTS privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului
admiterii în învăţământul liceal de stat;
-Ordinul MECTS nr. 5576 / 07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
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-Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu
din învăţământul preuniversitar;
-Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
-Ordinul MECTS nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; -Proiectul de
Dezvoltare Institutionala al I.S.J. Neamt – Planurile cadru de invatamant in vigoare -H.G., O.U.G.
si O.M. emise in aceasta perioada

Diagnoza mediului intern – analiza SWOT

2.2.

2.2.1. Dimensiunea instituțională și administrativă
Puncte tari
-

ambientul actual al spaţiilor de şcolarizare permit instruirea tuturor elevilor în condiţii
optime;

-

corpul didactic asigură formarea competenţelor la toate disciplinele;

-

oferta educaţională este adaptată nevoilor de formare a elevilor;

-

interesul comunităţii locale pentru educaţia elevilor în cadrul şcolii este optim;

-

realizarea unui număr semnificativ de parteneriate educaţionale interinstituţionale;

-

organizarea şi coordonarea unor activităţi educative extracurriculare la nivel local,
judeţean şi interjudeţean;

-

creşterea cantitativă a participării elevilor şi calitativă a performanţelor
obţinute la concursuri şcolare;

-

implicarea şcolii în toate evenimentele locale;

Puncte slabe
-

utilizarea destul de restrânsă a tehnicii informatice în procesul instructiv-educativ;

-

absenţa unei baze sportive la standarde funcţionale normale;

Oportunităţi
-

realizarea planului de şcolarizare;

-

menţinerea procentului ridicat de promovabilitate;

-

menţinerea procentului ridicat de absolvenţi ce îşi continuă studiile în învăţământul liceal,
vocaţional şi tehnic;

-

participarea cantitativă şi calitativă la concursuri şcolare;

Ameninţări
- nealocarea unor surse suficiente de finanţare poate fi un impediment în realizarea unor
proiecte;
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Management:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
✓ Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze
✓ Insuficienta implicare în
pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze
activitatea managerială a
proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;
unor membri în Consiliul
✓ Constituirea de echipe de lucru, care să permită o eficientizare
de Administraţie;
a activităţii manageriale şi a actului decizional prin delegare ✓ Insuficienta implicare a
de sarcini, pe criteriul competenţei;
unor comisii operaționale
✓ Proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri
manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT și
PEST;
✓ Existenţa unui regulament intern;
✓ Elaborarea unor fişe ale postului personalizate;
✓ Existenţa organigramei;
✓ Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare
membru şi plan de muncă;
✓ Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice)
constituite după apartenenţa la arie curriculară;
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
✓
Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze ✓ Capacitatea de adaptare la
comunicarea la nivelul organizaţiei, astfel încât rezultatele în
dinamica accelerată a
urma aplicării srategiei de dezvoltare instituţională să fie cele
sistemului educaţional şi
aşteptate;
legislative, impuse de
➢ Existenţa legii calităţii în educaţie
reforma învăţământului, în
vederea aderării la
structurile europene,

2.2.2. Dimensiunea instructiv - educativă
Oferta curriculară
Pentru a realiza o mai buna diagnoza a organizatiei scolare apelam la metoda SWOT,
analizand atat mediul intern, cat si mediul extern, pe urmatoarele paliere:
✓ Oferta curriculara
✓ Resursele umane
✓ Resursele materiale si financiare
✓ Relatiile cu comunitatea
Oferta curriculara
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
•
•
•
•

Şcoala dispune de:
personal calificat in procent de 100%,
necalificat 0%; cadre didactice cu gr.I45%, gr.II si def. – 30% si debutanti 25%
parteneriate incheiate
proiecte derulate si in derulare
traditia scolii

•
•
•
•
•
•
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infrastructuri necorespunzatoare
dotari (truse, mulaje, harti)
mijloace de invatamant
mobilier
spatii
lipsa cabinet medical scolar si personal de
paza
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

interesul cadrelor didactice pentru educarea
moral-civica a elevilor
relatiile interpersonale (profesori-elevi,
director-profesori,
profesori-parinti,
profesori-profesori) favorizeaza un climat
educational deschis si stimulativ
scoala dispune de mobilier scolar
ergonomic
existenta unei conexiuni internet
cadre didactice in proportie de 50% din
localitate
scoala
este
deschisa
problemelor
comunitare
profesorii aplica metode si strategii
moderne
planuri de învăţământ
programe şcolare
programe şcolare alternative
auxiliare curriculare
- manuale
- caiete de lucru
- ghiduri de aplicare
- culegeri
- îndrumătoare
baza materială în cea mai mare parte
cadre didactice calificate la disciplinele
fundamentale
existenţa în şcoală a unor cadre didactice
cu cunoştinţe în domeniul informaticii
existenţa în şcoală a unei reţele de
calculatoare
intersul cadrelor didactice pentru un
învăţământ modern
existenţa unui grup de elevi dornici de
performanţă
participarea la activităţi extracurriculară

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNITĂŢI
•
•
•

•

Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
Anexa 1 la OMEN nr.3371/12.13 2013
OMEN
nr.3371/12.03.2013
privind
aprobarea planurilor –cadru de invatamant
pentru invatamantul
primar si
a
Metodologiei privind aplicarea planurilor
cadru pentru invatamantul prinar
OMEN nr.5198/01.11.2004 cu privire la
aprobarea planurilor –cadru de invatamant
pentru clasele a-III-a-a IV a si a noilor

lipsa cabinet informatica
lipsa soft educational
lipsa licenta la sistemul de operare
lipsa spatiului de joaca
lipsa echipamentelor de paza
baza materială depăşită la unele specialzări
lipsa
unor
programe
informatice
educaţionale
lipsa de interes din partea unor elevi pentru
şcoală
lipsa performanţelor
lipsa materialelor sportive
relaţii profesor-elev mai slabe
cadre didactice navetiste
lipsa de motivare

AMENINŢĂRI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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scaderea populatiei scolare
rata somajului
nivel de trai scazut
migratia populatiei
nivel scazut al educatiei populatiei
comunitatii
prejudecati
restructurarea sistemului de invatamant
lipsa spatiului pentru extindere
plecarea tineretului la oras
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prograne scolare pentru clasa a III a
deschiderea Primariei si Consiliului Local
pentru rezolvarea problemelor scolii
deschidere de la dispensar, biserica, politie,
consiliul reprezentativ al parintilor, agenti
economici
existenta ONG-urilor dispuse sa colaboreze
cu scoala
existenta Muzeului de istorie de la Tirpesti
zona este turistica
poluare mica in zona
reintoarcerea unor bani de la persoane
plecate in U.E.
identificarea activităţilor de formare a
cadrelor didactice
CDS-satisface dorinţa de informare şi
cunoaştere în diferite domenii de activitate
oferta CDS ameliorează fenomenul de
absenteism şcolar şi contribuie la
dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare
CDS permite valorificarea abilităţilor
individuale
Existenta fiselor pentru disciplina optionala
avizate de catre CA si de catre inspectorul
de specialitate
sprijinul din partea Consiliului Local
sprijinul din partea părinţilor
parteneriate
cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă
asigurarea unor cursuri de perfecţionare
gratuite prin CCD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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diversificarea insuficientă a CDS poate
scădea motivaţia pentru învăţare şi
interesul pentru această şcoală
baza materială riscă “să îmbătrânescă”
situaţia economico-financiară precară
indiferenţa unor familii faţă de situaţia
şcolară a copiilor lor
conservatorismul unor părinţi
lipsa educaţiei de acasă, comportamentul
necivilizat al unor elevi
desele schimbari ce se aduc Legeii
Educatiei Nationale
Lipsa regulamentelor,metodologiilor si
ghidurilor metodologice
Neacoperirea necesarului de manuale
scolare de catre ISJ
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RESURSE UMANE
PUNCTE SLABE

•

PUNCTE TARI
personalul didactic calificat în proporţie de •
•
100%

Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;
motivaţia scăzută datorită salariilor mici

•

ponderea cadrelor didactice titulare cu •

slabă participare la cursuri de formare şi
perfecţionare din cauza taxelor

gradul I şi gradul II
•

un colectiv de cadre didactice care imbina •

si

a

raspunde

experienta didactica

provocarilor)cu •
•

•

personal didactic titular-in procent de 90%

•

disponibilitatea

cadrelor

didactice

necaracterizata

de

reorganizarea consiliului de administratie
pe baza Legii 1/2011

•

relaţii interpersonale
-

profesori-părinţi

-

profesori-profesori

-

director-cadre didactice

favorizează crearea unui climat educaţional
deschis, stimulativ
•

există o delimitare a responsabilităţilor
cadrelor didactice (comisii constituite pe
diverse probleme) precum şi o bună
coordonare a acestora

•

monotonie în:

- informatizarea învăţământului

conflicte
•

conservatorism şi rezistenţă la schimbare

elevilor

buna colaborare dintre cadrele didactice si
placuta

consultanţă

- centrarea activităţii didactice pe nevoile

cu

didactice tinere

atmosfera

de

- organizarea şi desfăşurarea lecţiilor

experienta in a ajuta si indruma cadrele
•

cabinetului

psihopedagogică

tineretea(inceput de cariera,cu dorinta de a
invata

lipsa

îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin
intermediul consiliului elevilor
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OPORTUNITĂŢI
•

AMENINŢĂRI

se pot organiza întâlniri şi activităţi •

scade

comune ale cadrelor didactice în afara

activităţile profesionale
•

orelor de curs
•

existenta

cadrului

legal

ce

ofera •

pentru

slaba finantare a procesului de invatamant
schimbarile dese aduse Legii Educatiei

ocupare a posturilor vacante sau temporar

viaţa şcolară

descentralizarea procesului managerial in

buna colaborare cu primarul localitatii si
Consiliul Local

•

este împărtăşită experienţa pozitivă

•

creşte coeziunea grupului

•

se asigură o comunicare mai bună

•

se diversifică activităţile de formare şi
perfecţionare

•

interesul

criza de timp reduce implicarea familiei în

realizarea politicii de personal
•

şi

posibilitatea organizarii concursurilor de •
in scoala
•

motivaţia

se organizează întâlniri frecvente între
cadrele didactice şi părinţi
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea
în normele de igienă
dotarea materiala buna a scolilor si
gradinitelor
aprovizionarea cu materiale igienicosanitare ofera posibilitatea realizarii
igienizarii zilnice de catre personalul
nedidactic
aprovizionarea cu materiale consumabile
asigura necesarul pregatirii activitatilor de
catre cadrele didactice si elevi in proportie
de 70%
cadrelor didactice navetiste li se deconteaza
naveta 100%
incadrarea cheltuielilor in prevederile
bugetare si respectarea legislatiei privind
achizitiile publicce
existenta subinventarelor pentru fiecare
categorie
de
angajat(invatator,diriginte,profesori
de
specialitate,prof.de educatie fizica)
transparenta in folosirea resurselor
financiare ale scolii
existenţa cabinetelor, laboratoarelor pentru
anumite disciplină: fizică, chimie, biologie,
informatică
şcoala are bibliotecă

•

nu
există
cabinet
de
consiliere
psihopedagogică
• fondul de carte a bibliotecii nu este
reactualizat
• pentru unele discipline materialul didactic
este insuficient
• fonduri băneşti insuficiente
• nu există teren de sport şi bază sportivă
modernizată

OPORTUNITĂŢI
•
•
•

AMENINŢĂRI

descentralizare şi autonomie instiuţională
•
parteneriat cu comunitatea locală
•
posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor
în activităţi productive şi de întreţinere a •
şcolii
•
•
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subfinantarea sistemului de invatamant
colectarea in procent mic a taxelor si
impozitelor locale
restictiile impuse de legislatia in vigoare
privind achizitionarea obiectelor de
inventar
scăderea conştiinţei elevilor privind
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
•
•

•

existenta parteneriatelor cu institutiile de pe •
raza localitatii
completarea Consiliului de Administratie al
scolii cu 2 reprezentanti ai Consiluilui
Local,1 reprezentant al primarului si 2 •
reprezentanti ai Comitetului Reprezentativ
al Parintilor)
•
întâlniri
semestriale
cu
Consiliul
reprezentativ al părinţilor

•

întâlniri
semestriale
între
Comisia
diriginţilor şi reprezentanţi ai Poliţiei în
scopul prevenirii delicvenţei juvenile

•

dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi
prin intermediul serbărilor şcolare

•

dialog constructiv între conducerea şcolii şi
Consiliul local

•

contacte cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extraşcolare

OPORTUNITĂŢI
•
•

•

interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
educaţională

•

preocuparea altor instituţii similare pentru
schimburi de experienţă reciproce

parteneriate insuficiente şi necoordonate
implicarea insuficientă a părinţilor la
activităţile extracurriculare

AMENINŢĂRI

cadrul legal pentru realizarea de •
parteneriate cu institutii publice
disponibilitatea şi responsabilitatea unor •
instituţii de a veni în sprijinul şcolii:
Primăria, Biserica, Poliţia, Muzeul Nicolae
Popa
•
disponibilitatea Consiliului reprezentativ al
părinţilor privind desfăşurarea unor
activităţi comune: părinţi – profesori –
elevi
•

•

slabul interes acordat testarii satisfactiei
beneficiarilor
procesului
instructiveducativ(elevi,parinti,comunitate locala)
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lipsa resurselor financiare a unora dintre
potentialii parteneri
slaba implicare a unora dintre institutiile
locale in parteneriate
nivelul de educaţie şi timpul limitat al
părinţilor poate conduce la slaba implicare
a părinţilor în viaţa şcolii
slaba
informare
privind
specificul
activităţilor propuse de instituţiile partenere
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PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
✓ Asigurarea unor standarde educaţionale înalte;
✓
Existenţa unor disfuncţionalităţi în
✓ Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi
monitorizarea activităţii şcolare şi în
personalizarea acesteia;
delegarea corectă a sarcinilor;
✓ Stabilirea disciplinelor opţionale în funcţie de ✓
Valorificarea necorespunzătoare a
nevoile reale ale elevilor;
potenţialului elevilor datorită lipsei de interes
✓ Existenţa laboratoarelor TIC, actualizate la zi a unor cadre didactice pentru dezvoltarea şi
pentru desfăşurarea de activităţi.
diversificarea de cercuri ştiinţifice;
✓ Dotarea laboratoarelor de biologie, fizică,
✓
Neconcordanţa
între
nivelul
chimie
informaţional, pe de o parte, şi materialul
✓ Apariţia revistei şcolii;
didactic, aparatura din dotare şi cartea
✓ Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un bibliografică;
sistem propriu de testare şi simulare a ✓ Deschidere interdisciplinară încă modestă;
examenelor naţionale în scopul parcurgerii
ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor cu
metodologia de examen;
✓ Organizarea unor concursuri cu participare
judeţeană şi naţională;
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
✓ Acces rapid la informaţiile privind
✓
Planul de învăţământ şi programele
dinamica
şcolare prea încărcate la anumite discipline
curriculumului;
centrează actul educativ pe aspectul
✓
Predarea unor obiecte de învăţământ şi a
informativ, teoretic în defavoarea celui
unor discipline opţionale de către profesori
formativ;
calificaţi.
✓
Suprasolicitarea elevilor datorită
numărului mare de ore;
✓
Desele modificări ale strategiilor
curriculare privind evoluţia învăţământului pe
termen mediu şi lung;
✓
Inexistenţa unui sistem
naţional de evaluare instituţională ;

Resurse umane
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
✓ Existenţa unui corp profesoral de calitate,
✓
Fluctuaţie de personal la anumite catedre
implicaţi în activităţi de formare continuă;
datorată şi instabilităţii unor profesori
✓ Buna colaborare între serviciul secretariatsuplinitori;
contabilitate şi cadrele didactice;
✓
Preocuparea insuficientă pentru
✓ Număr tot mai mare de profesori implicaţi în promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea
activităţi de colaborare internă şi externă;
rezultatelor;
✓ Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie
✓ Slaba implicare a unor cadre didactice
de interesele elevilor;
privind
activităţile extracurriculare;
✓
Inerţia unor cadre didactice la
schimbările provocate de reformă;
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✓
OPORTUNITĂŢI
✓
Standardele înalte privind activităţile
didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură
prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel
intelectual ridicat;
✓
Oferta de formare continuă a cadrelor
didactice;
✓
Posibilităţi multiple de a accede la
informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă oră;
✓
Posibilitatea selectării unor cadre
didactice bine pregătite profesional;

AMENINŢĂRI
✓
Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;
✓
Aportul mass-mediei la creşterea
violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor;
✓
Scăderea motivaţiei elevilor pentru
studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în
sistemul de valori ale societăţii;
✓
Scăderea interesului absolvenţilor de
învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca
urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor
didactice;
✓
Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor
cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite
profesional;

Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
✓ Renovarea fațadei exterioare a școlii prin izolație
termică;
✓ Dotarea laboratoarelor de informatică cu aparatură
modernă şi mobilier ergonomic;
✓ Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier;
✓ Funcţionarea biblioteciișcolare dotate cu peste 1500
de volume;
✓ Asigurarea resurselor financiare necesare bunei
funcţionări a şcolii;
✓ Asigurarea supravegherii video a spațiilor școlare
(interior, exterior).

OPORTUNITĂŢI
✓
Sprijinul primit din partea organelor
administraţiei locale şi centrale contribuie la
modernizarea bazei materiale;
✓
Sponsorizări oferite de către părinţi;

PUNCTE SLABE
✓
Dotarea
insuficientă
a
laboratoarelor de informatică, chimie,
fizică cu aparatură modernă /
echipamente didactice şi mobilier
ergonomic;
✓
Lipsa unei săli de sport adecvate
standardelor actuale;
✓
Uzura fizică şi morală a unor
materiale didactice;
✓
Preocupări
scăzute
pentru
atragerea de surse de finanţare
extrabugetare;
✓
Număr
insuficient
de
videoproiectoare, calculatoare portabile;
✓
Lipsa unei săli – media adecvate
pentru informare europeană;
✓ Lipsa unor săli de festivităţi;
AMENINŢĂRI
✓
Viteza mare în uzura morală a
aparaturii electronice şi informatice;
✓
Deteriorarea rapidă a mobilierului
din sălile de clasă și laboratoare;

Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
✓ Colaborarea eficientă cu I.S.J. Neamt, cu
autorităţile locale şi cu familiile elevilor;

PUNCTE SLABE
✓
Numărul mic de organizaţii civice, în
special ONG-uri, cu care colaborează şcoala;
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✓ Colaborarea cu instituţii din comunitatea
locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi
străinătate;
✓ Desfășurarea proiectelor şcolare
„Comenius” în parteneriat cu şcoli din
Europa;
✓ Implicarea școlii în Programul mondial
”Eco – Școala”
✓ Inițierea și desfășurarea unor parteneriate și
proiecte școlare cu ecou în comunitate;
✓ Consilierea individuală şi de grup a
elevilor şi părinţilor;
OPORTUNITĂŢI
✓
Interesul manifestat de părinţi privind
educaţia elevilor şi asigurarea unor condiţii
optime de desfăşurare a activităţii şcolare;
✓
Deschiderea spre colaborare a unor
şcoli din diferite ţări europene;

✓
Absenţa unei preocupări sistematice
privind implicarea părinţilor în stabilirea
obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale;
✓
Insuficienta preocupare a unor cadre
didactice pentru realizarea unor proiecte de
colaborare europeană;
✓
Slaba implicare în realizarea unor proiecte
de finanţare la nivel instituţional;

AMENINŢĂRI
✓
Accentuarea efectelor negative în educaţia
elevilor datorită unei comunicări tot mai dificile
cu familia;
✓
Imposibilitatea asigurării siguranţei
individului de către organismele comunităţii;

Relaţii dintre diferite categorii de personal
În relaţia director – profesori, profesori – profesori s-a constituit o conducere democratică cu
luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea permanentă a şefilor de arii curriculare. Se acceptă
propunerile şi iniţiativele profesorilor. În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă
şi specialitate, colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv –
educativ.
În relaţia director – personal administrativ, TESA, profesori, celelalte categorii de personal
se constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată.
Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează.
Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea întregii activităţi didactice.
În relaţia şcoală – părinţi:
Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între conducerea
şcolii şi Comitetul de părinţi pe şcoală, care se implică în organizarea şi buna desfăşurare a
activităţii şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare necesare bunului
mers al vieţii şcolii.
În relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor:
Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea Regulamentului
de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, cultural-artistic şi
distractiv, asigurarea în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi prietenie.
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Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor
didactice.
Grupuri de interes

MECS - SE AŞTEAPTĂ:
ISJ – URMĂREŞTE:

ELEVII DORESC:

PĂRINŢII
URMĂRESC:

PROFESORII
SOLICITĂ:

- primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni;
- poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat;
- implicarea elevilor în ajutorarea celor bolnavi, nevoiaşi.

COMUNITATEA:

RESURSE
MATERIALE ŞI
FINANCIARE
PARTENERIATERELAŢII
COMUNITARE

- să se respecte politica şcolară;
- şcoala să fie mai bine susţinută de societate;
- parcurgerea programei şcolare;
- utilizarea resurselor educaţionale;
- obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi privată;
- sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor;
- consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă;
- implicarea mai activă a şcolii în orientarea şcolară şi profesională;
- sprijin în creşterea încrederii în sine;
- obţinerea de rezultate;
- buna pregătire a copiilor;
- asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru viaţă;
- sprijin în educarea copiilor;
- şanse egale în dezvoltarea elevilor;
- siguranţa fizică şi psihică a copiilor;
- program de dimineață în desfășurarea cursurilor;
- condiţii favorabile de muncă;
- climat motivaţional;
- sprijin în activitatea de perfecţionare;

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Amenajarea unei săli de festivităţi;
Amenajarea terenurilor de sport corespunzător standardelor;.
Creşterea numărului de mijloace moderne de predare;
Atragerea de fonduri extrabugetare;
Realizarea de proiecte școlare tip „Comenius”;
Realizarea de proiecte care să dezvolte spiritul civic, de promovare
comunităţii.

II.2 Concluzii
Pe baza analizei de nevoi s-a optat pe strategia TO (puncte tari - oportunitati) care isi
propune sa valorifice resursele strategice apeland la aspectele ce tin de punctele tari si de
oportunitati.
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Pentru autoevaluarea proiectului de dezvoltare instituţională organizaţia va decide cine va
participa la activitatea de evaluare (cadre didactice, manageri, coordonatori de proiect).
Categoric nu se poate evalua totul (câteva domenii eventual), efectele pe termen scurt,
mediu sau lung se vor analiza pe parcursul derulării proiectului.
Procesul de colectare a datelor va fi o colecţie de înregistrări secvenţiale.
Evidenţele descoperite :
✓ cantitatea (de exemplu număr de cadre didactice implicate în proiect, număr de elevi etc.)
✓ calitatea (mai greu de colectat şi interpretat)
Pentru elevi efectele pot fi:
✓ achiziţii la diferite discipline (cunoştinţe, atitudini, valori)
✓ abilităţi sociale
✓ competenţe de comunicare
✓ motivare
Pentru cadrele didactice, efectele pot fi:
✓ competenţe în domeniul curricular
✓ competenţe de comunicare educaţională
✓ motivare •abilităţi-sociale
✓ competenţe manageriale
Pentru scoală ca întreg, efecte pot fi:
✓ schimbări în politica şcolii
✓ legături cu comunitatea •vizibilitatea rezultatelor proiectului
✓ aspecte privind cetăţenia europeană
Proiectul îşi propune 3 etape:
✓ 2014-2015 - Pregătire, experimentare.
✓ 2015-2018 - Implementare, evaluări de domenii, dezvoltare.
✓ 2018-2019 - Dezvoltare, evaluare.
Fiecare etapă duce la anumite modificări în abordarea etapelor următoare.
Responasabilii realizării sau eşecului proiectului sunt:
•coordonatorii de proiect
•factorii implicaţi în desfăşurarea proiectului
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Cap.3. Viziunea. Misiunea. Obiectivele strategice. Obiectivele operaționale.

ARGUMENT
Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului
din România a stabilit ca obiective principale:
➢ Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;
➢ Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice
bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;
➢ Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază.
Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor
dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.
Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă, societatea
românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi sensul devenirii.
Ca parte a sistemului şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În acest sens este
necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor strategice vizate
în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.
VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE, Comuna Pastraveni
Scoala Gimnaziala, Comuna Pastraveni este o scoala democratica, dinamica, deschisa fata
de schimbare, care promoveaza respectul pentru adevaratele valorii si incurajeaza elevul in
formarea sa ca om.

Misiunea Scolii Gimnaziale, Comuna Pastraveni este:
„O scoala pentru toti, o scoala pentru fiecare”

Misiunea scolii noastre este de a oferi educatie de calitate, instruire performanta si creativa, sanse
de formare si dezvoltare a personalitatii, promovare a traditiei, a legaturii cu comunitatea locala si a
dimensiunii europene.
IV. DEFINIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE
IV.1 Probleme si rezultate vizate
PROBLEME
REZULTATE PE TERMEN LUNG
-procent redus de promovare la evaluarea
-ridicarea procentului de promovare la cel
nationala
putin 60% la examenele de evaluare nationala
-diferenta foarte mare intre notele acordate la
-diferenta dintre mediile obtinute la matematica
gimnaziu si notele obtinute la evaluarea
si romana la ciclul gimnazial si cele obtinute la
nationala
evaluarea nationala sa nu fie mai mare de
10%
52

ȘCOALA GIMNAZIAlĂ, COMUNA PASTRAVENI
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014 - 2019
-calitatea actului didactic

-gradul de satisfactie al parintilor si al elevilor
sa fie peste 80%

-dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice

-participarea cadrelor la actiuni de formare
profesionala
-realizarea manualului calitatii si a procedurilor
si instrumentelor de lucru pentru procesele din
scoala
-personal didactic titular in procent de cel putin
90%
- media generala a clasei sa fie cel putin FB la
ciclul primar si peste 7,00 la gimnaziu in
procent de 65%
-obtinerea a cel putin cate 5 participari la
fazele judetene ale concursurilor si
olimpiadelor scolare
-eliminarea oricarui act ce poate duce la
accidente si violenta in mediul scolar
-atragerea a cel putin 1000 de lei din resurse
extrabugetare
-realizarea si intretinerea site-ului scolii
-realizarea de parteneriate functionale cu
institutiile locale, judetene si nationale
-realizarea planului anual de achizitii

-desfasurarea activitatii din scoala pe baza
procedurilor
-politica de personal a scolii
-interesul elevilor pentru activitatea de invatare

-rezultatele de concursurile si olimpiadele
scolare
-asigurarea sigurantei elevilor
-atragerea de resurse financiare extrabugetare
-promovarea imaginii scolii in comunitate
-implicarea comunitatii locale in activitatea
scolii
-planul anual de achizitii
IV.2 Probleme si rezultate vizate
Rezultate pe termen
Indicatori
lung
ridicarea procentului
rata de promovare la
de promovare la cel
evaluarea nationala
putin 60% la
examenele de
evaluare nationala
diferenta dintre
corelatia dintre
mediile obtinute la
mediile anuale la
matematica si
matematica si limba
romana la ciclul
si literatura romana
gimnazial si cele
din clasa a VIII a si la
obtinute la evaluarea
examenul de
nationala sa nu fie
evaluare nationala
mai mare de 10%

participarea cadrelor
la actiuni de formare
profesionala

numarul de cadre
didactice participante
la cursuri de formare,
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Referinta de baza

Obiective/Tinte

In 2014 rata de
promovare a fost de
45%
- procent obtinut in anul
scolar 2015-2016 = 60,57
In 2014 diferenta
dintre mediile anuale
la matematica si
romana fata de
mediile de la
evaluare nationala – sunt
mai mari mediile anuale,
decat mediile EN
- in anul scolar 2015-2016,
la lb. romana exista un
echilibru si o mica
redresare la matematica
In anul scolar 20142015 participarea a
fost urmatoarea :

Asigurarea unui
demers
instructiv-educativ
de
calitate prin
reconsiderarea
modului
de abordare a
activitatii
de catre cadrele
didactice

Asigurarea unui
demers
instructiv-educativ
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-definitivat – 6 cadre
didactice
-grad II – 2
-grad I – 2 cadre
didactice inscrise,
Cursuri de formare –
3 cadre didactice 24 credite Curs
“Dezvoltarea de
competente si abilitati TIC
si Mentorat educational al
persoanelor cu dizabilitati,
pentru profesori”
1 cadru didactic –
Curs “Dezvoltarea
competentelor de leader in
managementul
educational” de 25
credite
In anul scolar 2015-2016
participarea a fost
urmatoarea:
-definitivat – 4 cadre
didactice
-grad II – 2
-grad I – 3 cadre
didactice inscrise,
Cursuri de formare –
25 cadre didactice 15 credite Curs
“Managementul
proiectelor”
25 cadre didactice 24 ore “Curs de formare
diriginti/consilieri scolari”
1 cadre didactice
6 ore ”Curs de formare in
lb. engleza”
In anul scolar 20132014 exista un
manual al calitatii si
nici o procedura realizata
(manualul calitatii si Pdi-ul
nu a fost pus la dispozitia
responsabilului CEAC)
In anul scolar 20152016 s-au realizat toate
procedurile
In anul scolar 20142015 personalul

grade didactice,
sesiuni de
comunicari,
simpozionare,
conferinte, proiecte

realizarea manualului
calitatii si a
procedurilor si
instrumentelor de
lucru pentru
procesele din scoala

manualul calitatii
numarul de PO
realizate pana in anul
scolar 2014-2015

personal didactic
titular in procent de

statul de functii si cel
de incadrare
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de
calitate prin
reconsiderarea
modului
de abordare a
activitatii
de catre cadrele
didactice

Desfasurarea
activitatii
din scoala pe baza
principiilor
sistemului de
management al
calitatii

Refacerea
prestigiului
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cel putin 90%

media generala a
clasei sa fie cel putin
FB la ciclul primar si
peste 7,00 la gimnaziu
in procent de 65%
obtinerea a cel putin
cate 5 participari la
fazele judetene ale
concursurilor si
olimpiadelor scolare

eliminarea oricarui
act ce poate duce la
accidente si violenta
in mediul scolar

atragerea a cel putin
1000 de lei din
resurse
extrabugetare

realizarea si
intretinerea site-ului
scolii

realizarea de

didactic titular era in
procent de 78%
In anul scolar 2015-2016
personalul
didactic titular a
inregistrat
procent de 60%, datorita
pensionarilor din anul
2015
Ciclul primar – 35,63%
Ciclul gimnazial – 80,92%

rezultatatele statistice
de la sfarsitul anului
scolar 2014-2015
rezultatatele statistice
de la sfarsitul anului
scolar 2015-2016
numarul de participari
la sfarsitul anului
scolar 2014-2015

scolii in comunitate

Ciclul primar – 49,32%
Ciclul gimnazial – 84,21%
-1 participari din care 0
la ciclul primar si 1 la
gimnaziu

numarul de participari
la sfarsitul anului
scolar 2015-2016
numarul actelor de
violenta si accidente
la sfarsitul anului
scolar 2014-2015

- 9 participari din care 0
la ciclul primar si 9 la
gimnaziu
0 accidente din care
0 la ciclul primar si 0
la gimnaziu

numarul actelor de
violenta si accidente
la sfarsitul anului
scolar 2015-2016
rapoarte contabilitate
sfarsit de an scolar
2014-2015

0 accidente din care
0 la ciclul primar si 0
la gimnaziu

rapoarte contabilitate
sfarsit de an scolar
2015-2016

Resurse
extrabugetare 0 lei

Site-uri scoala la
sfarsit an scolar
2014-2015
Site-uri scoala la
sfarsit an scolar
2015-2016
raport evaluare

-

Resurse
extrabugetare 0 lei

Site-ul a fost realizat si
este intretinut de prof.
Mahu Lucian
protocoale si parteneriate
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Refacerea
prestigiului
scolii in comunitate

Diversificarea si
proiectarea realista
a resurselor
bugetare pentru
sustinerea unei
activitati orientata
catre satisfactia
beneficiarilor
educationali
Refacerea
prestigiului
scolii in comunitate
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parteneriate
functionale cu
institutiile locale,
judetene si nationale
realizarea planului
anual de achizitii

consilier educativ
2014-2015
raport evaluare
consilier educativ
2015-2016
planul anual de
achizitii 2014-2015
planul anual de
achizitii 2015-2016

protocoale si parteneriate

Exista
Exista

Diversificarea si
proiectarea realista
a resurselor
bugetare pentru
sustinerea unei
activitati orientata
catre satisfactia
beneficiarilor
educationali

IV.3 Tinte/obiective strategice
1.Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de
abordare a activitatii de catre cadrele didactice
2.Refacerea prestigiului scolii in comunitate
3.Desfasurarea activitatii din scoala pe baza principiilor sistemului de management al calitatii
4.Diversificarea si proiectarea realista a resurselor bugetare pentru sustinerea unei activitati
orientata catre satisfactia beneficiarilor educationali

V. DEFINIREA OPTIUNILOR STRATEGIGE

Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de
abordare a activitatii de catre cadrele didactice
Dezvoltare curriculara Reconsiderarea demersului didactic in vederea introducerii metodelor activparticipative, Eficientizarea activitatii comisiilor metodice la nivel de scoala, Reconsiderarea
modului de realizare a activitatii de evaluare, Introducerea mijloacelor NTIC in activitatea didactica
Dezvoltarea resurselor umane Asigurarea incadrarii scolii cu cadre didactice calificate,
Participarea cadrelor didactice la activitatile de perfectionare organizate la nivel local, zonal,
judetean, national si international Integrarea CDI in activitatea de formare a cadrelor didactice
Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale Asigurarea materialelor necesare
pentru scoala, Diversificarea surselor de finantare pentru scoala Realizarea si intretinerea site-ului
scolii.
Dezvoltarea relatiilor comunitare Parteneriat strategic cu familia si Consiliul Local
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Tinta 2 Refacerea prestigiului scolii in comunitate

Dezvoltare curriculara Proiectarea si realizarea unei oferte curriculare care sa corespunda
necesitatilor elevilor si comunitatii locale Lectia – pilon central al activitatii didactice Construirea
unor

instrumente

de

testare

a

satisfactiei

beneficiarilor

educationali

Dezvoltarea resurselor umane Perfectionarea activitatii de management al colectivului de elevi si a
colectivului de parinti Monitorizarea activitatii cadrelor didactice de catre echipa manageriala
Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale Asigurarea unei baze materiale care
sa

asigure

conditii

optime

de

desfasurare

a

procesului

instructiv-educativ

Dezvoltarea relatiilor comunitare Testarea periodica a satisfactiei beneficiarilor prin instrumente
cat mai diverse Realizarea de parteneriate cu institutii locale, judetene si nationale

Tinta 3 Desfasurarea activitatii din scoala pe baza principiilor sistemului de management al calitatii

Dezvoltare curriculara Eficientizarea activitatii CEAC din scoala Elaborarea documentelor
sistemului de management al calitatii
Dezvoltarea resurselor umane Formarea personalului scolii pentru implementarea sistemului de
management al calitatii
Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale Dezvoltarea bazei materiale
conform standardelor pentru asigurarea calitatii in educatie
Dezvoltarea relatiilor comunitare Implicarea membrilor comunitatii locale in proiectarea si
realizarea SMC

Tinta 4 Diversificarea si proiectarea realista a resurselor bugetare pentru sustinerea unei activitati
orientata catre satisfactia beneficiarilor educationali

Dezvoltare curriculara Proiectarea si desfasurarea unor activitati scolare si extrascolare aducatoare
de venituri
Dezvoltarea resurselor umane Formarea cadrelor didactice in privinta realizarii de proiecte de
finantare
Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale Identificarea unor surse de finantare
extrabugetara
Dezvoltarea relatiilor comunitare Implicarea agentilor economici in activitatea scolii
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Cap.4. Implementarea şi evaluarea planului de dezvoltare institutionala

Pentru implementarea cu succes a planului de dezvoltare:
•

Planul va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute 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 de dezvoltare, care va supraveghea procesul de implementare şi va
raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.
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SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PASTRAVENI

PLAN DE IMPLEMENTARE A PDI
2014 – 2019
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REALIZAREA ACTIVITATILOR DIN PO 2014-2015
Activitatea propusa
1.Elaborarea CDS – optional pe baza procedurii operationale specifice
2.Desfasurarea de programe de invatare remediale si de dezvoltare pentru
clasa a VIII a
3.Organizarea si monitorizarea concursurilor scolare

4.Monitorizarea activitatii de perfectionare a cadrelor didactice prin participarea la
manifestari la nivel local, zonal, judetean
5.Organizarea de cercuri pedagogice la nivel de scoala

6.Reinnoirea certificatului digital pentru SEAP si achizitia a 29,50% din valoare de pe
serviciul respectiv
7.Realizarea parteneriatelor cu institutiile publice locale
8.Intretinerea site-ului scolii si al paginii de facebook
9.Realizarea procedurilor la nivel de scoala potrivit SMC si manualului calitatii din
scoala
10.Realizarea proiectului de buget si a planului anual de achizitii
11.Acoperirea cheltuielilor privind naveta cadrelor didactice
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Dovezi
-dosarul comisiei curriculum
-2013-2014 – promovare EN- 48%
-2014-2015 – promovare EN– 55%
-2015-2016 – promovare EN – 60,57%
-olimipada la mate si lro
-olimpiade gimnaziu – LEN, religie, matematica, cultura
civica
-concursul “Si eu pot fi bun la mate”
-concursul Comper
-EN in educatie
-redactarea si completarea fisei de evidenta a activitatii de
participare la activitati
-in dosarul responsabilului cu perfectionarea
-1 cerc pedagogic la clasele 0 – IV
-1 cerc pedagogic la LRO
-1 cerc pedagogic la inv. Prescolar
In anul scolar 2015-2016 – nu s-au organizat cercuri
-extras de pe platform – 29,5% achizitii pe SEAP
-extras de pe platform – 22,2% achizitii pe SEAP
-parteneriat cu Consiliul Local, cu Politia, cu Biserica
Ortodoxa, cu CMI DR. Nastase
www.scoalapastraveni.ro
-realizat proceduri si instructiuni de lucru si manualul calitatii
-proiectul de buget si planul anual de achizitii aprobate in CA
-grad de acoperire 100% potrivit statelor de plata
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12.Prevederi bugetare pentru acordarea burselor pentru elevi orfani, defavorizati si
navetisti
13.Participarea la faze zonale si judetene ale olimpiadelor scolare

14.Realizarea regulamentelor scolii
15.Asigurarea difuzarii informatiei catre cadrele didactice

-fonduri pentru burse – vezi documentele contabile
-calificati la nivel zonal 4 elevi
-calificati la nivel judetean – 5 elevi (LRO) – o mentiune
In anul scolar 2015-2016, am avut urmatoarele calificari:
- la nivel zonal - 23 elevi “Si eu pot fi bun la mate”
-la nivel judetean – 1 elevi (“Si eu pot fi bun la mate”)
- 8 elevi (“Lectura ca abilitate de viata”) – 1
mentiune
- 2 elevi (“cultura civica”)
-realizat revizuire a ROI
-4 panori de afisaj cancelarie
-difuzarea tuturor materialelor de interes general sau specific
in format scris si pe mail personal
-realizarea procedurii privind circulatia documentelor
-realizarea procedurii de acces in spatial scolar
-realizarea procedurii privind interventia in caz de violenta in
spatial scolar

16.Sporirea sigurantei elevilor in spatial scolar

17.Realizarea obiectivelor propuse in proiectul de buget si a planului de achizitii
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- realizarea manualului de proceduri la nivelul unitatii, cf
contract nr. 329/04.02.2015
-organizarea arhivei
-renovarea a doua sali – imbunatatire pentru proiectul “corn
si lapte” si CDI
-achizitia materialelor pentru desfasurarea in bune conditii a
tuturor activitatilor – vezi documentele contabile
In anul scolar 2015-2016 s-au realizat urmatoarele:
-finalizarea manualului de proceduri la nivelul unitatii, cf
contract nr. 329/04.02.2015
-finalizarea organizarii arhivei
-achizitia materialelor pentru desfasurarea in bune conditii a
tuturor activitatilor – vezi documentele contabile
-incheiere contract in vederea renovarii a 9 Sali de clasa si hol
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la Scoala Gimnazialanr. 1 Radeni
- montarea camerelor de supraveghere pentru sporirea
sigurantei elevilor la Scoala Gimnaziala, Comuna Pastraveni
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PLAN OPERATIONAL 2014-2019 – Implementare, evaluari de domenii, dezvoltare
Tinta
Tinta 1 Asigurarea unui
demers
instructiveducativ de
calitate prin
reconsiderarea
modului de
abordare a
activitatii de
catre cadrele
didactice

Domeniul

Dezvoltare
curriculara

Optiune
strategica

Activitati

Termen

Responsabil

Resurse necesare Indicator
realizare

Dovezi

Reconsiderarea
demersului
didactic in
vederea
introducerii
metodelor
active-participative

Integrarea in
demersul
didactic a unor
strategii
didactice
activparticipative
Folosirea in
lectie a
materialelor
didactice
de care dispune
scoala

An scolar
2014-2015
An scolar
2015-2016
An scolar
2016-2017

Toate cadrele
didactice

cadre didactice

Cel putin 50% din
cadrele didactice
asistate fac dovada
folosirii acestor
strategii, prin
proiecte didactice

Fisa de asistenta la lectii
Portofolii profesionale
Chestionare aplicate
elevilor si cadrelor
didactice

An scolar
2014-2015
An scolar
2015-2016
An scolar
2016-2017

Toate cadrele
didactice

materiale didactice
tehnologie
informatica
softuri
educationale

Cel putin 55% din
cadrele didactice
folosesc la
activitate
materiale didactice

Fisa de asistenta a
lectiei
Chestionare cadre
didactice si elevi

Diversificarea
CDS
oferit in
concordanta
cu cerintele
beneficiarilor
educationali

An scolar
2014-2015
An scolar
2015-2016
An scolar
2016-2017

Comisia
pentru
curriculum

chestionare
cadre didactice

Respectarea
procedurilor
specifice
Cel putin o
disciplina optionala
noua in fiecare
dintre cei doi
ani scolari
Schemele orare ale
claselor –
realizate pe
numarul maxim
de ore

Dosarul comisiei
curriculum
Lista CDS scoala
Schemele orare
ale claselor
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Eficientizarea
activitatii
comisiilor
metodice la nivel
de scoala

Personalizarea
demersului
didactic in
functie de
stilurile de
invatare ale
elevilor
Activitati de
consiliere
pentru cadrele
didactice
Sustinere a unor
activitati
demonstrative
in care
se folosesc
metode
interactive

20142016
2016-2018

Cadrele
didactice
Sefi de
comisie
metodica

chestionare
sinteze chestionare
cadre didactice

Program de
interventie
personalizata
pentru cel putin
2 elevi din fiecare
clasa

PIP cadre
didactice
Chestionare elevi

20142016

director

cadre didactice

Cel putin 50 de
asistente/an
scolar

Fisele de asistenta

2015-2016
2016-2018

Sefii de
comisii
metodice

calculatoare
cadre didactice
softuri
educationale

Dosar comisii
metodice
Fise de asistenta
Portofolii
profesionale

Diversificarea
formelor de
organizare a
activitatii
comisiilor
metodice

2015-2016
2016-2017

Sefii de
comisii
metodice

cadre didactice

Realizarea de
activitati
comune intre
cel putin doua

2015-2016
2016-2017

Sefii de
comisii

cadre didactice

Cel putin 2
activitati pe
semestru in primul
an
Cel putin 2
activitati/semestru
in anul doi
Cate cel putin o
interasistenta
Cel putin 2 forme
diferite de
organizare a
activitatii – an 1
Cel putin 3 forme
diferite de
organizare a
activitatii-an 2
Cel putin 2
activitati
comune/semestru
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Plan de masuri comisii
metodice privind
remedierea deficientelor
constatate in urma
evaluarii si program de
activitati

PM comisii
PV sedinte
Materialele
activitatilor
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Reconsiderarea
modului de
realizare a
evaluarii

comisii
metodice la
nivel de
scoala
Realizarea unui
proiect tematic
la nivel de
scoala privind
folosirea
metodelor
interactive
Realizarea de
parteneriate cu
comisii
metodice din
alte scoli
Folosire unor
strategii
evaluative care
sa asigure
obiectivitate
si sa realizeze o
evaluare cat
mai
completa a
elevului

Asigurarea
transparentei

2015-2016
2016-2017

director

calculatoare
cadre didactice

Realizarea
proiectului si
transpunerea lui in
practica

Proiectul tematic
sa acopere toate
comisiile metodice
din scoala
PM al comisiilor sa
contina activitatile
proiectului

2015-2016
2016-2017

Coordonator
de proiecte si
programe

calculatoare
cadre didactice

Realizarea a cel
putin 1
parteneriat

Dosarul cu
materialele
parteneriatului

2015-2016

Cadrele
didactice din
scoala

chestionare
copiator
calculatoare

Portofolii elevi
Portofolii
profesionale
Chestionare elevi
Chestionare cadre
didactice

Cadrele
didactice din

site-ul scolii
pagina Facebook

Cel putin 50% din
cadrele didactice
fac dovada folosirii
a cel putin 4
instrumente de
evaluare a eleviloran 1
Cel putin 50% din
cadrele didactice
fac dovada folosirii
a cel putin 6
instrumente de
evaluare a eleviloran 2
Afisarea in clasa
sau postarea

2016-2017

permanent
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Baremele de
corectare
Siste scoala sau
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procesului de
evaluare

Dezvoltare
resurselor
umane

Introducerea
mijloacelor NTIC
in activitatea
didactica
Asigurarea
incadrarii scolii cu
cadre didactice
calificate

scoala

pe site scoala ,
clasa sau
pagina facebook a
baremelor
de corectare la
testele
sumative
Cel putin doua
note sau
calificative in plus
fata de
numarul de ore
prevazut de
schema orara a
clasei
Notele sa acopere
toate lunile
din semstru
In curs de reparatie Cel putin 2 cadre
didactice-cu
2 activ/an

clase

Cataloagele
scolare

Realizarea unei
notari
ritmice a
elevilor

permanent

Cadrele
didactice

Desfasurarea
lectiilor
in cabinetul AeL

saptamanal

Resposabil Ael

Realizarea
procedurii
privind
recrutarea
personalului
didactic,
didactic auxiliar
si nedidactic
Prevederi
bugetare

sept 2015
sept 2016

Presedinte
CEAC

calculator
legislatie actuala

Realizarea si
aprobarea
procedurii potrivit
SCIM

procedura

Februarie
2016

Director
Contabil

resurse financiare

Acoperirea 100% a
navetei

Bugetul scolii
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Raport AeL din
server AeL
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care sa asigure
resursele
financiare
pentru
achitarea
sumelor pentru
naveta cadrelor
didactice
Organizarea
concursurilor de
ocupare a
posturilor
didactice in
scoala in
conformitate cu
metodologiile in
vigoare

Februarie
2018

anual
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cadrelor didactice

Presedinte CA

calculator
legislatie actuala

Organizarea
cocnursului in
scoala

Dosarul
concursului
Documentele de
constituire a
comisiilor
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Participarea c.d.
la activ. de
perfect.
organizate la
nivel local, zonal,
judetean,
national si
international

Integrarea CDI in
activitatea de
formare a

Participarea
activa la
activitatile
comisiilor
metodice si a
cercurilor
pedagogice

Lunar
Semestrial

Sefii de
comisii
metodice
Cadrele
didactice

resurse financiare

Participarea
anual
cadrelor
didactice la
conferinte,
simpozioane
etc.
Inscrierea si
anual
participarea la
cursuri de
formare
profesionala sau
reconversie

Cadrele
didactice din
scoala

resurse financiare

Cadrele
didactice

resurse financiare

Realizarea de
activitati de
promovare a

Consilier
educativ

cadre didactice
2015-2016 – blocat
ca urmare a

semestrial
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Participare la cel
putin 90%
din activitatile
comisiilor
metodice pentru
toate cadrele
didactice
Participarea la
toate activitatile
de cerc pedagogic
Desfasurarea a cel
putin 1 activitate
de cerc pedagogic
in scoala
1 cadre didactice –
2014-2015
2 cadre didactice
– 2015-2016

Fisa de
monitorizare a
activitatii de
perfectionare
Prezenta la
activitatile de cerc
pedagogic

Cel putin 2 cadre
didactice - 20152016
Cel putin 2 cadre
didactice 20162017
Cel putin 2 cadre
didactice 20172018
Cel putin 1
activitati- 20152016

Certificate,
diplôme,
adeverinte etc

Certificate,
diplôme,
adeverinte etc

Raport activitate
profesor doc.
Chestionare
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cadrelor didactice unor
noutati in
domeniu
Asigurarea
accesului
cadrelor
didactice la
toate resursele
CDI
Imbogatirea
resurselor din
CDI

Atragerea
de
resurse
financiare
si
dezvoltar
ea bazei
materiale

Asigurarea
materialelor
necesare pentru
scoala

Diversificarea
surselor de
finantare pentru
scoala

expertizei
efectuate la etaj

Cel putin 2
activitati 20162017
Acces zilnic cel
putin 2 ore/zi

Programul CDI
Chestionare
aplicate cd

zilnic

Consilier
educativ

cadre didactice
2015-2016 – blocat
ca urmare a
expertizei
efectuate la etaj

anual

Consilier
educativ
contabil

Ori de cate
ori este
necesar

secretar

Achizitii de cel
putin 500 lei 2015-2016
Achizitii de 1000 lei
2016-2017
Cel putin cate unul
din dispozitive
functionale in
scoala si gradinita

Facturi achizitie

Imprimante,
scanere
si copiatoare
functionale

resurse financiare
2015-2016 – blocat
ca urmare a
expertizei
efectuate la etaj
resurse financiare
sponsorizari

Asigurarea
conexiunii
de internet
pentru scoala
Atragerea de
sponsorizari de
catre
cadrele
didactice

permanent

Secretar

resurse financiare

Conexiune de
internet

Factura achizitie
Observare directa

anual

Cadrele
didactice

contracte de
sponsorizare

Cel putin 200
lei/clasa – 20152016
Cel putin 300
lei/clasa – 2016-

Contracte de
sposnsorizare
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Chestionare cd
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Realizarea si
intretinerea siteului scolii

Dezvoltar
ea
relatiilor
comunita
re

Tinta 2 –
Refacerea
prestigiului
scolii in
comunitate

Dezvoltare
curriculara

Parteneriat
strategic cu
familia si Consiliul
Local

Proiectarea si
realizarea unei
oferte curriculare
care sa
corespunda
necesitatilor
elevilor si

Intretinerea
site-ului
scolii

saptamanal

Asigurarea
interactivitatii
site-ului

Septembrie
2015
Septembrie
2016
Septembrie
2015
Septembrie
2016

Realizarea
parteneriatelor
cu CL
si UAT
pastraveni
Proiectarea si
incheierea
contractului
educational
scoalabeneficiar
educational
Respectarea
procedurii de
stabilire a
ofertei
educationale a
scolii

Responsabil
site

resurse financiare

2017
Cel putin 300
lei/clasa – 20172018
Datele postarii
materialelor
pe site

www.scoalapastraveni.ro

cadre didactice

Forum site,
chestionare online

www.scoalapastraveni.ro

Director

-

parteneriatele

Septembrie
2015
Septembrie
2016

Director
CEAC

cadre didactice

Parteneriatul UAT
Pastraveni
– 2015-2016
Parteneriat cu UAT
si CL –
2015-2016
Existenta
contractelor
educationale
incheiate

Septembrie
2015
2016
2017

Director
Comisia
curriculum

Oferta
educationala a
scolii
– intocmita
conform pasilor
din procedura – sa
reflecte
nevoile elevilor si

Oferta educationala a
scolii
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Contractele
educationale
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comunitatii locale
Lectia – pilon
central al
activitatii
didactice

Dezvoltare
a
resurselor
umane

Perfectionarea
activitatii de
management al
colectivului de
elevi si a
colectivului de
parinti

parintilor
60 % elevi –
acorda bine
55 % parinti bine

Chestionare de
satisfactie parinti si
cadre didactice
Fisele de asistenta la
lectii

Sporirea
gradului de
satisfactie a
beneficiarilor
educationali
fata de lectie
Folosirea unor
strategii
didactice
activparticipative
care sa puna in
centrul invatarii
elevul
Proiectarea si
folosirea in
lectie a
unor strategii
de
diferentiere a
demersului
didactic

permanent

Cadrele
didactice

Chestionare
copiator
cadre didactice

zilnic

Cadrele
didactice

Chestionare
copiator
cadre didactice

50 % din c.d.
folosesc

Fise de asistenta la
lectie
Chestionare elevi

zilnic

Cadrele
didactice

Chestionare
fise pentru elevi
copiator
cadre didactice

Fisele de asistenta la
lectie
Chestionare aplicate cd
si elevilor

Realizarea si
transpunerea in
practica a
proiectului
“Scoala
parintilor”

Sem 2
2015-2016
2016-2017

Invatatori si
diriginti

cadre dicatice
parinti
elevi

50% din cd asigura
tratarea
diferentiata in
lectie -2015-2016
60% din cd asigura
tratarea
diferentiata in
lectie 20162018
Proiect realizat si
cel putin 2
activitati in 20152016
3 activitati in 20162017
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Proiectul
Suport de curs
Imagini de la activitati
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Monitorizarea
activitatii
cadrelor didactice
de catre echipa
manageriala

Atragerea
de
resurse
financiare
si
dezvoltar
ea bazei
materiale

Asigurarea unei
baze materiale
care sa asigure
conditii optime
de desfasurare a
procesului
instructiveeducativ

2 activitati
tematice diferite ca
forme de
organizare
15 asistente
/semestru

Materialele prezentate
PV de la sedintele de
CP

-

Existenta
documentelor si
originalitatea
acestora

PO, PM, grafic de
control, revizie PDI,
tematica CP si CA

Director
CA

-

Fisa postului
Fisa de evaluare

Asigurarea
trimestrial
necesarului de
material pentru
igienizare scoala

Secretar

resurse financiare

Adaptarea fiselor
postului si
revizuirea fisei de
evaluare
Gradul de
acoperire
conform planului
de achizitii,
realizarea DDD

Asigurarea
necesarului de
combustibil
solid
Achizitionarea

Mai 2015
Iunie 2016

Secretar
Secretar

resurse financiare
resurse financiare

180 mc lemne
140 mc lemne foc

Facturi de achizitie

semestrial

Sefi de comisie

resurse financiare

amenajare

Facturi de achizitie,

Desfasurarea de
activitati
tematice in CP

2015-2016
2016-2017

director

cadre didactice

Realizarea
asistentelor la
ore si
consilierea cd

saptamanal

Director
Sefi de
comisie
metodica

director

Realizarea si
respectarea
doc.
proiective
management
Revizuirea
fiselor postului
si de eval.

Oct

Director
Presedinte CA

Sept
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Fisele de asistenta
Chestionare evaluare
activitate director

Planul de achizitii
Facturi, referate
necesar materiale
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de
material
didactice

Dezvoltar
ea
relatiilor
comunita
re

Testarea
periodica a
satisfactiei benef.
prin instrumente
cat mai diverse

Realizarea de
parteneriate cu
institutii locale,
judetene si
nationale
Tinta 3 –
Desfasurarea
activitatii din

Dezvoltar
e

Eficientizarea
activitatii CEAC

metodica
Secretar

cabinet CDI,
amenajare punct
sanitar, materiale
sportive de 600
lei,amenajare sali
de clasa pe diverse
teme, achizitie
truse sanitare
Chestionare
aplicate privind
satisfactia
beneficiarilor

plan de achizitii, aspectul
salii de clasa

Cel putin cate 3
instrumente de
testare pentru
fiecare categorie
(elevi, parinti, cd)
Formulare tip de
centralizare pentru
chestionarele
folosite

Colectia de instrumente

Chestionare aplicate,
rapoarte de evaluare ale
chestionarelor

Aplicarea
procedurilor
privind
testarea
satisfactiei

Iunie 2016
Iunie 2017

Sef CEAC

cadre dicatice
parinti
elevi

Conceperea si
folosirea unei
colectii de
instrumente de
testare
Concep. si
folosirea
unei colectii de
instr. de
centralizare
Transpunerea in
practica a
parteneriatelor
incheiate de
scoala

Iunie 2016
Iunie 2017

Sef CEAC

cadre dicatice
parinti
elevi

Iunie 2016
Iunie 2017

Sef CEAC

cadre dicatice
parinti
elevi

August
2015
August
2016
August
2017
periodic

Cadrele
didactice
director

Cadrele didactice
director

Imagini de la
activitati

Grafic activitati
chestionare

sef CEAC

calculator
internet

Baza de date

Dosar legislatie CEAC

Realizarea bazei
de date cu
legislatia
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Formularele in format
digital
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scoala pe baza
principiilor de
management
al calitatii

curricular
a

din scoala

Aracip
Popularizarea
procedurilor si
instructiunilor
de lucru din
scoala
Realizarea bazei
de date in
format digital
cu dovezile
Completarea
RAEI in
format digital

Elaborarea
documentelor
sistemului de
management al
calitatii

Dezvoltar Formarea
ea
personalului
resurselor scolii pentru

Redactarea
strategiei CEAC
privind calitatea

Realizarea
instrumentelor
de lucru pentru
calitate
Realizarea
modelelor de
tipizat folosite
in scoala
Participarea
cadrelor
didactice la

Cand se
aproba o
procedura
noua

sef CEAC

-

Procedurile
specifice

Pv sedinta CP

August
2016
August
2017
August
2015
2016
2017
ianuarie
2016
2017

sef CEAC

calculator
internet

90% din dovezi in
format digital

Folderul cu dovezi

Responsabil
introducere
date

calculator
internet

Completarea cu
toate materialele
solicitate

aracip.calitate.eu

Sef CEAC

-

Realizarea
strategiei si
aprobarea in CEAC
si CA

Strategie CEAC
PV CA

August
2016
2017

CEAC

calculator
copiator
internet

Instrumentele de lucru

August
2016 2017

CEAC

copiator
calculatoare

Toate
instrumentele de
lucru in cf cu
manualul calitatii
100 % modelele de
tipizat

Decembrie
2016
2017

CEAC

Certificate

calculatoare
internet

Conturi pe
paltforma pentru
ambele cadre
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Modele de tipizat
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umane

Atragerea
de
resurse
financiare
si
dezvoltar
ea bazei
materiale

implementarea
sistemului de
management al
calitatii

Dezvoltarea bazei
materiale
conform
standardelor
pentru asigurarea
calitatii in
educatie

cursurile
de formare
pentru folosirea
platformei
RAEI
Sustinerea de
activitati
tematice CP
privind SCIM

didactice

Final 2016
Final 2017

Responsabil
SCIM, director

cadre didactice

Realizarea
procedurilor de
catre comisii si
cd

Final 2016
Final 2017

CEAC

cadre didactice

Alocarea
resurselor
financiare
necesare
pentru
asigurarea
respectarii
normativelor
minime
pentru ciclul
prescolar
Alocarea
resurselor
financiare
necesare
pentru
asigurarea

Anual

Director
CA

resurse financiare

Anual

Director
CA

resurse financiare
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Sustinerea tuturor
activitatilor
planificate
50% din activitati
sa abordeze SCIM
Cel putin 10 cadre
didactice din
scoala participa la
realizarea
procedurilor
Concordanta 100
dotari-normative

Tematica CP
Materialele prezentate

Concordanta 100
dotari-normative

Inventar scoala, facturi
achizitii

Procedurile

Inventar gradinita,
facturi achizitii
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Tinta 4 –
Diversificarea
si proiectarea
realista a
resurselor
bugetare
pentru
sustinerea unei
activitati
orientata catre
satisfacerea
beneficiarilor
educationali

Dezvoltare
curriculara

Proiectarea si
desfasurarea
unor activitati
scolare si
extrascolare
aducatoare de
venituri
Dezvoltar Formarea
ea
cadrelor didactice
resurselor in privinta
umane
realizarii de
proiecte de
finantare

Dezvoltar
ea
relatiilor
comunita
re

Implicarea
agentilor
economici in
activitatea scolii

respectarii
normativelor
minime
pentru ciclul
primar
si gimnazial
Atragerea de
resurse
extrabugetare
prin
activitati
extracurriculare
Participarea
cadrelor
didactice la
programe de
formare
pentru
accesarea de
resurse
extrabugetare
Realizarea de
activitati cu
participarea
unor
agenti
economici

Anual

Cadre
didactice

resurse financiare

Contracte de
sponsorizare

Contracte de
sponsorizare

Anual

Comisia
formare
profesionala

resurse financiare

Cel putin 2 cadre
didactice
participa la astfel
de cursuri

Acte doveditoare

semestrial

Coordonator
proiecte si
programe

parteneriate

2 activ/semestru

Pv activita
fotografii
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Echipa de Proiect
Coordonator
Chirila Dorina – Director
Membri
Gorea Alina – Prof. Inv. promar
Isachi Liliana – Invatator
Mahu Oana – Prof. inv. primar
Balan Maria Daniela - Contabil
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