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DIAGNOZA 

 

ARGUMENT- CALITATEA PROCESULUII EDUCAŢIONAL  

 

 

Şcoala Gimnazială “Ion Creanga” Craiova funcţionează ca un tot unitar, creat din efortul structurii mannageriale, al personalului școlii, al 

beneficiarilor direcți, al comunității locale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean și al altor parteneri implicați. 

Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii in punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi a activităţile şi stabilește direcțiile 

majore de progres, modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și 

acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de programul de guvernare la nivel național, de contextul 

socio-economic actual și de Strategia Europa 2020. Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate in Legea Educatiei 

Nationale : formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și 
 
aptitudini, necesare pentru: 

 



a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a 

învăța pe tot parcursul vieții; 

b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; 
 

c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile; 
 

d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului 

intercultural; 
 

e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 
 

f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător 

natural, social și cultural, 

asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relatii sistemice și 

comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

 

Oferta managerială este elaborată pornind de la premisa că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental într-o societate a cunoașterii și a 

învăţării pe tot parcursul vieţii. În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o 

economie şi o societate bazate pe cunoaştere, perfecţionarea continuă a capitalului uman devenind factor hotărâtor în progresul durabil. Cel mai 

important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi 

competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Astfel, învăţământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în 

contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se produc la nivel european şi mondial. 

 
 

Şcoala furnizează educaţie de calitate, dovadă stând rezultatele tot mai bune obținute la olimpiadele și concursurile școlare județene, naționale și 

internaționale, la evaluările naționale şi concursurile extrașcolare și sportive. 

 



 

Rezultatele obţinute la evaluările naţionale sunt în ultimii doi ani mai mari decât media la nivel naţional şi se reflectă şi în distribuţia 
 

elevilor la licee. 
 

Ne dorim  o mai  mare  participare si rezultate tot mai bune la olimpiadele şi concursurile şcolare, pe specialităti, concursuri judeţene şi 
 

naţionale, concursuri artistice şi sportive, activităţi extraşcolare, încununate cu premii la nivel judeţean şi naţional.  
 

Comunitatea locală joacă un rol important în viaţa şcolii. În acest fel s-au dezvoltat relaţii bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoaşterea, 

aprecierea şi întărirea rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în cadrul comunităţii. Şcoala 

colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii chiar daca mai sunt 

cateva aspect de rezolvat, precum aleile din curtea scolii si terenul de sport.. 

 

LEGISLAŢIE 

 

Actele normative care stau la baza implementării întregii propuneri din planul managerial sunt: 
 

✓ ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , 

regulament intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2022 

 ✓ ORDIN nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar  

✓ ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de 

predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat  

✓ ORDIN nr. 435/26 04 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011  

✓ ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

✓ ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

✓ OMEC Nr. 4135 / 2020 – instrucţiuni de continuare a procesului de învăţare  

✓ ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022 

✓ OMEC Nr. 4115 / 10. 04. 2020 – privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII – a  

✓ ORDIN 4247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011  

✓ ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile  



✓ OMEC Nr. 4317 - pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat  

✓ OMEC Nr. 4220 / 769 / 2020 – pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu sars cov 2 în unităţile instituţiile de 

învăţămân 

t ✓ LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările din 2020, respectiv LEGILE 184, 185, 186/2020 

 ✓ OUG Nr. 144/24. 08. 2020  

✓ LEGEA Nr. 221/2019  

✓ ORDIN 1281/23.12.2020 privind Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar  

✓ ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a 

fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere  

✓ ORDIN nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic  

✓ OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  

✓ ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor 

Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.  

✓ ORDIN Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă"  

✓ ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului “A doua șansă”  

✓ ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

✓ ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite 

formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, 

maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, 

profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor  

✓ Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative  

✓ ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea 

efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice  

✓ ORDIN nr. 5553/2011 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu 

durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar  

✓ ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  



✓ ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar  

✓ ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară  

✓ Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul unitatilor care ofera activitate extrascolara  

✓ Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 

şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007  

✓ ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 

6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying



 
 
 

CONTEXT LEGISLATIV GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 Guvernul României – Programul de guvernare
 

1. Mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală şi umană. Promovarea educaţiei inclusive prin cultivarea toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în şcoli şi în societate. 
 

2. Iniţierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale 

societăţii digitale. 
 

3. Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi 

integritate. 

 
 

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI 

 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educație
 
 

 

CONTEXTUL LOCAL: 
 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Craiova care are ca priorităţi: 
 

 PRIORITATEA 3: ASIGURAREA UNOR SERVICII PUBLICE DE CALITATE (EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, SOCIAL, ADMINISTRAȚIE, 

SIGURANȚĂ A POPULAŢIEI), URMĂRIND ATÂT TIPOLOGIA CERERII, CÂT ŞI DIMENSIUNEA TERITORIALĂ A ACESTEIA
   3.1. Modernizarea/reabilitarea și dotarea infrastructurii educaționale, sociale, de sănătate și administrative pentru creșterea calității serviciilor publice în ZFU 

Craiova într-un orizont de timp mediu, până în anul 2023
 

 3.2. Dezvoltarea serviciilor educaționale, medicale, sociale și administrative prin înființarea de noi centre, extinderea ofertei de servicii existente și asigurarea 

accesului resurselor umane la formare profesională continuă într-un orizont de timp mediu, până în anul 2025 
 



ANALIZA PEST(EL) 
 

Analiza PESTEL oferă informaţii importante în ceea ce priveşte contextul în care şcoala îşi desfăşoară activitatea, fiind importantă pentru 

propunerea strategiei şi ofertei manageriale în cunoştinţă de cauză. Contextul local este cunoscut, oferind puncte de referinţă pentru proiectare. 

Când ne referim la mediul extern, avem în vedere următorii factori: legislativi, economici, socio-culturali, demografici şi factorii 

contextuali ai organizaţiei educaţionale. 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi 

ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi  de evoluţia economică la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot 

contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea, este necesară o radiografie exigentă a 

mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de 

dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

 

Factorii legislativi  

Legea Educaţiei Naţionale a adus schimbări majore pe următoarele componente ale sistemului educaţional preuniversitar:  

 Structura învăţământului preuniversitar 

S-au reconfigurat ciclurile de studii, instituindu-se învăţământul obligatoriu de la vârsta de şase ani, prin introducerea clasei pregătitoare în 

structura învăţământului primar. O altă modificare de structură este dată de cuprinderea clasei a IX-a în cadrul învăţământului secundar inferior. 

 Curriculum-ul naţional  

Conform noii legi, curriculum este tratat transdisciplinar, se pune accent pe competenţe: comunicare în limba română/limba maternă, 

comunicare în limbi străine, matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, de utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi c ivice, antreprenoriale, de 

sensibilizare şi de expresie culturală, de a învăţa să înveţi. 

 Examenele naţionale  

S-au introdus: examene transdisciplinare, portofoliul educaţional şi probele de admitere specifice unităţii şcolare, evaluarea competenţelor  

elevilor la fiecare doi ani (II, IV, VI) 

 Consiliul de administraţie din şcoală, este constituit atât din cadre didactice, cât şi din un reprezentant al primarului, reprezentanţi ai 

consiliului local, reprezentanţi ai părinţilor dar şi un observator- reprezentant al elevilor (la liceu). 

 Finanţarea învăţământului  

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

 Statutul cadrelor didactice  

 Relaţia şcoală-familie/comunitate capătă o nouă dimensiune prin formalizarea acesteia, odată cu încheierea unui contract educaţional între 

unităţile de învăţământ şi părinţi. Este încurajată implicarea părinţilor în deciziile şcolii, fiind reprezentaţi în mod semnificativ în Consiliile 

de Administraţie, în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii. 

 

Analiza P.E.S.T.(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă,, Craiova. 

 



IV.4.1. CONTEXTUL POLITIC 

 

 

 

Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de  învăţământ - Planul strategic al 

Ministerului Educaţiei Nationale cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională 

flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul următoarelor obiective: 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de 

dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ Strategia de dezvoltare a judeţului Dolj , Strategia de dezvoltare a regiunii S-

V pentru perioada ; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea 

educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau 

de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea 

fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

  finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200", 

acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă  

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

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,,Craiova se desfăşoară pe baza legislaţiei generale şi a celei specifice 

sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.N. şi de I.S.J. 

Dolj.  

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională, în care învăţământul este 

o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, ci serveşte 

educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul 

transnaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.4.2. CONTEXTUL ECONOMIC 

 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei învăţământului preuniversitar, prioritară fiind 

refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi comunitate având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena 

comunităţii locale, capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele comunităţii. 

Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea calităţii produselor nu prin volumul de muncă, ci prin 

inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă a acestui fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care 

se vor impune pe piaţa calităţii. 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova este situată într-un cartier periferic al orașului, într-o zona defvorizata din punct de vedere 

economic, cu o rata mare a șomajului. Majoritatea elevilor școlii, la terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile liceelor teoretice și 

tehnologice sau  școlilor profesionale.Sunt și elevi care abandonează învățământul obligatoriu din diferite motive: fetele de etnie rromă se 

căsătoresc, baieții merg la muncă în țară sau în străinătate..  

În unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, acest lucru împiedicându-i să-şi manifeste interesul pentru 

şcoală. Elevii școlii beneficiază de manuale gratuite, rechizite gratuite și ajutorul de 200 euro pentru achiziționarea unui calculator.  

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în 

continuare, foarte scăzut, spre zero. Fondurile de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului local şi de M.E. prin I.S.J. Dolj.  

 

IV.4.3. CONTEXTUL SOCIAL 

 

Elevii școlii noastre sunt copiii care provin din familii cu nivel de educație mediu spre minim, cu potențial financiar scăzut, în cartierul 

Brestei înregistrându-se cea mai mare rata a somajului/săraciei din oraș. Zona în care este amplasată scoala se confruntă cu o rată ridicată a 

infractionalității. 

Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de combatere a violenţei, a consumului de droguri 

şi de alcool şi-au dovedit eficienţa în rândul elevilor noștri.. 

Factori sociali 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă 

unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

 

 

 

 

 

 



IV.4.4. CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a 

contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de 

perfecţionare şi de operare PC. Școala dispune de un laborator cu 10 calculatoare. În cancelarie sunt un calculator conectat la internet și un 

multifuncţional care deservesc cadrele didactice. În cinci săli de clasă există un calculator conectat la internet. De asemenea sunt şi două 

multifuncţionale la care se realizează material suplimentar pentru activitățile didactice și extrașcolare. De asemenea în fiecare structură sunt la 

dispoziţia cadrelor didactice, în cancelarie dar și in sălile de clasă calculatoare conectate la internet ,videoproiectoare și  multifuncţionale. 

Dispozitivele existente in dotarea unitatii scolare sunt insuficiente in contextual actual. 

 

Toate clădirile școlii-structurile- sunt situate pe strazi principale, asfaltate , în imediata apropiere a stațiilor mijloacelor de transport în 

comun.  

Școala ,,Ion Creangă,, Craiova și structurile Gradinita ,,Casa cu pitici ,, respectiv ,,Voinicel,, Școala nr.38 Craiova si  Gradinita  Scolii 

nr.38  sunt conectate la reţeaua de apă şi canalizare a orasului. 

 

IV.4.5. CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că 

orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea 

tinerilor.  

Împreună cu elevii organizăm activități de igienizare în grădina şcolii, în apropierea acesteia, dar şi în parcurile /zonele verzi din cartier sau 

din oraș. S-au plantat pomi, s-au semănat iarbă şi flori. Vom continua să organizăm întâlniri cu reprezentaţi ai unor ONG-uri și fundații ce 

desfășoară activităţi de informare a elevilor cu privire la bolile secolului și pericolele care atentează la sănătatea lor.  

Concluziile şi interpretările analizei PDI sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale „Ion 

Creangă,,Craiova”  pentru perioada octombrie 2021- octombrie 2025. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;  

 Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului şcolii; 

 Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continuă; 

 O conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei 

materiale; 

 Existența Legii Educaţiei Naționale–reformarea sistemului de învăţământ printr-un 

demers educativ centrat pe elev (competenţe, egalitate de şanse, trasee educaţionale 

individualizate); 

 Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu; 

 O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală; 

 Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în şcoală şi în 

afara ei (,,Şcoala Altfel’’ – „Să știi mai multe, să fii mai bun!”); 

 Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze capacităţile creatoare ale 

elevilor; 

 Buna colaborare în cadrul echipei manageriale cât şi cu colectivul de cadre 

didactice; 

 Existenţa soft-urilor educaţionale de cultură generală şi de specialitate; 

 Existenţa laboratorului de informatică; 

 Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzătoare desfăşurării în condiţii optime 

a cursurilor ; 

 Buna colaborare cu reprezentanții autorităților locale; 

 Relații foarte bune de colaborare cu ISJ Dolj; 

 Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în acord cu politicile şi obiectivele 

unităţilor şcolare, cu interesele elevilor, respectându-se prevederile legale; 

 Există interes crescut al cadrelor didactice pentru propria formare și  dezvoltare 

profesională, pentru participare la programe naţionale şi europene. 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;  

 Lipsa motivaţiei învăţării la elevi; 

 Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne; 

 Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent 

în şcoală; 

 Lipsa unui teren de sport la standarde normale; 

 Lipsa manualelor la unele discipline;  

 Existenţa unor elevi cu rezultate slabe la învăţătură și disciplina; 

 Comunicarea deficitară cu părinții elevilor „problemă”; 

 Absențe nemotivate; 

 Elementele de noutate şi neclarităţile impuse de schimbările 

legislative:  clasa  pregătitoare,  organizarea  C.A.  din  şcoli etc.; 

 Personal didactic auxiliar şi nedidactic insuficient; 

 Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor educative, 

dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui învăţământ modern şi 

eficient, pe toate laturile sale – formale, informale, nonformale; 

 Insuficienta perfecţionare a cadrelor didactice; 

 Legătura cu agenţii economici este relativ slabă, astfel că elevul 

nu este informat suficient despre dinamica acesteia şi nici despre 

formarea continuă în vederea reorientării socio- profesionale.  

 Relaţie sporadică cu mass-media locală.  

 Numarul mic de dispozitive electronice care sa faciliteze invatarea 

online; 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 



 Cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile; 

 Preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale pentru dezvoltarea bazei 

materiale; 

 Alocarea unor sume de către M.E.C. pentru dezvoltarea bazei materiale şi 

posibilitatea de a accesa surse de finanţare; 

 Colaborare bună între Primărie, Consiliul local şi Şcoală; 

 Implicarea în proiecte şcolare județene, interjudețene și naţionale dă posibilitatea 

de a completa formarea elevilor prin activităţi pe placul şi în interesul acestora; 

 Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite discipline  în laboratorul de informatică; 

folosirea softului educaţional sporeşte eficienţa şi atractivitatea activităţilor 

didactice;   

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de 

dezvoltare instituţională prin accesarea unor programe europene. 

 Contextul epidemiologic actual; 

 Lipsa mijloacelor relevante de motivare a cadrelor didactice; 

 Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în 

străinătate; 

 Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei 

informale, care promovează valori contrare celor ale şcolii; 

  Menţinerea crizei economice; 

  Lipsa de atractivitate a şcolii în general pentru marea majoritate 

a elevilor; 

  Scăderea numărului de copii din comunitate;  

  Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de ore alocat 

fiecărei discipline; 

 Conservatorismul didactic; 

 Mass – media și folosirea excesivă a computerului de către elevi; 

 Degradarea mediului social din care provin elevii (scăderea 

posibilităţii financiare, destrămarea unor familii, violenţa în 

familie, plecarea părinţilor în străinătate în căutarea unui loc de 

muncă etc.); 

 Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a copilului lor; 

 Scăderea interesului pentru informare; 

 Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse de mass - media școlii 

românești; 

 Slaba motivaţie financiară a personalului didactic; 

 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor de 

principal partener educaţional al şcolii. 

  
 



COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

VIZIUNEA 

 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Craiova îşi propune construirea unui climat educaţional optim care vizează dezvoltarea copilului în 

perspectiva afirmării personalităţii sale şi adaptării la o societate în perpetuă schimbare. Egalitatea de șanse pentru toţi membrii organizaţiei 

noastre alături de punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor lor sunt prioritățile noastre. 

 

Școala Gimnazială „Ion Creanga ” promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în 

spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice 

în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale. 

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de 

comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal. 

Stilul didactic al dascălilor noștrii este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în 

schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.  

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme 

superioare de învățământ sau integrării pe piața muncii. 
 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga,, Craiova își propune să școlarizeze copii din zonă și nu numai, indiferent de apartenența lor etnică, 

religioasă sau de nivelul lor intelectual, astfel încât să facă față cu succes unor forme superioare de școlarizare; să facă față unei societăți în 

continuă schimbare și transformare. 

 

     Misiunea şcolii este aceea de a se constitui într-un mediu educaţional deschis tuturor celor interesaţi de educaţie, indiferent de vârstă, cu scopul 

de a oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională tuturor copiilor din circumscripţia arondată şi nu numai.  

      Şcoala va satisface nevoile de educaţie ale fiecărui elev şi va asigura fiecărui elev condiţii egale pentru dezvoltare personală, în parteneriat şi 

cooperare cu alţi factori educaţionali sociali, promovând egalitatea de şanse, toleranţa şi buna înţelegere între copii, indiferent de originea socio-

culturală a acestora, deprinderile de comportament civilizat, respectul şi aprecierea calităţilor personale.  

       Va asigura un proces instructiv-educativ de calitate, astfel încât toţi elevii să aibă motivaţia, dar şi oportunitatea continuării studiilor în licee şi 

şcoli de profil în vederea formării lor ca membri conştienţi ai societăţii, cu capacităţi de adaptare la schimbările rapide din economie, 

independenţi, activi şi responsabili. 

      Va oferi ca suport pentru elevi şi cadre didactice şi nedidactice un climat intelectual de confort şi siguranţă, pentru diminuarea stresului produs 

de factori socio-economici şi promovarea calităţii muncii. 

              Va avea în vedere în permanenţă crearea şi dezvoltarea de relaţii de parteneriat, cu deschidere spre valori europene şi mondiale, astfel 

încât fiecare factor educaţional implicat să-şi pună în evidenţă capacitatea şi abilităţile de comunicare, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă, 

creativitatea şi încrederea în sine, în vederea unei integrări sociale de succes. 
 



 

PRINCIPII ŞI VALORI 

 

DEVIZA ŞCOLII:  PROFESIONALISM - IMPLICARE – SERIOZITATE- formulare bazată pe observaţii reale 

 

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:  

Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă 

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană  

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce 

ai mai bun în orice împrejurare 
 
 

 

ANALIZA ŢINTELOR STRATEGICE 

 

Echipa de elaborare a PDI a propus ţintele strategice având fundament în misiunea asumată a şcolii şi încercând corectarea unor puncte slabe 

identificate de analiza SWOT. Ţintele sunt reale, acceptate şi asumate de toţi actorii educaţionali, răspund intereselor şi aşteptărilor acestora: 
 

T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor 

 

democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 

 

T.4. Reconsiderarea  managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

 

beneficiari; 

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.  



 
 

Puncte slabe care au stat la baza formulării acestor ţinte: 
 
-Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES . 

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

-Număr mic de activităţi educative şi extracurriculare la nivelul claselor pentru dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de deprinderi şi 
comportamente pentru  integrarea in viata sociala. 

- Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic; 
 

ANALIZA OPŢIUNILOR STRATEGICE ŞI A MODALITĂŢILOR DE MONITORIZARE/ EVALUARE 
o Opţiunile strategice stabilite pentru fiecare ţintă se bazează pe punctele tari ale şcolii şi valorifică oportunităţile identificate, încercând să evite 

ameninţările. 

          Personalul calificat și formarea permanentă a acestuia, baza materială,  pregătirea zilnică pentru lecții și nu în ultimul rând pregătirea 
suplimentară pentru evaluarea națională, feedbackul permanent, ne asigură calitatea demersului didactic și țintele propuse vor fi atinse. 
 
 

ŢINTA 1 
 

OPŢIUNI STRATEGICE: 
 

 

Dezvoltarea Devoltarea bazei materiale şi  Dezvoltarea Dezvoltarea 
 

curriculară atragerea de  resurselor umane relatiilor comunitare 
 

 resurse financiare     
 

-Cunoașterea de către toate cadrele -Continuarea modernizării  -Perfecţionarea cadrelor didactice pentru  -Valorificarea şi îmbogăţirea 
 

didactice a documentelor de politică mediului fizic școlar prin  utilizarea şi eficientizarea metodelor de  elementelor valoroase din tradiţia şcolii 
 

educaţională elaborate extern şi intern actualizarea mijloacelor de  predare activ-participative, pentru  şi promovarea lor în comunitate prin 
 

(MEN, ISJ, școală) și implementarea lor învățământ;  inițierea şi dezvoltarea de proiecte din  organizarea de activităţi, prezentarea 
 

prin planurile specifice ale catedrelor, -Îmbogăţirea fondului de carte  
perspectiva unei dezvoltări durabile 

 rezultatelor în buletinul informativ , 
 

comisiilor de specialitate -Atragerea de fonduri prin   revista şcolii,  pe pagina de facebook  

 

-Pregătirea elevilor capabili de 
 

 

-Implementarea curriculum-ului şcolar, Proiecte si sponsorizari   etc.  

   
 

      
 

     
  



prin parcurgerea integral a programei şi a   performanţă în vederea participării lor la  

-Continuarea proiectului „Copilarie, 
educatie, responsabilitate 

 

C.D.S. utilizând cele mai eficiente  -Implicarea activă a tuturor  concursuri şi olimpiade şcolare;  ” şi a concursului interjudeţean 
 

mijloace şi metode pentru stimularea  cadrelor didactice în găsirea de  -Implicarea elevilor în vederea  
„Copilaria, varsta marilor superlative”, 

implicând 
 

interesului elevilor; 
 sponsori pentru derularea de  

responsabilizarii individuale și colective 
 primăria şi Consiliului local 

 

 activități educative   -Reconsiderarea ofertei educaţionale în  

-Valorificarea rezultatelor evaluărilor în 
  

prin activităţi curriculare și de participare 
 

 

    funcţie de nevoile specifice ale 
 

proiectarea demersului didactic; 
   

activă la activitățile școlii și comunității 
 

 

    comunităţii şi resurselor de care dispune 
 

-Diversificarea ofertei de opţionale, prin    -Implicarea membrilor comunității locale  şcoala. 
 

propunerea unor programe  personalizate,     
pentru sustinerea demersului şcolii 

 -Colaborarea cu autoritățile locale și cu 
 

atractive 
    

alți parteneri de la nivel local şi  

   
privind educația pentru dezvoltare 

 
 

-Proiectarea diferenţiată a demersului     judeţean implicate în actul educaţional,  

   

școlară durabilă; 
 

 

didactic     în derularea de proiecte şi programe  

      
 

-Promovarea învăţării prin implicarea       de dezvoltare școlară. 
 

activ-participativă şi prin experimente        
 

stimulatoare.         
 

   ŢINTA 2   
 

   OPŢIUNI STRATEGICE:   
 

Dezvoltarea   Devoltarea bazei materiale şi  Dezvoltarea  Dezvoltarea 
 

curriculară   atragerea de  resurselor umane  relatiilor comunitare 
 

   resurse financiare      
 

-Susţinerea în 
 

-Menţinerea în incinta şi perimetrul 
    

-Reactualizarea parteneriatului cu 
 

  -Asigurarea resurselor umane necesare  
 

cadrul orelor de consiliere şi orientare  şcolii a unui climat de siguranţă, a unui  desfăşurării în condiţii optime a  Poliţia în vederea creşterii siguranţei 
 

a unor teme privind educaţia rutieră,  ambient propice actului educaţional prin procesului instructiv-educativ  elevilor şi cadrelor didactice, pentru 
 

traficul de persoane, riscurile  implicarea elevilor, cadrelor didactice,  -Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu  combaterea delincvenţei juvenile şi a 
 

consumului de droguri și substanțe  parinţilor şi Consiliului local  consultarea factorilor implicaţi (Centrul  manifestarilor violente, a 
 

etnobotanice, educaţie pentru sănătate  -Asigurarea bazei logistice pentru  de execuţie bugetară, Primărie,  absenteismului, prin realizarea unor 
 

-Reactualizarea ROI cu unele sancţiuni  evaluarea elevilor claselor a II-a, a IV-a, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor)  ore de consiliere şi orientare cu 
 

în cazul nerespectării normelor de  a VI-a şi a VIII-a, pentru olimpiade  -Întreţinerea bazei materiale existente  participarea cadrelor de poliţie. 
 

conduită în şcoală  şcolare, pentru activităţile educative şi  şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse  -Iniţierea elevilor adoptarea unui 
 

-Valorificarea tuturor momentelor  sportive, extracurriculare şi concursurile mijloace de atragre a resurselor  comportament adecvat în situaţii de 
 

propice în cadrul orelor, în vederea  şcolare  -Monitorizarea respectarii de către elevi  urgenţă prin simulările semestriale şi 
 

menţinerii unui ambient plăcut şi  -Menţinerea în stare de bună  şi personalul şcolii a legislaţiei în  prin orele de dirigenţie în colaborare 
 

curat, în favoarea elevilor  funcţionare a sistemului de  vigoare, a prevederilor Regulamentului  cu ISU 
 

  supraveghere video  intern   
  

 
 
 
 
 

 



ŢINTA 3 

 

OPŢIUNI STRATEGICE:  

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relatiilor comunitare 

 

 
-Propunerea de către fiecare diriginte şi 
învăţător a unui program de activităţi 

extracurriculare  la  sugestia  şi  cu 

participarea tuturor elevilor; 

-Proiectarea responsabilă a activităţilor 

pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să 

fii  mai  bun”,  în  vederea  implicării 

elevilor în activităţi în comunitate şi 

activităţi de voluntariat 
-Participarea  la  activităţile  educative 

desfăşurate în şcoală sau în comunitate 

-Implicarea  elevilor  în  organizarea 

activităţilor educative 

Implicarea in proiecte cu finantare 

europeana care sa sustina 

modernizarea bazei materiale 

-Implicarea elevilor în strângerea 

de fonduri prin desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează reciclarea sau 

valorificarea unor produse create 

de ei 

-Implicarea unui număr mare de elevi în 

activităţi educative, participarea la 

concursuri artistice şi sportive, indifferent 

de etnie, apartenenţă religioasă 

-Continuarea parteneriatului familie- 

şcoală  prin  includerea  părinţilor  în 

activităţi, lectorate, diseminări de bune 

practici etc. 

 -Diseminarea în comunitate a 

activităţilor desfăşurate de şcoală, în 

vederea creşterii vizibilităţii şcolii şi 

întărirea imaginii acesteia în comunitate 

-Menţinerea colaborării şcoală-familie - 

comunitate prin activităţi şi acţiuni la 

care participă elevii şcolii şi care fac să 

crească prestigiului acesteia în 

comunitate; 

ddd  
 

 

 

ŢINTA 4 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea Devoltarea bazei materiale şi Dezvoltarea Dezvoltarea 
 

curriculară atragerea de resurselor umane relatiilor comunitare 
 

 resurse financiare   
 

    
 

-Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii -Luarea deciziilor referitoare la 
 

-Identificarea, prin evaluare 
 

-Participarea echipei manageriale, a 
 

manageriale bazate pe transparenţă, necesarul resurselor financiare şefilor de catedră la cursuri de instituţională, 
 

comunicare şi înţelegere, în care atribuţiile prin consultarea organismelor de management educaţional; a nevoilor de educaţie ale comunităţii 
 

şi responsabilităţile să fie cunoscute şi lucru -Delegarea responsabilităţilor în locale şi căutarea posibilităţilor de 
 

respectate la fiecare nivel: al conducerii, pe -Gestionarea corectă şi eficientă a cadrul echipei manageriale avându- satisfacere a acestora în cadrul 
 

arii curriculare, pe domenii de probleme, pe resurselor materiale se în vedere criteriile de competenţă normativ existent şi cu resursele 
 

discipline, pe clase; -Realizarea unei baze de date cu profesională şi managerială, precum disponibile 
 

-Proiectarea activităţilor manageriale pe elevii ai căror părinţi sunt plecaţi şi principiul lucrului în echipă -Elaborarea de rapoarte privind 
 

baza unei diagnoze pertinente, specifice, în străinătate -Distribuirea activitatea de asigurare a calităţii 
 

realiste, cu ţinte strategice care să vizeze -Construirea unei baze de date de responsabilităţi tuturor cadrelor educaţiei şcolare şi prezentarea lor în 
 

proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; referitoare la persoane şi servicii didactice, în vederea valorificării cadrul CA şi în buletinele informative 
 

    
  



-Consiliere, control, monitorizare, evaluare, de contact pentru sprijinirea potenţialului individual prin -Derularea parteneriatelor 

bazate pe reguli şi pe proceduri; activităţilor şcolii consultare şi implicare; educaţionale în vederea eficientizării 

-Aplicarea programelor naţionale,  -Evaluarea performanţelor cadrelor demersurilor educative de la nivelul 

popularizarea legislaţiei şcolare în rândul  didactice pe baza indicatorilor de claselor şi şcolii 

elevilor, părinţilor şi al cadrelor didactice;  performanţă -Întâlniri periodice cu părinţii 

-Proiectarea activităţii educative la nivelul  -Vizite efectuate la domiciliul (şedinţe, consultaţii, lectorate); 

claselor respectând programa pentru  elevilor -Colaborarea cu 

consiliere şi alte documente în domeniu  de diriginţi şi înv. pentru a cunoaste serviciul social din cadrul primăriei 

  îndeaproape mediul în care aceştia pentru cazurile speciale; 

  trăiesc şi colaborarea cu profesorii  

  clasei pentru ca aceştia să cunoască  

  problemele elevilor  

  -Consilierea elevilor de către  

  psihopedagogul şcolii care trebuie să  

  fie în legătură atât cu familia  

  elevului, cât şi cu învăţătorul,  

  învăţătorul de sprijin ( în cazul  

  elevilor CES) sau dirigintele;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ŢINTA 5 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea Devoltarea bazei materiale şi  Dezvoltarea Dezvoltarea 
 

curriculară atragerea de  resurselor umane relatiilor comunitare 
 

 resurse financiare     
 

-Stimularea elevilor şi cadrelor 

didactice în vederea comunicării prin 

intermediul internetului (email, alte 
ț 

aplica ii, 
forumuri de discuţii) în cadrul unor 

proiecte educaţionale;-Informarea 

cadrelor diactice şi a 

elevilor în lagătură cu posibilitatea 

desfăşurării unor proiecte de 

parteneriat strategic sau de mobilitate 

a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în activităţile 

curriculare; 

-Realizarea de proiecte comune cu 

alte şcoli (lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice etc.) din zonă, din 

ţară şi din străinătate. 

-Reorganizarea spaţiului educational 
Achizitionarea de calculatoare, 

laptopuri, videoproiectoare si alte 

dispositive electronice necesare 

predarii online 

-Sprijinirea financiară a apariţiei 

revistei şcolii şi a activităţilor de 

promovare a imaginii şcolii 

-Achizitionarea de mobilier 

individual pentru elevi 

 

-Informarea cadrelor didactice cu 

privire la oportunităţile de colaborare 

europeană în cadrul programului 

Erasmus + 

-Formarea cadrelor didactice privind 

elaborarea aplicaţiilor în programul 

Erasmus +; 

- Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pentru predarea 

online 

-Aplicarea la termenele stabilite 

pentru obţinerea de granturi în 

programul Erasmus + 

-Diseminarea în cadrul unor 

activităţi specifice, pe site-ul şcolii, a 

experienţei participării la programele 

europene şi aplicarea în activitatea 

şcolară. 

 

-Popularizarea activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute de elevi şi 

cadre didactice în cadrul proiectelor 

în comunitate şi în afara acesteia 

(mass-media, 

internet, publicaţii, revista şcolii), 

în vederea creşterii prestigiului 

şcolii şi a sentimentului de 

apartenenţă al elevilor şi al 

cadrelor didactice; 

-Iniţierea unor proiecte de 

colaborare cu diferite ONG:-uri, 

firme private; 

-Continuarea parteneriatelor cu 

institutiile din cadrul comunităţii 

.ăţii 

locale a unor 

ă 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUZIE  

 

Scoala este situate într-o zonă dezavantajată , dar acest lucru nu ne împiedică, printr-un management de calitate și o bună organizare să 

promovăm resursele strategice, umane, experiența, parteneriatele, finanțare de la bugetul local prin care reușim să atragem copii din toate mediile / 

 
 

 

PROPUNERI PENTRU CORECTAREA/MODIFICAREA VIZIUNII ŞI A MISIUNII ŞCOLII  
 

 

VIZIUNEA ŞCOLII este de actualitate, mai ales pentru că se pune accent pe creşterea calităţii educaţiei, atât la nivel european cât şi la 

nivel naţional prin programul de guvernare şi regional , aşadar nu se pune problema modificării acesteia. 
 

MISIUNEA ŞCOLII poate suferi mici modificări datorită schimbărilor în viaţa şi dotarea şcolii, astfel încât să reflecte mai bine situaţia actuală: 
 

 

Educația de calitate oferită de școală se bazează pe parteneriatul cu autoritatile locale, prim menținerea și modernizarea mediului favorabil 

învăţării. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru viață şi ca 

bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare.  
Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev, fără discriminare, prin strategii diferenţiate, de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, 

deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei 

individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. 
 

 

PROPUNERI PRIVIND SCOPURILE STRATEGICE (ŢINTELE) 

 

În ceea ce priveşte scopurile strategice, acestea raman in continuare actuale, 
 
 

T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;



T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate; 
 

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, 

orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 
 
T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari; 
 
T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene. 
  

 
 
 

 

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ-PLANUL OPERAŢIONAL 
 
 
 

  PROGRAME DE DEZVOLTARE 
 

    
 

Nr. 
DOMENIUL FUNCŢIONAL 

 
PROGRAME PROPUSE 

 

crt.  
 

   
 

    
 

1. CURRRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ  Calitatea procesului instructiv-educativ 
 

    
 

   Managementul la nivelul şcolii şi al clasei 
 

    
 

2. RESURSE UMANE  Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii de 
 

   cetăţean 
 

    
 

3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  Condiţii de studiu şi de siguranţă 
 

    
 

4. RELAŢII COMUNITARE  Dimensiunea Europeană a şcolii 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIECTIVE 

 

OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE     
  

I.Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin 1.1: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a 

modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a acestuia în propria formare      

calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute 1.2.: Asigurarea, la nivelul unității de învățământ, a unor servicii educaționale 

la evaluările / examenele naţionale 2023 de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea optimizarea demersului didactic 

 1.3.: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ   

 1.4: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice   

 1.5.: Îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 

 2017      
II. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a siguranţei în unitatea 2.1.: Asigurarea resurselor pentru desfăşurarea în bune condiții a anului şcolar 

de învăţământ, în scopul creşterii calităţii învăţării 2022-2023      

 2.2.: Analiza activității educaționale pentru anul școlar 2021-2022 si diagnoza 

 pentru anul 2022-2023, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de studiu 

 2.3.: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2022-2023 

 2.4.: Organizarea eficientă a resurselor umane    

 2.5.: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică 

 pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic   

 2.6.: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările 

 legislative în vigoare a examenelor de corigenţă   

 2.7.: Asigurarea mişcării elevilor şi a monitorizării frecvenţei pe parcursul 

 anului şcolar conform legislaţiei      
III. Implementarea de activităţi educative relevante pentru 3.1.: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii   

exersarea practicilor democratice şi a calităţii de cetăţean 3.2.: Crearea cadrului potrivit desfăşurării unor activităţi educative în spiritul 

 valorilor morale      
IV: Îmbunătăţirea managementului la nivelul şcolii şi al clasei de 4.1.: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii  

elevi 4.2.: Creşterea  corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a 

 documentelor şcolare      

 4.3.: Eficientizarea   activităţii Consiliului de Administraţie şi Consiliului 

 Profesoral      

 4.4.: Eficientizarea activităţii CEAC     
V: Implementarea parteneriatelor la nivel local, naţional şi 5.1.: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+   

european 5.2.: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea     

 5.3.: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor   

        



PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv-educativ  
 

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

   
OBIECTIV STRATEGIC I: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de 

evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2023  
 
 

OBIECTIV SPECIFIC 1.1: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare  
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi 
 Indicatori de  

 

 

performanţă 
 

 

         
 

       
 

Utilizarea de strategii didactice care să faciliteze formarea de Proiectarea demersului didactic Octombrie Director adjunct Planificările anuale și 
 

competențe s-a realizat in conformitate cu  Responsabilii ale unităţilor de învăţare 
 

 documentele de politică Februarie Comisie curriculum respectă în proporție de 
 

 educaţională     90%   cerințele 
 

       metodologice impuse de 
 

       curriculumul   
 

       național/programele pe 
 

       discipline    
 

Adaptarea predării-învăţării în funcţie de nivelul elevilor şi Creșterea interesul elevilor permanent Responsabili 10 % dintre elevi și-au 
 

de gradul de receptivitate al acestora; pentru ore, măsurat în rezultate  comisii  îmbunătățit   
 

 școlare  bune  și  foarte  bune,   performantele școlare 
 

 procent de promovabilitate în   față de  evaluarea 
 

 creștere și scăderea  ratei   anterioară    
 

 absenteismului           
 

Utilizarea în procesul didactic a  altor surse de informare Elevii devin participanți activi permanent Responsabili În proiectarea didactica 
 

(presa, radio, TV, internet, lecturi diverse), făcând apel și la la procesul de instruire   comisii  a cadrelor didactice se 
 

experiența de viață a elevilor       regăsesc în proporție de 
 

       cel puțin 50% secvențe 
 

       de  valorificare a 
 

       informațiilor venite de 
 

       elevi, a experienței de 
 

       viața a acestora  
 

Valorificarea tuturor oportunităţilor de formare şi dezvoltare Îmbunătăţirea competenţelor permanent Responsabili comisii În proiectele didactice 
 

a competentelor de lectură la toate disciplinele de bază la lectură    ale cadrelor didactice, la 
 

 Creșterea interesului pentru   toate disciplinele, se 
 

 lectură      regăsesc secvențe de 
 

       lectură în proporție de 
 

       cel puțin 60%   
 

             
  



Fundamentarea demersului didactic din cadrul lecţiilor pe Activizarea predării-învățării permanent Responsabili Creșterea   mediei 
dialogul  participativ  stimulat  de  observare,  analiză,       comisii  fiecărei clase fața de 

comparare, sinteză şi gândire critică, instruire diferenţiată,        semestrul trecut cu cel 

utilizarea TIC ;        puțin 5%     
Implementarea  în  lecţiile  deschise  susţinute  în  cadrul Activizarea predării-învățării  Octombrie Responsabili În proiectele didactice 

comisiilor metodice de variante de strategii didactice centrate       comisii  existente în  mapele 

pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor şi standardelor      Martie   comisiilor  si 

cerute;        ale profesorilor există 

        variante de strategii 

        didacticecentrate pe elev 

Utilizarea unor strtegii de învățare diferențiată pentru elevii Ameliorarea rezultatelor permanent Responsabili Cel  puțin  2  %  dintre 

cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel școlare ale elevilor cu  comisii  elevii cu probleme de 

intelectual mai scăzut (dar nu cu dosar de CES) dificultăți de învățare.     învățare au înregistrat 

 Cunoașterea nivelului real al   progres      

 elevului și adaptarea la          

 particularitățile sale            
Monitorizarea unitară a progresului individual al elevilor prin Apreciere unitară la nivel de Septembrie Director adjunct Existența la  mapele 

aplicarea de probe de evaluare scrisă cu subiect unic (iniţiale școală a performanțelor școlare  Responsabili comisiilor  a 

şi finale) ;      Iunie  comisii  fişelor de analiză a 

        probelor de evaluare  
Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul de Rezultate mai bune la evaluări permanent Director adjunct Toți elevii cunosc datele 

evaluare;        probelor de evaluare  
Utilizarea rezultatelor evaluărilor ca feed-back în proiectarea Cunoașterea nivelului real al permanent Responsabili 10 % dintre elevi și-au 

procesului-instructiv educativ viitor; elevului și adaptarea la  comisii  îmbunătățit     

 particularitățile sale     performantele  școlare 

        față  de  evaluarea 

        anterioară     
Valorificarea elevilor capabili de performanţă în vederea Creșterea interesului elevilor Martie  Director adjunct A crescut cu 10% 

participării lor la olimpiade şi concursuri - selectarea din timp pentru activitatea  de  Responsabili numărul elevilor care au 

a acestora şi realizarea programelor de pregătire; performanță     comisii  obținut  premii și 

        mențiuni la olimpiadele 

        și concursurile județene 

        față de anul școlar trecut 

        și s-au obținut premii la 

        olimpiadele   si 

        concursurile naționale  
 
 
 
 
 

 

 



OBIECTIV SPECIFIC 1.2.: Asigurarea, la nivelul unității de învățământ, a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea 

optimizarea demersului didactic 
  

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi 
Indicatori    de 

 

performanţă 
  

 

        
 

        
 

Optimizarea calității activităţii  comisiilor şi colectivelor de Îmbunătățirea calității  activității permanent Director adjunct Existența fișelor de 
 

lucru şi realizarea de rapoarte statistice pentru verificarea comisiilor şi colectivelor de lucru  Responsabili monitorizare    
 

atingerii obiectivelor;     comisii  Fiecare  responsabil 
 

      de comisie realizează 
 

      raportări   despre 
 

      activitatea  comisiei 
 

      de care răspunde și le 
 

      prezintă în CP/CA  
 

Monitorizarea aplicării corecte a formelor de evaluare Optimizarea evaluării elevilor periodic Director adjunct Rapoartele scot în 
 

     Responsabili evident   aplicarea 
 

     comisii corectă a formelor de 
 

      evaluare     
 

Optimizarea  schimbului  de  experiență  între  membrii Îmbunătățirea prestației didactice periodic Responsabili S-a realizat la 
 

comisiei, prin lecţii deschise şi inerasistenţe a membrilor comisiei   Comisie curriculum fiecare disciplină cel 
 

      puțin o lecţie deschisa 
 

Informarea periodică a părinților despre situația școlară și Părinții au luat cunoștință despre lunar Învățători/diriginți Creșterea numărului 
 

disciplinară a elevilor situația școlară și disciplinară a   de părinți care iau 
 

 copiilor  lor, în  cadru  organizat   legătura  cu școala 
 

 sau   nu   (ședințe, consultații,   față de anul școlar 
 

 întâlniri la solicitarea școlii sau a   anterior      
 

 părintelui)            
 

Optimizarea lecţiilor prin realizarea de asistenţe conform O bună pregătire metodică și în Decembrie Director Au fost văzute cel 
 

graficului întocmit specialitate a personalului  Director adjunct puțin  o  data  pe  an 
 

 didactic de predare din școală Mai   toate    cadrele 
 

      didactice     
 

Informarea CP si a CA prin rapoarte de analiza despre Toți  cei  implicați  în  procesul 
 La finalul 
modulului Responsabili comisii Fiecare  responsabil 

 

progresului școlar al elevilor şi performantele acestora la educațional cunosc rezultatele   de comisie realizează 
 

olimpiadele și concursurile școlare, alte activități educative în elevilor școlii     raportări   despre 
 

care sunt implicați elevii școlii      activitatea  comisiei 
 

      de care răspunde și le 
 

      prezintă în  CP/CA 
 

      Existenta rapoartelor 
 

             
  



             statistice/  din  
 

             procesele verbale de  
 

             la  CP şi CA reiese  
 

             prezentarea acestora  
 

               
 

  OBIECTIV SPECIFIC 1.3.: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ          
 

                  
 

  
Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi 

Indicatori   de  
 

  

performanţă 
   

 

                
 

               
 

  

Implementarea unor lecţii traditionale sau online corect 
proiectate din punct de vedere metodic, pentru toate cadrele Cadrele didactice realizează permanent Responsabili comisie Cel puțin 80% din   

 

  didactice proiectarea demersului didactic in   curriculum cadrele didactice   
 

    conformitate cu cerințele     proiectează corect   
 

    curriculumului        demersurile didactice  
 

  Conceperea unitară a probelor de evaluare, pe an de studiu şi Evaluarea elevilor se realizează permanent Responsabili comisie Documentele din   
 

  obiect de învățământ pe bază de probe de evaluare ce   curriculum portofoliile cadrelor  
 

    respectă standardele de evaluare     didactice     
 

  

Organizarea proiectului Să știi mai multe, să fii mai bun, 
Saptamana verde şi  Activitățile din proiectul Să știi Februarie Director adj. Toate activitățile   

 

  implementarea lor în bune condiţii mai multe, să fii mai bun au fost   Consilier educativ propuse au fost   
 

    apreciate atât de elevi, cât și de Aprilie    realizate     
 

    părinți              
 

  Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul școlar 2022-2023 Oferta educațională reflectă atât Februarie Director adj Panoul cu oferta   
 

  pe baza studierii planului cadru, în raport cu interesele şi așteptările beneficiarilor  direcți,   Consilier educativ educațională    
 

  aptitudinile elevilor şi nevoile comunității cât și ale comunității     Pliante de prezentare  
 

  Aplicarea unor programe de educaţie diferenţiată (pentru Creșterea gradului de satisfacție Permanent Responsabili comisii Existenta     
 

  copiii cu cerinţe educative speciale , precum şi pentru copii al elevilor  și părinților  față de    programelor    
 

  capabili de performanţe) metodele  utilizate  în  predare-     Progresul elevilor   
 

    învățare         măsurat prin    
 

             rezultatele la    
 

             învățătură     
 

              
 

  OBIECTIV SPECIFIC 1.4: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice          
 

                  
 

  
Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate 

 
Termen 

 
Responsabilităţi 

 Indicatori   de  
 

      performanţă    
 

                
 

  Perfecţionarea prin examenele de grad didactic sau cursuri de  O bună pregătire metodică și în  permanent  Director  Majoritatea cadrelor  
 

  perfecționare metodică şi în specialitate (la 5 ani)  specialitate  a personalului    Responsabil comisie  didactice participă la  
 

    didactic  de  predare  din  școală,    mentorat  perfecționare indiferent  
 

    demonstrată prin lecțiile susținute      de formă     
 

      23            
  



         la clasă și prin rezultatele elevilor         
 

  Perfecţionarea personalului prin studiu individual,  O bună pregătire metodică și în  Permanent Responsabili comisii  Diplome    
 

  documentare  ştiinţifică,  participare  la  cercurile metodice,  specialitate a personalului     Adeverințe de    
 

  sesiuni  de  comunicare  metodico-ştiinţifică,  simpozioane,  didactic  de  predare  din  școală,     participare    
 

  schimburi de experienţă, seminarii de formare   demonstrată prin lecțiile susținute         
 

         la clasă și prin rezultatele elevilor         
 

  Prezentarea ofertelor în vederea formării continue din partea  Cadrele didactice cunosc oferta în  De câte ori Responsabili  Toate cadrele didactice   
 

  CCD şi altor instituţii abilitate     domeniul formării profesionale  apar oferte comisie  au luat cunoștință de    
 

               mentorat  oferta de programe de   
 

                 perfecționare    
 

  Reactualizarea situației perfecționării cadrelor didactice din  Exista   o   situație   la   zi   a permanent Director  Toate cadrele didactice   
 

  școală       perfecționării cadrelor didactice   Resp. comisie  au completat macheta și   
 

               mentorat  au depus documentele   
 

                 solicitate    
 

  Participarea cadrelor didactice la Programele Erasmus+, alte  Creșterea numărului de cereri de  In termenul Resp. comisie  Existenţa a cel puțin 4   
 

  programe europene, precum şi realizarea de programe de  participare la programele   dat de mentorat  cadre didactice    
 

  cooperare cu școli din alte țări     europene din partea cadrelor   organizatori   participante în    
 

         didactice ale școlii       programele europene   
 

                     
 

  OBIECTIV SPECIFIC 1.5.: Îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale        
 

                     
 

    
Acţiuni 

   
Rezultate aşteptate 

 
Termen Responsabilităţi 

 Indicatori de   
 

         performanţă    
 

                    
 

 Prelucrarea  metodologiei  de  desfăşurare  a  evaluărilor  Toţi elevii se vor înscrie și Octomrie 2020- Director/Diriginții  Toți elevii și părinții    
 

 naționale, prezentarea calendarului evaluărilor și admiterii  vor fi admişi în   iunie 2021 claselor a VIII-a,  acestora cunosc modul   
 

 2021,  a  programelor și  a  metodologiei  de înscriere  în  învățământul liceal     profesorii de lb.  de desfășurare a    
 

 
învățământul liceal, a rețelei de unități liceale din județ, 

       rom., lb. engleză,  evaluării naționale și a   
 

        matematică, fizică,  modului de admitere în   
 

 

elevilor și părinților acestora 
             

 

           biologie, învăţătorii  învățământul liceal    
 

                   
 

               cls. a II-a şi a IV-a      
 

 Asigurarea succesului şcolar al elevilor, prin activităţi de  Creșterea numărului de Pe parcursul Responsabilii  Procentul de note peste   
 

 pregătire specifice pentru Evaluarea Naţională la finele clasei  elevi cu medii peste 5 la anului școlar catedrelor de limba  5 a crescut cu 10%    
 

 a II-a, a IV-a a VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru  cele două probe ale  în fiecare română şi      
 

 Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi organizarea admiterii  evaluării naționale  săptămână câte o matematică      
 

 în învăţământul liceal         oră la fiecare       
 

            disciplină de       
 

            examen       
 

                     
 

                     
 



PROGRAMUL: Condiţii de studiu şi de siguranţă  
 

ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate  
 

OBIECTIV STRATEGIC II: Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a siguranţei în unitatea de învăţământ, în scopul creşterii calităţii 

învăţării 
 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.1.: Asigurarea resurselor pentru desfăşurarea în bune condiții a anului şcolar 2022-2023  
 

                   

   Acţiuni   Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă  
        

 Asigurarea cu manuale, cu documentele curriculare Toți elevii au manuale la Septembrie Director Toți elevii au manuale la toate  

 oficiale ale manualelor şi materiale auxiliare ( caiete de toate disciplinele      disciplinele   

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

 seturi de diapozitive )             curriculare oficiale, manualelor şi  

                materialelor auxiliare  
 Realizarea  orarului  şcolii  cu  un  bloc  fix  pentru Elevii primesc orarul în 10 Director Orar   

 disciplinele opţionale    prima zi de școală    septembrie     

              2022     
 Realizarea şi aprobarea orarelor și schemelor orare şi Orarul și schemele orare Septembrie Responsabil Scheme orare   

 comunicarea acestora elevilor şi părinţilor  sunt  realizate în termenul  comisia de elaborare    

       stabilit și sunt comunicate  a schemelor orare    

       elevilor și părinților        
 Definitivarea încadrării personalului didactic, Toate posturile și orele Septembrie Director Încadrarea cu personal cu  

 constituirea catedrelor şi a posturilor, acoperirea orelor vacante sunt  încadrate cu   pregătire de specialitate 100%  

 vacante      personal calificat         

 Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare, La 31.08.2022 școala este August  Director 

Baza materiala funcțională, este 
asigurata distantarea de minim 1 m 
intre levi  

 electrice   şi   termice,   igienizarea   localului   şi pregătită pentru începerea  Administrator    

 recondiţionarea mobilierului şcolar în vederea începerii anului școlar          

 anului școlar                 
 Pregătirea  şcolii  pentru  sezonul  rece  (verificarea Școala este pregătită pentru Septembrie Director Instalația funcționează la  

 instalaţiei termice)    sezonul rece din punct de  Administrator parametri normali   

       vedere termic          
 Amenajarea  corespunzătoare  a  sălilor  de  clasă,  a Începerea şcolii în condiții Septembrie Administrator Ambientul creat   

 laboratoarelor,  a  cabinetelor,  a  bazei  sportive  şi bune            

 predarea inventarului clasei către fiecare             

                   



învăţător/diriginte         
       

Exercitarea controlului documentelor specifice  prin: S-a realizat arhivarea şi Octombrie Director  / director Existenţa documentelor 
constatarea evidenţei documentelor la fiecare comisie, inventarierea documentelor  adjunct   

păstrarea, arhivarea şi inventarierea documentelor din din anul şcolar trecut şi Februarie Secretar şef   

anul şcolar trecut şi anul şcolar curent  anul şcolar curent      
Obţinerea de mijloace financiare prin autofinanţare, Îmbunătățirea bazei permanent Toate cadrele Contracte de sponsorizare, 
sponsorizări, donaţii, colectarea de   materiale materiale  a  școlii  şi  a  didactice  procese verbale, facturi 

refolosibile etc. cu respectarea legislației în vigoare ambientului claselor      

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.2.: Analiza activității educaționale pentru anul școlar 2021-2022 si diagnoza pentru anul 2022-2023, în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de studiu 
  

 Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
 

          
 

 Realizarea analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate Analiza şi  diagnoza Octombrie Director adjunct Rapoartele de analiză scot în 
 

 în cadrul comisiilor metodice şi pe probleme, activităţii activităţii desfăşurate în  Responsabili evidenţă progresul făcut şi 
 

 educative, în cadrul altor compartimente din cadrul cadrul comisiilor metodice  comisii punctele slabe 
 

 şcolii şi pe probleme, activităţii     
 

  educative, în cadrul  altor     
 

  compartimente din cadrul     
 

  școlii se realizează în     
 

  termenele stabilite       
 

 Realizarea  Raportului  de  Analiză  pentru  Şcoala Raportul privind starea 
învățământului 

stabilește,împreună cu planul 

operațional și planul 
managerial semestrial 

orientarea procesului 

instructiv-educativ în  anul 
şcolar 2022-2023 

Octombrie Director adjunct Raportul de analiză 
 

 Gimnazială “Ion Creanga” şi structurile arondate în  Responsabili   
 

 anul scolar 2021-2022, prezentarea lui în şedinta de  comisii    
 

 analiză a consiliului profesoral şi stabilirea orientărilor     
 

 

prioritare  ale  procesului  instructiv-educativ  în  anul 
    

 

     
 

 şcolar 2022-2023     
 

      
 

    
 

 OBIECTIV SPECIFIC 2.3.: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2022-2023   
 

             
 

             
  

Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
        

Constituirea comisiilor  şi repartizarea atribuțiilor şi Toate cadrele didactice își Septembrie Director Fişele posturilor 

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru cunosc sarcinile si    

 atribuțiile în comisiile din    

 care fac parte      

         



Realizarea  în  termen  a proiectării  semestriale   şi Toate cadrele didactice au Septembrie Responsabili comisii Existenţa planificărilor vizate  

depunerea la timp a planificărilor după ce au fost vizate depus planificările în      

de responsabilii de comisii   termenul stabilit    Director adjunct    
Elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare şi Toate documentele au fost Octombrie Director Existenta tuturor documentelor  

organizare a activității la nivelul C.A.,  C.P., comisii elaborate și aprobate în  Responsabili comisii    

metodice, comisii pe probleme, CEAC termenul stabilit        

          Director adjunct    
     

Proiectarea   și   aplicarea   testărilor   inițiale   în S-au aplicat teste inițiale la Octombrie Responsabili comisii Toate cadrele didactice au aplicat 
conformitate cu documentele MEN, aplicarea lor şi toate  disciplinele  și  s-a  metodice teste inițiale și au realizat fişe de 

proiectarea  demersurilor  în  funcție  de  rezultatele realizat analizarea acestora   analiză   

obținute   în cadrul comisiilor     Fișe de analiză  

           procese verbale  
Prezentarea   CDS,   aprobarea   în   Consiliul   de Oferta CDS oferă elevilor Februarie  Director Toate opționalele aprobate de CA 

administrație şi avizarea din partea inspectorilor de posibilitatea satisfacerii   au primit avizul inspectorilor de 

specialitate   dorinţei de informare şi de   specialitate   

   cunoaştere  în diferite   Fişele de avizare  

   domenii de activitate       
Planificarea şi organizarea pregătirii pentru evaluarea Pregătirea elevilor pentru Septembrie Director Afişarea programului de pregătire 

națională 2021   evaluarea națională se face      

   după  un  program  și  o săptămânal     

   programă bine stabilite       
Selectarea   elevilor,   planificarea   şi   organizarea Rezultate  bune la Octombrie Responsabili comisii Creșterea cu 10%  a elevilor care 

pregătirii pentru concursurile şi olimpiadele școlare olimpiadele și concursurile   participă la concursuri  

   școlare      Director adj. Creșterea numărului de premii şi 

           mențiuni cu 10%  
Elaborarea şi aprobarea Planului operațional al școlii şi 

Planul operațional 
realizează orientarea 

procesului instructiv-educativ  

În anul şcolar 2022-2023 

ținând cont de țintele și 

strategia PDI 2021-2025. 

Octombrie Director Existența programului de 

a altor documente manageriale pentru anul școlar   pregătire afișat  

2022-2023        

        

        

        

        
Întocmirea și aprobarea planului de școlarizare pentru Realizarea  planului de Ian-feb.  Director Concordanta cu numărul de elevi 
anul școlar 2022-2023   școlarizare  pentru anul   la clasele pregătitoare și de  

   școlar 2022-2023     grădiniță;   

           Corelarea cu strategia I.S.J., cu  

           criteriile de evaluare, cu nevoile 

           specifice ale   

           Comunității locale  

              



OBIECTIV SPECIFIC 2.4.: Organizarea eficientă a resurselor umane  
 

 Acţiuni  Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă   
           

 Încadrarea personalului didactic conform pregătirii şi Personalul didactic este Septembrie Director adjunct Completarea statelor de functii   

 continuităţii încadrat conform pregătirii  Responsabili      

  și continuității     comisii      
 Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic Personalului didactic   Septembrie Director adjunct Completarea statelor de 

 conform normativelor şi volumului de muncă auxiliar şi nedidactic este  Responsabili funcţii/fişe de normare   

  normat conform    comisii       

  normativelor şi volumului        

  de muncă             
 Cuprinderea elevilor în colective în conformitate cu Elevii  sunt  încadrați  în Septembrie Director Înscrierea  elevilor în  registrele 

 normativele în vigoare in ceea ce privește numărul de colective în conformitate cu   matricole şi catloage    

 elevi la clasă normativele în          

  ceea ce privește numărul de        

  elevi la clasă           

        
 OBIECTIV SPECIFIC 2.5.: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic   
          

 Acţiuni  Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă   
            

 Menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemului Creșterea  gradului  de permanent Director Sistemul este funcțional   

 de monitorizare video pentru holurile şi curtea şcolii securitate din școală          
 Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor de Tot personalul școlii Septembrie Director Procese verbale/fişe specifice   

 securitate si sănătate a muncii si semnarea  fişelor cunoaște  normele  de  Administrator      

 specifice securitate și sănătate în        

  spațiul școlar şi nu există        

  incidente  pe parcursul        

  anului școlar            
 Instruirea tuturor elevilor în legătură cu normele de Toți elevii cunosc normele Septembrie Director Procese verbale    

 securitate și sănătate a muncii în clase, laboratoare, sala de securitate şi sănătate a  Administrator      

 de sport și semnarea de către aceștia a proceselor muncii  în  clase,        

 verbale laboratoare, sala de sport şi        

  nu există incidente pe        

  parcursul anului școlar         
 Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor RI Creșterea  gradului  de permanent Învățători/diriginți Procese verbale ședințe   

 și a procedurilor de acces în perimetrul școlar securitate din școală          
 Asigurarea  spaţiilor  necesare  arhivării  şi  păstrării Păstrarea în siguranță a  permanent Director Documentele sunt păstrate în 

 documentelor şcolare documentelor școlare     condiții  de  siguranță  –  fișete 

           metalice, cu cheie    

                 



Asigurarea  condiţiilor  necesare  privind  iluminatul, Condiții optime de permanent Director Condiţii bune de funcţionare, fără 

încălzirea , alimentarea cu apa, canalizare, etc. desfășurare a activității  Administrator incidente 

 școlare       
Asigurarea respectării normelor de igienă şcolară, de Condiții optime de permanent Director Demonstrarea realizării prin fișele 

protecţie civilă şi P.S.I. desfășurare a activității  Administrator de instruire şi procesele verbale 

 școlare       
Creşterea eficienței serviciilor medicale pentru elevi Servicii medicale pentru permanent Director Se face zilnic verificarea stării de 

 elevi, prompte și eficiente   sănătate a elevilor 

       Cel puţin un curs de prim ajutor şi 

       2 lecţii de educaţie sanitară pe an 

       Se face periodic verificarea stării 

       de sănătate a elevilor cu sprijinul 

       cabinetului medical 

Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia comunitară O mai bună asigurare a permanent Director În planificările orelor de dirigenţie 

în vederea asigurării  pazei şi siguranţei elevilor şi pazei şi siguranţei elevilor,  Administrator există cel puţin o temă cu acest 

pentru  prevenirea  actelor  de  violenţă,  abandonului prevenirea actelor de    subiect 

şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile violenţă, abandonului     

 şcolar şi combaterea     

 delincvenţei juvenile     
 
 
 

OBIECTIV SPECIFIC 2.6.: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor de corigenţă  
 

Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
       

Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenţă S-au numit comisiile Iunie  Director Decizii comisii de corigență 

 pentru  examenul de    

 corigență în termenul    

 stabilit   și   s-au   predat    

 deciziile de numire     
Realizarea programului de pregătire suplimentară a Programul de pregătire s-a Sfârșitul lunii Director adjunct Toți elevii au participat la 

elevilor corigenţi derulat conform graficului august  Responsabili programul de pregătire 

       comisii  
Susţinerea examenelor de corigenţă la clasele a VIII şi Examenul de corigență s-a august- Director Participarea la examenul de 

II-VII în conformitate cu Regulamentul de organizare derulat fără probleme  septembrie Director adjunct corigență a fost de 100% 

si funcționare a învăţământului preuniversitar         
          
 
 
 
 
 



OBIECTIV SPECIFIC 2.7.: Asigurarea mişcării elevilor şi a monitorizării frecvenţei pe parcursul anului şcolar conform legislaţiei  
 

Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
       

Monitorizarea frecvenței și prezentarea lunară către ISJ Existența unei statistici la permanent Director Raportarea zilnică și transmiterea 

de informări privind frecvenţa elevilor la ore nivel de școală în ceea ce  Secretar-șef către ISJ 

 privește frecvența     
Monitorizarea  mişcării  elevilor  pe  parcursul  anului Situație la zi în ceea ce  permanent Director Documente completate la zi în 

şcolar privește mișcarea elevilor    ceea ce privește mișcarea elevilor 

       

Completarea corectă a documentelor şcolare în ceea ce Completarea corectă a permanent Director adj Nu sunt greșeli de completare 

priveşte frecvenţa absențelor și motivarea în    

 termenul legal acestora     
      

Analizarea periodică în Consiliul de administraţie a Scăderea numărului de  semestrial Director Înregistrarea unui număr mai mic 

şcolarizării şi frecvenţei absențe în urma măsurilor   de absențe 

 luate la nivelul școlii     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMUL: Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean  
 

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea 

practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 
 
OBIECTIV STRATEGIC III: Implementarea de activităţi educative relevante pentru exersarea practicilor democratice şi a calităţii de 

cetăţean 
 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3.1.: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii  
 

 Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi  Indicatori de performanţă 
 

            
 

 Reorganizarea Consiliului Şcolar al Elevilor: alegeri Implicarea activă a octombrie Director adj.  Dosarul Consiliului Şcolar al 
 

 democratice  pentru  preşedinte,  vicepreşedinte  şi Consiliului elevilor în viaţa   Consilier educativ  Elevilor 
 

 secretar,  alegerea  directorilor  de  departamente  şi şcolii, pe tot parcursul       
 

 stabilirea graficului de activităţi anului şcolar         
 

 Implementarea  de  proiecte  la  nivelul  Consiliului Îmbunătăţirea relaţiilor permanent Director adj.  Arhiva foto 
 

 elevilor  în  vederea  interiorizării  sentimentului  de dintre elevi în cadrul şcolii   Consilier educativ  Proiectele implementate 
 

 apartenenţă   la   şcoală   şi   dezvoltării   culturii           
 

 organizaţionale la elevi           
 

 Promovarea activităţilor Consiliului Şcolar al Elevilor  Fluidizarea cominicării permanent Consilier educativ  Articole publicate 
 

 în şcoală, pe site-ul şcolii, în Buletinul Informativ al  elevi-cadre didactice   Responsabili  Arhiva foto 
 

 oraşului,  la  panourile  special  destinate,  în  cadrul        Consiliul elevilor   
 

            
 

 şedinţelor  Consiliului  Profesoral,  Consiliului  de            
 

 Administraţie şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor            
 

         
 

 OBIECTIV SPECIFIC 3.2.: Crearea cadrului potrivit desfăşurării unor activităţi educative în spiritul valorilor morale   
 

          
 

 Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă 
 

            
 

 Susţinerea de activităţi de consiliere şi orientare în  Creşterea  interesului  permanent  Director adjunct  Planificările diriginților 
 

 conformitate  cu  programa  pentru  Consiliere  şi  elevilor şi cadrelor    Responsabil  Fişele  de  asistenţe  la  orele  de 
 

 orientare,cu scopul educării elevilor în spiritul valorilor  didactice pentru activităţile    comisie educativ  consiliere şi orientare 
 

 morale autentice   de sonsiliere şi orientare        
 

            
 

           
 

 Organizarea de  activităţi extracurriculare la nivelul   Îmbunătăţirea   permanent  Consilier educativ  Creşterea numărului elevilor care 
 

 şcolii: concursuri şcolare („Educaţie rutieră”, „Sanitarii performanţelor elevilor  la      obţin premii la concursuri sau 
 

 pricepuţi”, „Prietenii pompierilor”, „Tinere condeie”), concursurile       participă la activităţi 
 

 
proiectul  ”Copilari, educatie, responsabilitate”, 

concursuri artistice extracurriculare       Diplomele obţinute 
 

              
 

              
  



şi  sportive,  activităţi  cultural-artistice  şi  sportive,        

excursii, vizite        
       

Implicarea elevilor şcolii în acţiuni de voluntariat, Menţinerea curăţeniei în lunar Învățători/diriginți Arhiva foto 

pentru întreţinerea şi   curăţarea spaţiilor verzi ale perimetrul şcolii şi   Programele de activitate 

şcolii, a mobilierului din clasă, a terenului de sport păstrarea în condiţii bune a    

  mobilierului din clasă     
Participarea  la  evenimente  istorice  şi  culturale,  a Schimbarea atitudinii lunar Învățători/diriginți Arhiva foto 

evenimentelor din viaţa elevilor, pentru cultivarea elevilor faţă de ceilalţi şi  Consilier educativ Programele de activitate 

respectului faţă de om, faţă de proprietatea publică şi faţă de mediul înconjurător,   Procese verbale 

privată , pentru respectarea şi protejarea frumuseților prin adoptarea unei   Acorduri de participare 

patriei şi a echilibrului ecologic, în spiritul dezvoltării atitudini potrivite  situaţiei   Produsele activităţii 

durabile date       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMUL: Managementul la nivelul şcolii şi al clasei  
 

ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile   
exprimate de beneficiari  
OBIECTIV STRATEGIC IV: Îmbunătăţirea managementului la nivelul şcolii şi al clasei de elevi  

 

OBIECTIV SPECIFIC 4.1.: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii  
 

Acţiuni  Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă  
 

            
 

Constituirea comisiilor şi repartizarea atributiilor şi Activitatea comisiilor se septembrie Director Fişele postului    
 

sarcinilor  pentru  membrii  colectivelor  de  lucru  în îmbunătăţeşte           
 

vederea  valorificării  potenţialului  individual  prin              
 

consultare şi implicare                
 

Aplicarea de către personalul şcolii a documentelor de Personalul școlii aplică permanent Director Personalul școlii demonstrează în 
 

politică  educaţională elaborate  extern  şi  intern, a documentele  de politică   activitatea   desfășurată 
 

regulamentelor  în  vigoare,  a  ordinelor,  notelor  şi educaţională  elaborate   cunoașterea documentelor și se 
 

precizărilor ISJ, respectiv MEN  extern şi  intern, a   conformează acestora   
 

   regulamentele în vigoare,   Documentele sunt puse la 
 

   ordinele,   notele şi   dispoziția personalului școlii prin 
 

   precizările ISJ, respectiv   afișare sau la avizierul școlii  
 

   MEN             
 

Reorganizarea Consiliilor claselor, a comitetelor de Eficientizarea activității septembrie Responsabil comisia Existenţa  la mapa 
 

părinți  şi a programelor de activitate cu obiective Consiliilor  claselor, a  educativă învățătorilor/diriginților şi 
 

specifice fiecărui colectiv   comitetelor de părinți   Director adj. afișarea  în  fiecare  clasă  a 
 

           componenței CC şi a 
 

           programelor de activitate  
 

Prelucrarea legislației şi a regulamentelor școlare în Cunoașterea de către elevi, La începutul Diriginți Cel  puţin  90%  dintre  elevi  și 
 

vigoare, a metodologiilor de evaluare, de admitere în părinți a legislaţiei şcolare anului școlar  părinții acestora cunosc 
 

învățământul liceal elevilor şi părinţilor acestora        și când apar  metodologiile de  evaluare, de 
 

       

noutăți 
 

admitere în învățământul liceal 
 

 

           
 

         Mai-iunie       
 

                
 

Completarea  bazelor  de  date  necesare  unei  bune Se pune la dispoziția tuturor Octombrie Director Existenta bazei de date  
 

desfășurări a procesului educațional ( elevi cu părinți cadrelor didactice baza de  Secretar şef      
 

plecați în străinătate, elevi navetiști, elevi cu CES)  date  cu  elevii  ai  căror        
 

   părinți sunt plecați în        
 

   străinătate,  cu elevi        
 

   navetiști, cu CES          
 

Valorificarea cutumelor şcolii şi promovarea lor în Vizibilitatea  școlii  și a permanent Echipa managerială Creșterea numărului de copii ce 
 

                
  



  comunitate, prin organizarea de activităţi, prezentarea rezultatelor ei la  nivelul       

se înscriu la şcoală faţă de anul 
şcolar anterior 

  rezultatelor în buletinul informativ, revista scolii, site- comunității și în afara        

  ul școlii și al orașului etc.   acesteia                

                  Articole din presa, materiale pe 

                  internet, site-ul scolii, buletinul 

                  informativ al şcolii   
  Monitorizarea  calității  activităţii comisiilor şi Îmbunătățirea activității permanent  Director adjunct  Fiecare responsabil de comisie 

  colectivelor de lucru   comisiilor și colectivelor de    Responsabili   a realizat rapoarte de 

     lucru          comisii    monitorizare    

                  Existența fișelor de monitorizare 

                  Procese verbale ședințe CP și 

                  CA    
  Încurajarea și susținerea administrativă a inițiativelor Promovarea  școlii  în Când este Echipa managerială  Aprecieri  ale activității școlii 
  ce au ca scop creșterea calității educației și promovarea comunitate prin inițiativele cazul      materializate prin diplome, 

  școlii în comunitate sau la nivel județean, național, de la nivelul ei           parteneriate, prezenţa pozitivă a 

  internațional                şcolii în mass-media, pe internet 

                  etc.    
  Evaluarea diriginților prin asistente la ore, realizarea de Cadrele didactice realizează permanent  Director adjunct  2 lecții demonstrative   

  ore demonstrative de dirigenție   proiectarea  demersului    Responsabili  Toți diriginții asistați la oră  

     didactic în conformitate cu    comisii      

     cerințele programei              
            

  OBIECTIV SPECIFIC 4.2.: Creşterea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare      
              

  Acţiuni   Rezultate aşteptate   Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă 
             

  Verificarea  corectitudinii  completării cataloagelor, Toate cataloagele, registrele 31.08.2022  Director adjunct  Numărul de greșeli a scăzut față 
  registrelor matricole şi a altor documente şcolare în matricole şi alte documente       de anul anterior    

  conformitate cu Regulamentul privind actele de studii şcolare au fost verificate             
  şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar                   

                      
               

            
  OBIECTIV SPECIFIC 4.3.: Eficientizarea activităţii Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral      
                

  Acţiuni   Rezultate aşteptate    Termen   Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
            

Respectarea legislaţiei pentru efectuarea şedinţelor de Toate ședințele se  Lunar sau  Director  Procese verbale CP și CA   

lucru  desfășoară respectând  extraordinar          
Stabilirea unei tematicii lunare realiste şi utile, pentru legislația și normativele în  Lunar  Director adjunct  Procese verbale CP și CA   

discutarea în cadrul şedinţelor  vigoare                 

                       



Informarea prompta persoanelor implicate în realizarea  lunar Director adjunct Materialele dezbărute 

materialelor supuse dezbaterii     
Convocarea în timp util, cu facilitarea accesului la  Lunar Secretar Nu se înregistrează absente 

documentele supuse dezbaterii    nemotivate 

     
 OBIECTIV SPECIFIC 4.4.: Eficientizarea activităţii CEAC    
      

 Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
     

Finalizarea Raportului de evaluare internă pentru anul Raportul de evaluare Octombrie Coordonator CEAC Raportul finalizat 

2021-2022 internă este finalizat la timp 2022   
Propunerea şi discutarea Planului de îmbunătăţire a Planul de îmbunătăţire a Octombrie Coordonator CEAC Planul de îmbunătățire 

calităţii pentru anul şcolar 2022-2023 calităţii pentru anul şcolar 2022   

  2022-2023 este prezentat și    

  aprobat în CA    
Monitorizarea activităţii CEAC Colectarea datelor necesare permanent Director adj. Fişele de monitorizare 

  completării Raportului    
Prezentarea stadiului de competare a Raportului de Completarea RAEI August 2022 Coordonator CEAC Toate cadrele didactice au depus 

evaluare internă a calităţii pentru anul 2018-2019    dosarele la CEAC 
      

       
 



PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a şcolii  
 

ŢINTA STRATEGICĂ: Menținerea titlului de Școală Europeană prin derularea de parteneriate și proiecte europene.  
 

OBIECTIV STRATEGIC V: Implementarea parteneriatelor la nivel local, naţional şi european  
 

 

OBIECTIV SPECIFIC 5.1.: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+  
 
           

  Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă  
          

  Participarea tuturor cadrelor didactice la şedinţele de Informarea corectă a Ianuarie  Director Procesul verbal  

  informare în legătură cu programul Erasmus+ cadrelor didactice în  Responsabil proiecte   

   legătură cu posibilităţile de  comunitare   

   finanţare a proiectelor     

   europene        
  Monitorizarea   implicării   cadrelor   didactice   în Cadrele didactice se permanent Director Procese verbale şedinţe  

  proiectele Erasmus+  implică  în realizarea de  Responsabil proiecte Cel puţin o aplicaţie pentru  
   proiecte europene   comunitare proiecte de mobilitate şi cel  

        Director adjunct puţin o aplicaţie pentru  

         parteneriate strategice  

          
  OBICTIV SPECIFIC 5.2.: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea        

         

  Acţiuni Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă  
          

  Iniţierea de programe comunitare  şi unor activităţi Realizarea de programe Ori  de  câte Director Programul activităților  

  extraşcolare diversificate în regim de parteneriat la comunitare şi de activităţi ori este cazul Consilier educativ Arhiva foto  

  iniţiativa  partenerilor  sociali/  autorităţilor  si  cu extraşcolare la iniţiativa     

  participarea cadrelor didactice şi a elevilor la derularea partenerilor  sociali/     

  acestora autorităţilor  şi cu     
   participarea tuturor cadrelor     

   didactice şi a elevilor      

  Organizarea zilelor școlii Prezentarea școlii în 
Februarie-
martie Director Articole în ziarul local şi alte  

   comunitate     Consilier educative publicaţii  

        Director adj Cartea de impresii  

            



              Arhiva foto 
 

Prezentarea rezultatelor  obţinute de  elevii şcolii la Cunoașterea școlii și a periodic Director adjunct Articole 
 

olimpiade, concursuri şcolare, concursuri sportive în rezultatelor ei la nivelul  Consilier educativ Diplome obținute 
 

Buletinul informativ şi revista şcolii „Joc de creion”, pe comunității și în afara     
 

site-ul și pe blogul școlii    acesteia           
 

               
 

         
 

Organizarea  de  activităţi  în  cadrul  comunității, Cunoașterea școlii și a permanent periodic Articole, informări 
 

prezentarea rezultatelor în buletinul informativ , revista rezultatelor ei la nivelul   Procese verbale 
 

şcolii, site-ul orașului etc. în vederea păstrării şi comunității și în afara     
 

îmbogăţirii elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi acesteia           
 

promovarea lor în afara acesteia               
 

        
 

Reactualizarea bazei de date referitoare la persoane şi Posibilitatea  consultării Decembrie Secretar-șef Baza de date 
 

servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii  bazei de date referitoare la     
 

    persoane şi servicii de     
 

    contact  de către toate     
 

    cadrele didactice din școală     
 

         
 

OBIECTIV SPECIFIC 5.3.: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor        
 

        
 

Acţiuni   Rezultate aşteptate  Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
 

          
 

Continuarea parteneriatelor educaţionale cu Palatul Activități  comune  cu permanent Director Contracte de parteneriat 
 

copiilor, Centrul Cultural, Biblioteca judeteana şi instituțiile partenere     Consilier educativ Diplome 
 

iniţierea altora cu   instituţii sau şcoli din ţară sau           Activități comune 
 

străinătate                
 

         
 

Continuarea proiectelor si a  a Cunoașterea școlii la nivel mai  Consilier educativ Numărul participanților a crescut 
 

concursului interjudețean   național         cu 10% 
 

    Implicarea elevilor  în     
 

    activități  de creație și     
 

    cultural-artistice        
 

Derularea activităţilor în proiectele Erasmus+   Implicarea   cadrelor Septembrie Director adj. Realizarea proiectului 
 

    didactice şi a elevilor şcolii     
 

    în toate  activitățile August     
 

    proiectului          
 

Desfăşurarea de activităţi în colaborare cu organele de Acțiuni comune în vederea permanent Director Contracte de parteneriat 
 

poliție, sanitare, poliţie comunitară, pompieri etc.  creării  unei stări  de     
 

               
  



 siguranța  elevilor în    

 perimetrul școlar și în afara    

 acestuia       
Încheiere de parteneriate cu O.N.G. – uri, asociaţii, Activități de colaborare cu Când este Director Cel puțin 3 colaborări 
fundaţii, instituţii de cultură şi artă O.N.G. – uri,  asociaţii, cazul Consilier educativ  

 fundaţii, instituţii de cultură    

 şi artă partenere     
 
 
 
 

 

EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

 

 Procentul de promovabilitate la finalul anului şcolar şi la exmenele naţionale
 Rapoartele privind rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale;
 Rata de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a în licee;
 Compararea rezultatelor obţinute de elevi la cele două testările iniţiale şi finale
 Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice
 Gradul de utilizare a bazei didactico-materiale a şcolii
 Bazele de date cu rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive
 Numărul proiectelor nou implementate
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 


