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 Argument  
Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare institutională.    Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, având în vedere însă și originea etnică a elevilor respectiv păstrarea identităţii. Școala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină. Școala își concepe politici proprii în domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor, potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale. Astfel se resimt schimbări atât la nivelul şcolii (democratizarea vieţii şcolii; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ si a condiţiilor de realizarea a acestuia),  cât și la nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional la nivelul societăţii (promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice).  Oferta noastră educațională a fost elaborată după în prealabil am analizat nevoile şi cererile comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.  Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social.  Şcoala Gimnazială Porumbești funcţionează în clădiri vechi, reabilitate numai parțial prin efortul al structurii manageriale, al personalului școlii, al comunității locale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean, deoarece clădirea nouă propusă și proiectată a fi construită a rămas în faza de fundație. Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii in punctul de vedere al imaginii acesteia, şi stabilește direcțiile majore de progres. El reflectă politica educațională pe termen mediu (3 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, de contextul socio-economic actual.              
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂTII ŞCOLARE:   Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Porumbești Adresa: Porumbesti, Str. Principala Nr. 47                                 TEL/FAX: 0261-773318                                                     e-mail: scoalaporumbesti@yahoo.com 

Adresa web: http://scoala-porumbesti-inscriere.webs.com Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi  Limba de predare: limba maghiară  
1.2. SCURTĂ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI  Este o școală de stat cu personalitate juridică din anul 2005.         1.3. ANALIZA INFORMAŢIILOR   1.3.1. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ   BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII  Școala funcționează în satul Porumbești unde constă din două corpuri de clădiri parter situate în locații diferite, la o distanță de cca. 300m și la structura Cidreag unde constă din două corpuri de clădiri. Starea clădirii A  Porumbești este destul de bună, în anul 2009 s-a realizat încălzirea centrală a clădirii cu centrală termică proprie, în anul 2015 a fost reabilitat în exterior, dar este o clădire cu spații insuficiente, sălile cu destinaţie specială (cabinet de informatică, bibliotecă) sunt folosite și ca săli de clasă.  De școală aparține un teren de fotbal care însă nu a fost finalizat și nu dispune nici de sală de sport.  În clădirea A funcționează: 
 5 săli de clasă: clasele V-VIII – și clasa a IV 
 1 sală pentru director, secretar și contabil - dotat cu calculatoare + imprimantă, xerox  
 cancelarie pentru personalul didactic – dotat cu calculator + imprimantă  
 3 grupuri sanitare  

 
Starea clădirii B Porumbești este în stare degradată, intervenții de reabilitare au fost executate în interior în 2016,  încălzirea centrală și înlocuirea geamurilor a fost realizat încă în anul 2005, în această clădire funcționează: 

 2 grupe: învăţământ preșcolar 
 4 săli de clasă: învăţământ primar - clasele P – III 
 1 grup sanitar înafara clădirii  La structura Cidreag  clșdirile sunt într-o stare degradată avansată, cu geamuri termopan și încălzire centrală realizate încă în anul 2005. În aceste clădiri funcționează: 
 3 grupe: învăţământ preșcolar 
 3 săli de clasă: învăţământ primar – clasele: P, I – III clasă simultană, II-IV clasă simultană 
 3 săli de clasă: învățământ gimnazial – clasele VI-VIII 
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 1 grup sanitar înafara clădirii  RESURSE UMANE  Personalul şcolii: 
 Personal didactic : 24 de cadre didactice ale şcolii şi 5 cadre didactice la grădiniţele structură  
- Ciclu preșolarr:  

- titulari 5 cadre didactice: 3 cadre cu gradul didactic II şi 2 cadre cu definitivat  - Ciclul primar – 8 învăţători  
- titulari 7 cadre didactice: 3 cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II şi 1 cu definitivat, 1 suplinitor calificat debutant 

- Ciclul gimnazial –16 profesori  
- titulari 8 cadre didactice: 3 cu gradul didactic I, 4 cu definitivat, 1 debutant,  
- detasat 1 cadru didactic cu gradul didactic I - director 
- plata cu ora: titulari la alte şcoli: 1 cu gradul didactic II 
- personal asociat: 2 preoți 
- cadre didactice suplinitori calificaţi: 1 cu definitivat, 1 debutant 
- cadre didactice suplinitori necalificați: 2  - nr. cadre didactice calificate – 27 (93%):  - nr. cadre didactice  cu gradul I – 7 (25.93 %)  - nr. cadre didactice  cu gradul II – 7 (25.93 %)  - nr. cadre didactice  cu definitivat – 8 (29.63 %)  - nr. cadre didactice  debutant – 5 (18.51 %)               - nr. cadre didactice necalificate – 2 (7%)  Personal didactic auxiliar  
- 1 contabil  
- 1 secretar  
- 1 mediator 

Personal nedidactic  
- 3 îngrijitori   Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2016-2017:  
- Număr de elevi: 344 din care 85 preșcolar, 140 primar, 118 gimnazial 
- Număr de clase: 15 clase si 5 grupe 
- Provenienţă: mediu rural Date statistice pe ultimii 3 ani şcolari:  

Perioada 2013-2014 2014-2015  2015-2016  Media 2013-2016 
Număr elevi înscrişi   97-prescolar 136-primar 142-gimnazial 375 - total 

  99-prescolar 126-primar 141-gimnazial 366 - total 

  94- prescolar 123-primar 137-gimnazial  354 – total 
365 

Promovabilitate in luna iunie  91.92% 90.14% 98.41%-primar 85.82%-gimnazial 
98.37%-primar 82.48%-gimnazial 

96,23% 86,14% 
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Perioada Medii 5-6,99  Medii 7-8,99  Medii 9-10  
2013-2014 28.13% 41.41% 30.46% 
2014-2015 24.79% 42.74% 32.47% 
2015-2016 26.55% 40.70% 32.75% 
 Între 2014-2016 evaluarea naţională a elevilor claselor a VIII-a în vederea admiterii în învăţământul liceal a constat în probe scrise la limba şi litaratura română, limba maghiară maternă şi matematică:  

- 2014 : 32 elevi înscrişi,  
- 2015 : 23 elevi înscrişi,  
- 2016 : 31 elevi înscrişi,  În anul școlar 2015 – 2016 gradul de integrare a absolvenţilor clasa a VIII-a 

- în licee: 8 elevi 
- în școli profesionale: 14 elevi  
- elevi are nu și-au continuat studiile: 9 Concursuri și competiții: 
- Concurs de recitare Kányádi Sándor – locul II – faza pe județ 
- Concurs interdisciplinar și de cultură generală „Kuruty” – cel mai bun punctaj la nivel județean secția piesă de teatru în limba engleză 
- ONSS- Campionatul National de fotbal pe teren redus, clasele V- VIII băieti, faza 

judeteană, locul IV       
- Cupa de fotbal ,, Koncz János" clasele I- IV băieti, organizat de Școala Gimnazială Turulung, locul I 
- Cupa internatională de minihandbal fete, clasele 0-II , organizat la Budapesta de FTC 

Rail Cargo Hungary                 
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  1.3.2. Analiza complexă a unității  ANALIZA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE Elevii provin din medii diferite din punct de vedere social, financiar, religios, etnic, cultural, intelectual. Majoritatea elevilor provin din familii cu studii medii, un număr relativ mic, din familii cu studii superioare, și un număr însemnat dintre familii care nu au nici măcar studii generale (mai ales în satul Cidreag). Un fenomen actual este plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii rămânând în grija unuia  dintre părinţi, a altor membri ai familiei.  COMUNITATEA LOCALĂ  Grupurile de interes în privinţa dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Porumbești sunt reprezentate de :  o administraţia locală  
o părinţii  
o instituţiile locale (Consiliul Local, Primăria Comunei, Biserică, Poliţie)   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.  Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt sunt informaţi permanent despre procesul instructiv educativ, participă la activităţile şcolii.  
Managementului şcolar 
Directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli, instituții din ţară şi din străinătate:  Istituto Comorensivo Cantù Scuola Primaria “Chiara e Francesco d’Assisi” - Italia, Şcoala din Annan-Scoţia, Şcoala din Vernuil sur Avre-Franţa, Volksschule Mils bei Imst- Austria, Johnstonebridge Pimary School – Scotia, Colegio Torrente Ballester – Spania, Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu – Turcia, Dokuz Eylul Universitesi – Turcia, 13th Highschool of Kallithea 'Sokrates' - Grecia, Grundschule im Beerwinkel - Germania, J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool- Estonia, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku – Polonia, Michael Schmidt Ingoldingen-Germania, Asociaţia Culturală Rokka-Porumbeşti,Fundaţia Albert Sweizer,Fundaţia Hans Lindner, Asociatia BUKI – Germania. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu. 
1.4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  
 Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate. Climatul organizației școlare este deschis, stimulativ. Relațiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.Tipul dominant de 
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cultura pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu - se valorificarea optima a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit  manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.  Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.  Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.  CONTEXTUL LEGISLATIV   Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu:  
- Constituţia României  
- Legea Învăţământului nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
-  Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul Personalului Didactic.  
- Legea privind asigurarea educaţiei în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordin nr.5079/2016 
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
-  Raportul şcolii pe anul şcolar 2015-2016  
- Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.  
- Regulamentul intern  
- Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N.C.S.       



 

POLITICI

•Şcoala, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale
• Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane.

ECONOMIC

• Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor
• Potenţialul economic al zonei se axează pe agricultură, dar puterea economică este scăzut
•Toţi aceşti factori econmici au efecte grave: dezinteres, absenteism. Tocmai de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană ( corn și lapte, hrană oferită de Asociația Buki), manuale, rechizite gratuite, burse) este ridicat.

SOCIAL

• Multi dintre elevi provin din familii sărace, dezorganizate.
• Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ a scăzut.
• Nevoie de programe sociale
• Părinți plecați în străinătate, copiii rămân în grija bunicilor, rudelor, sau chiar a fraților mai mari. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii și comportamentului elevilor.

TEHNOLOGIC

• S-a implementat programul AeL, existând un număr de 10 calculatoare, dar din lipsă de spațiu cabinetul de informatică este utilizat și ca sală de clasă.
• Este asigurat accesul la internet, telefonie fixă şi mobilă
• Există o singură tablă interactivă - impediment în  susținerea unor ore  interactive

ECOLOGIC

• Comuna se află în aria protejată a râului Tur, parteneriat cu custozii ariei protejate
• Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică; 
• Școala participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali.

1.5. ANALIZA 
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 1.6. ANALIZA  SWOT  Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  
- oferta curriculară 
- resursele umane 
- resursele materiale şi financiare 
- relaţiile cu comunitatea  a) Oferta curriculară      PUNCTE TARI 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare –, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 
- O bună colaborare între învăţători şi profesori, mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul secundar;  
- Pregătire suplimentară pentru Evaluarea naţională, şi concursuri şcolare; PUNCTE SLABE 
- Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic; 
- Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la o distribuire inegală a efortului elevilorresurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor 
-  Rata crescută de repetenţie şi absenteism în rândul elevilor de etnie rromă OPORTUNITĂŢI 
- Oferte privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere la grade didactice; 
- Bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, Casa Corpului Didactic; 
- CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaşterea în diferite domenii de activitate; 
- Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. AMENINŢĂRI 
- Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de învăţământ; 
- Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din partea firmelor specializate; 
- Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori contrare celor ale şcolii. 
- Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie. 
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.  
- Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.       -     Lipsa materialelor didactice moderne. 
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  b) Resurse umane PUNCTE TARI 
- echipa manageriala preocupată de creşterea calităţii procesului didactic, a bazei materiale şi aspectului şcolii; 
- personal didactic calificat în proporţie de 93 % 
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, unii părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora  PUNCTE SLABE 
- conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.  
- cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi navetiste; 
- elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care sunt lăsaţi în grija în bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient asupra lor; 
- slaba implicare a parinţilor în problemele şcolii (în special părinţii elevilor cu rezultate slabe la învăţătură)   OPORTUNITĂŢI 
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună 
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi 
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)  AMENINŢĂRI 
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.) datorită salariilor mici; 
- transferarea, detașarea profesorilor la alte unități școlare din cauza distanței față de reședință județ 
- lipsa cadrelor didactice calificate la unele materii 
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor 
- creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
- depreciere a statutului profesorului în societate ( plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de mass-media), ceea ce determină dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca principal factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi.    
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c) Resurse materiale şi financiare PUNCTE TARI 
- existenţa cabinetului de informatică și a centrului de documentare și informare 
- centrală termică proprie:asigurarea încălzirii corespunzătoare a sălilor de clasă și grupelor de grădiniță 
- echipa managerială este preocupată de îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii 
- accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din şcoală;  PUNCTE SLABE 
- nu există sală de sport 
- spaţiul de învǎţǎmânt este limitat (nu există sala de lectură, sală de pregătire suplimentară, cabinet de consiliere psihopedagogică) 
- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, nu există spațiu pentru amenajarea unei biblioteci la Școala din satul Porumbești, deși fondul de carte a școlii este numeros 
- cabinetul de informatică este folosit și ca sală de clasă din lipsă de spații 
- nu se poate asigura conexiunea la internet în toate sălile de clasă și grupe  
- materialul didactic este insuficient şi depăşit 
- fondurile băneşti nu sunt suficiente, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice moderne 
- lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice;  OPORTUNITĂŢI 
- descentralizare şi autonomie instituţională 
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG,  
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi caritative şi de întreţinere a şcolii 
- posibilitatea accesării de fonduri europene (POR, AFIR, RO-HU,etc.) de către echipa de management a școlii împreună cu administrația locală  AMENINŢĂRI 
- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii 
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente              
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d) Relaţiile cu comunitatea  PUNCTE TARI 
- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile 
- rezultate foarte bune la concursurile  sportive, fazele  judeţene 
- în şcoală s-au desfăşurat două programe educaţionale:  

o Proiect Erasmus+ " BACK TO OUR FUTURE " 
o Proiect de parteneriate şcolare Comenius 1 ,,To see ourselves as other see us,, 

- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţiicare sunt interesați 
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează și prin intermediul serbărilor şcolare  
- cotactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor 
- bună colaborare cu Consiliul Local și Primăria Porumbești 
- bună colaborare cu reprezentanții cultelor religioase  PUNCTE SLABE 
- legăturile cu firme în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate 
- număr mic de activităţi educative şi extracurriculare la nivelul claselor pentru dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de deprinderi şi comportamente pentru integrarea în viaţa socială.  OPORTUNITĂŢI 
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale) 
- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională 
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă 
- existenţa posibilităţii de a aplica pentru realizarea de proiecte educative, recunoscute la nivel naţional. 
- posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin ziarul on line, site-ul şcolii  AMENINŢĂRI 
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate 
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al unor părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară 
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere 
- Potenţialul economic scăzut al comunei se face simţită din punct de vedere al finanţării/ sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare din partea părinţilor, agenţilor economici, consiliului local;      
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI  
  II.1.MISIUNEA ŞCOLII  

Școala noastră își propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe asigurarea 
accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia - ofera 
tinerilor din zona Porumbesti, indiferent de sex vârstă, etnie sau religie, din toate grupurile sociale 
servicii de calitate in cadrul educatiei incluzive, promovând principii care urmăresc dezvoltarea  
profundă a cunoştinţelor calităţilor şi aptitudinilor, cultivarea  sensibilităţii sociale si a respectului 
faţă de sine si faţă de comunitatea din care fac parte, de asemenea creşterea procentului de 
absolvire a clasei a VIII-a, și să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, 
îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia.  

 DEVIZA ŞCOLII  Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.  La sfârşitul anului 2019  Şcoala Gimnazială Porumbesti va fi o şcoală care asigură acces la educaţie pentru toţi copii, performanţă pentru fiecare elev, cadru didactic motivat, colaborare, cooperare,  intr-un climat degajat, tolerant deschis de comunicare reală si parteneriat între profesori, elevi, părinți si comunitate cu toți dornici de a evita discriminarea si segregatismul între diferite etnii. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.   II.2.SCOPURILE STRATEGICE   Pentru anul şcolar 2016 – 2017, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  1. Creşterea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală  
2. Reducerea ratei absentismului şcolar (în special în rândul elevilor de etnie rromă) 
3. Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovǎrii imaginii şcolii şi a reprezentǎrii 
intereselor acesteia  
4. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii şi dotarea cu echipamente în concordanţă cu 
standardele europene 
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 II.3.OPŢIUNI STRATEGICE  a) dezvoltarea curricularǎ 
- asigurarea cadrului general pentru asigurarea calitǎţii în educaţie, crearea structurilor necesare şi transformarea lor în indicatori de calitate 
- proiectarea şi realizarea curriculum-ului şcolii în concordanţǎ cu cel naţional pe baza studiului de diagnozǎ, a experienţei şi rezultatelor obţinute pânǎ în prezent, a aptitudinilor vocaţionale ale elevilor şi a preferinţelor pǎrinţilor 
- angrenarea cadrelor didactice pe arii curriculare în realizarea unor programe opţionale atractive care să răspundă nevoilor elevilor 
- formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active 
- perfecţionarea actului didactic şi promovarea învǎţǎrii centrate pe elev 
- extinderea învăţării informatizate şi adaptarea procesului didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare  b) dezvoltarea resurselor umane 
- formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor 
- implicarea activǎ a cadrelor didactice în activitǎţi de perfecţionare şi formare continuǎ în raport cu tendinţele de dezvoltare personale şi ale şcolii, în vederea îmbunǎtǎţirii calitǎţii procesului de învǎţǎmânt 
- fundamentarea planului de şcolarizare, comform criteriilor legale şi pornind de la recenzarea corectǎ şi responsabilǎ a populaţiei de vârstǎ şcolarǎ care sǎ permitǎ evoluţii demografice din zona de şcolarizare a unitǎţii pe o perioadǎ de 4 ani 
- continua monitorizare a rezultatelor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţionalǎ 
- pregǎtirea elevilor aflaţi în clasele terminale pentru examenele de ieşire din sistem pe baza unor grafice de pregǎtire elaborate în comisiile metodice şi aprobate de conducerea şcolii 
- îmbunǎtǎţire performanţelor şcolare ale elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare,  
- dezvoltarea unei strategii adecvate pentru integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon scolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite. 
- Monitorizarea performanţelor cadrelor didactice şi ale celorlalţi salariaţi, acestea reprezentând baza acordǎrii salariilor şi gradaţiilor de merit şi a altor premii şi distincţii c) atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
- intensificarea eforturilor cadrelor didactice şi conducerii şcolii pentru depistarea şi atragerea unor noi surse financiare prin sponsorizǎri de la agenţi economici, desfǎşurarea unor activitǎţi cultural-artistice cu tombolǎ 
- realizarea expertizei tehnice a clǎdirii şcolii în vederea finalizǎrii demersurilor pentru obţinerea autorizaţiei de protecţie a muncii 
- atragerea de fonduri pentru a finaliza constuirea unei noi școli 
- realizarea informatizǎrii fondului de carte a școlii 
-  
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d) dezvoltarea relaţiilor comunitare 
- dezvoltarea parteneriatului : şcoală-familie-comunitate 
- colaborarea cu autoritǎţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru finalizarea construcţiei şcolii, funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 
- încheierea de contracte de sponsorizare cu agenţi economici locali, O.N.G., şi alte organizaţii 
- creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul de instruire  
III. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-2017, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consilui de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.  IV. EVALUAREA PROIECTULUI  

- Procentul de promovabilitate 
- Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală) 
- Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale; 
- Gradul de integrare a absolvenţilor în licee; 
- Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive 
- Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice 
- Starea bazei didactico-materiale a şcolii 
- Gradul de implicare în proiecte comunitare 
- Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii  



  V. PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017  A. Calitatea procesului instructiv-educativ 
 A.1. Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare    
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Implementarea de strategii didactice care să faciliteze formarea de competențe  

Proiectarea demersului didactic s-a realizat in conformitate cu documentele de politică educaţională  

Octombrie 2016  Director  Responsabilii comisii metodice  
Planificările anuale și ale unităţilor de învăţare respectă în proporție de 90% cerințele metodologice impuse de curriculumul național/programele pe discipline  

Valorificarea tuturor oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competentelor de lectură la toate disciplinele  
Îmbunătăţirea competenţelor de bază la lectură Creșterea interesului pentru lectură  

permanent  Responsabili comisii metodice  În proiectele didactice ale cadrelor didactice, la toate disciplinele, se regăsesc secvențe de lectură în proporție de cel puțin 60%  
comparare, sinteză şi gândire critică, instruire diferenţiată, utilizarea TIC ;  Activizarea predării-învățării  permanent  Responsabili comisii metodice  Creșterea mediei fiecărei clase fața de anul trecut cu cel puțin 5%   
Propunerea prin lecţiile deschise susţinute în cadrul comisiilor metodice de variante de activităţi de învăţare centrate pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor şi standardelor cerute;  

Activizarea predării-învățării  Octombrie 2016 Martie 2017  Responsabili comisii metodice  În proiectele didactice existente în mapele comisiilor metodice si ale profesorilor există variante de activități de învățare centrate pe elev  

Abordarea evaluării din perspectiva metodelor alternative de evaluare a Prin utilizarea metodelor alternative elevii demonstrează permanent  Responsabili comisii metodice  În planificările unităților de învățare este prevăzută evaluarea prin 
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rezultatelor şcolare : observare sistematică, analiza produselor activităţii, proiect, portofoliu etc. ;  
ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă  metode alternative, iar în cadrul asistentelor la ore este demonstrată utilizarea acestora  

Personalizarea predării-învăţării în funcţie de nivelul fiecărei clase şi la gradul de receptivitate al acesteia;  
Creșterea interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului  

permanent  Responsabili comisii metodice  10 % dintre elevi și-au îmbunătățit performantele școlare față de evaluarea anterioară  

Aplicarea unor strtegii de învățare diferențiată pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut (dar nu cu dosar de CES)  

Ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor cu dificultăți de învățare. Cunoașterea nivelului real al elevului și adaptarea la particularitățile sale  

permanent  Responsabili comisii metodice  Cel puțin 2 % dintre elevii cu probleme de învățare au înregistrat progres  

Aplicarea de probe de evaluare scrisă cu subiect unic (iniţiale şi finale) ;  Apreciere unitară la nivel de școală a performanțelor școlare  Septembrie 2016 Iunie 2017  Director  Responsabili comisii metodice  
Existența la mapele comisiilor metodice a fişelor de analiză a probelor de evaluare  

Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul de evaluare;  Rezultate mai bune la evaluări  permanent  Director  Toți elevii cunosc datele probelor de evaluare  
Utilizarea rezultatelor evaluărilor ca feed-back în proiectarea procesului-instructiv educativ viitor;  

Cunoașterea nivelului real al elevului și adaptarea la particularitățile sale  
permanent  Responsabili comisii metodice  10 % dintre elevi și-au îmbunătățit performantele școlare față de evaluarea anterioară  

Valorificarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la olimpiade şi concursuri - selectarea din timp a acestora şi realizarea programelor de pregătire;  

Creșterea interesului elevilor pentru activitatea de performanță  
Martie 2017 Director  Responsabili comisii metodice  

A crescut cu 10% numărul elevilor care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile județene față de anul școlar trecut și s-au obținut premii la olimpiadele si concursurile naționale  
    



Scoala Gimnazială Porumbești 
 

 

 
 

19

A. 2. Monitorizarea progresului în procesul intructiv-educativ  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Monitorizarea calității activităţii comisiilor şi colectivelor de lucru şi realizarea de rapoarte statistice pentru verificarea atingerii obiectivelor ;  

Îmbunătățirea calității activității comisiilor şi colectivelor de lucru  
permanent  Director  Responsabili comisii metodice  

Existența fișelor de monitorizare Fiecare responsabil de comisie realizează raportări despre activitatea comisiei de care răspunde și le prezintă în CP/CA  
Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare  Optimizarea evaluării elevilor  periodic  Responsabili comisii metodice  Rapoartele scot în evident aplicarea corectă a formelor de evaluare  
Informarea periodică a părinților despre situația școlară și disciplinară a elevilor  

Părinții au luat cunoștință despre situația școlară și disciplinară a copiilor lor, în cadru organizat sau nu (ședințe, consultații, întâlniri la solicitarea școlii sau a părintelui)  

lunar  Învățători/diriginți  Creșterea numărului de părinți care iau legătura cu școala față de anul școlar anterior  

Realizarea graficului de asistenţe, participarea la ore împreună cu responsabilii de comisii/catedre  
O bună pregătire metodică și în specialitate a personalului didactic de predare din școală  

Ianuarie 2017 Mai 2017  Director  Au fost văzute cel puțin o data pe semestru toate cadrele didactice  
Informarea CP si a CA prin rapoarte de analiza despre progresului școlar al elevilor şi performantele acestora la olimpiadele și concursurile școlare, alte activități educative în care sunt implicați elevii școlii  

Toți cei implicați în procesul educațional cunosc rezultatele elevilor școlii  
Cel puțin o dată pe semestru  Responsabili comisii metodice  Fiecare responsabil de comisie realizează raportări despre 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  
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A. 3. Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Pregătirea metodică pentru lecţii reflectată în proiectarea didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic sau vechime  

Cadrele didactice realizează proiectarea demersului didactic in conformitate cu cerințele curriculumului  

permanent  Responsabili comisii metodice  Cel puțin 80% din cadrele didactice proiectează corect demersurile didactice  

Conceperea şi aprobarea proiectului Să știi mai multe, să fii mai bun şi implementarea lui în bune condiţii  
Activitățile din proiectul Să știi mai multe, să fii mai bun au fost apreciate atât de elevi, cât și de părinți  

Iunie 2017  Consilier educativ  Toate activitățile propuse au fost realizate  

Dezvoltarea unor programe de educaţie diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale , precum şi pentru copii capabili de performanţe)  

Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare  

Permanent  Responsabili comisii metodice  Existenta programelor Progresul elevilor măsurat prin rezultatele la învățătură  
 

A. 4. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Perfecţionarea prin examenele de grad didactic sau cursuri de perfecționare metodică şi în specialitate   

O bună pregătire metodică și în specialitate a personalului didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor  

permanent  Director  Responsabil comisie perfecționare  
Majoritatea cadrelor didactice participă la perfecționare indiferent de formă  

Perfecţionarea personalului prin studiu individual, documentare ştiinţifică, participare la cercurile metodice, sesiuni de comunicare metodico-ştiinţifică, simpozioane, schimburi de experienţă, seminarii de formare  

O bună pregătire metodică și în specialitate a personalului didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor  

Permanent  Responsabili comisii metodice  Diplome Adeverințe de participare  
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Prezentarea ofertelor în vederea formării continue din partea CCD şi altor instituţii abilitate  
Cadrele didactice cunosc oferta în domeniul formării profesionale  

De câte ori apar oferte  Responsabili comisie perfecționare  Toate cadrele didactice au luat cunoștință de oferta de programe de perfecționare  
Reactualizarea situației perfecționării cadrelor didactice din școală  Exista o situație la zi a perfecționării cadrelor didactice  Semestrial  Director  Responsabil. comisie perfecționare  

Toate cadrele didactice au completat macheta și au depus documentele solicitate  
Participarea cadrelor didactice la Programele Erasmus+, alte programe europene, precum şi realizarea de programe de cooperare cu școli din alte țări  

Creșterea numărului de cereri de participare la programele europene din partea cadrelor didactice ale școlii  

In termenul dat de organizatori  Responsabil  comisie perfecționare  Existenţa a cel puțin 2 cadre didactice participante în programele europene  

 
A. 5. Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal sau profesional   

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Prelucrarea metodologiei de desfăşurare a evaluărilor naționale, prezentarea calendarului evaluărilor și admiterii 2017, a programelor și a metodologiei de înscriere în învățământul liceal sau profesional a rețelei de unități liceale din județ, elevilor și părinților acestora  

Toţi elevii se vor înscrie și vor fi admişi în învățământul liceal sau profesional 
octomrie-iunie 2017 Director/ Diriginții claselor a VIII-a, profesorii de lb. rom., lb. maternă, matematică, fizică, biologie, învăţătorii claselor a II-a şi a IV-a  

Toți elevii și părinții acestora cunosc modul de desfășurare a evaluării naționale și a modului de admitere în învățământul liceal sau profesional 

Realizarea programului de pregătire pentru evaluarea națională la disciplinele limba şi literatura româna, limba și literatura maternă şi matematică  

Creșterea numărului de elevi cu medii peste 5 la probele evaluării naționale  
Pe parcursul anului școlar în fiecare săptămână câte o oră la fiecare disciplină de examen  

Responsabilii catedrelor de limba română şi matematică  

Procentul de note peste 7 a crescut cu 10%  

 



Scoala Gimnazială Porumbești 
 

 

 
 

22

B. Condiţii de studiu şi de siguranţă   
B.1. Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anul şcolar 2016-2017  

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Asigurarea cu manuale , cu documentele curriculare oficiale ale manualelor şi materiale auxiliare  

Toți elevii au manuale la toate disciplinele  Septembrie 2016  Director  Toți elevii au manuale la toate disciplinele  Existenţa documentelor curriculare oficiale, manualelor şi materialelor  
Realizarea şi aprobarea orarelor și schemelor orare şi comunicarea acestora elevilor şi părinţilor  

Orarul și schemele orare sunt realizate în termenul stabilit și sunt comunicate elevilor și părinților  

Septembrie 2016  Responsabil comisia de elaborare a schemelor orare  

Scheme orare  

Definitivarea încadrării personalului didactic, constituirea catedrelor şi a posturilor, acoperirea orelor vacante  

Toate posturile și orele vacante sunt încadrate cu personal calificat  
Septembrie 2016  Director  Încadrarea cu personal cu pregătire de specialitate 100%  

Pregătirea şcolii pentru sezonul rece (verificarea instalaţiei termice)  
Școala este pregătită pentru sezonul rece din punct de vedere termic  

Octombrie 2016  Director  Instalația funcționează la parametri normali  
Amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, şi predarea inventarului clasei către fiecare învăţător/diriginte 

Începerea şcolii în condiții bune  Septembrie 2016 Director Ambientul creat  

Exercitarea controlului documentelor specifice prin: constatarea evidenţei documentelor la fiecare comisie, păstrarea, arhivarea şi 

S-a realizat arhivarea şi inventarierea documentelor din anul şcolar trecut şi anul şcolar curent  

Octombrie 2016 Februarie 2017  Director  Secretar  Existenţa documentelor  
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inventarierea documentelor din anul şcolar trecut şi anul şcolar curent  
Obţinerea de mijloace financiare cu respectarea legislației în vigoare  Îmbunătățirea bazei materiale a școlii şi a ambientului claselor  

permanent  Toate cadrele didactice  Contracte de sponsorizare, procese verbale,   
      
B.2. Analiza si diagnoza activității educaționale pentru anul școlar 2015-2016  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Realizarea analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate în cadrul comisiilor metodice şi pe probleme, activităţii educative, în cadrul altor compartimente din cadrul  

Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate în cadrul comisiilor metodice  
Septembrie 2016 Responsabili comisii metodice  Rapoartele de analiză scot în evidenţă progresul făcut şi punctele slabe  

Realizarea Raportului de Analiză pentru Şcoala Gimnazială Porumbești şi structurile arondate în anul scolar 2015-2016, prezentarea lui în şedinta de analiză a consiliului profesoral şi stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017 

Raportul privind starea învățământului stabilește, împreună cu planul operațional și planul managerial semestrial orientarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2015 -2016  

Septembrie 2016 Director Responsabili comisii metodice  Raportul de analiză  

 B.3. Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2016-2017  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Constituirea comisiilor şi repartizarea atribuțiilor şi sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru  

Toate cadrele didactice își cunosc sarcinile si atribuțiile în comisiile din care fac parte  
Septembrie 2016 Director  Fişele posturilor  

Realizarea în termen a proiectării Toate cadrele didactice au Septembrie 2016  Responsabili comisii Existenţa planificărilor vizate  



Scoala Gimnazială Porumbești 
 

 

 
 

24

semestriale şi depunerea la timp a planificărilor după ce au fost vizate de responsabilii de comisii  
depus planificările în termenul stabilit  metodice  Director  

Elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare şi organizare a activității la nivelul C.A., C.P., comisii metodice, comisii pe probleme, CEAC  

Toate documentele au fost elaborate și aprobate în termenul stabilit  
Octombrie 2016  Director Responsabili comisii metodice  Existenta tuturor documentelor  

Proiectarea și aplicarea testărilor inițiale în conformitate cu documentele MENCS, aplicarea lor şi proiectarea demersurilor în funcție de rezultatele obținute  

S-au aplicat teste inițiale la toate disciplinele și s-a realizat analizarea acestora în cadrul comisiilor  

Octombrie 2016  Responsabili comisii metodice  Toate cadrele didactice au aplicat teste inițiale și au realizat fişe de analiză Fișe de analiză procese verbale  
Prezentarea CDS , aprobarea în Consiliul de administrație şi avizarea din partea inspectorilor de specialitate  

Oferta CDS oferă elevilor posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi de cunoaştere în diferite domenii de activitate  

Martie 2016  Director  Toate opționalele aprobate de CA au primit avizul inspectorilor de specialitate Fişele de avizare  
Planificarea şi organizarea pregătirii pentru evaluarea națională 2017  Pregătirea elevilor pentru evaluarea națională se face după un program și o programă bine stabilită 

Septembrie 2016 săptămânal  Director  Afişarea programului de pregătire  

Elaborarea şi aprobarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională 2016-2017, a şi a altor documente manageriale pentru anul școlar 2016-2017  

Planul operațional realizează orientarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017  

Octombrie 2016 Director  Existența programului de pregătire afișat  

Întocmirea și aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 
Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017  

Ian-feb. 2017 Director  Concordanta cu numărul de elevi la clasele pregătitoare și de grădiniță; Corelarea cu strategia I.S.J., cu criteriile de evaluare, cu nevoile specifice ale Comunității locale  
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B.4. Organizarea resurselor umane  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Încadrarea personalului didactic conform pregătirii şi continuităţii  Personalul didactic este încadrat conform pregătirii și continuității  

Septembrie 2016  Director  Secretar  Completarea statelor de functii  
Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic conform normativelor şi volumului de muncă  

Personalului didactic auxiliar şi nedidactic este normat conform normativelor şi volumului de muncă  

Septembrie 2016 Director Secretar  Completarea statelor de funcţii/fişe de normare  

Cuprinderea elevilor în colective în conformitate cu normativele în vigoare in ceea ce privește numărul de elevi la clasă  

Elevii sunt încadrați în colective în conformitate cu normativele în vigoare în ceea ce privește numărul de elevi la clasă  

Septembrie 2016 Director  Înscrierea elevilor în registrele matricole şi catloage  
Identificarea elevilor cu CES  Elevii diagnosticați cu CES au depus documentele la școală pentru a fi luați în evidența cabinetului psiho-pedagogic, a învățătorului de sprijin și învățătorului /dirigintelui clasei  

A doua jumătate a lunii septembrie 2016  
Director  Profesor psiholog  Dosare și fișe de evidență  

Completarea fisei postului pentru tot personalul şi asigurarea corectitudinii şi transparentei în relaţiile cu acesta  
Toate fișele au fost completate corect și la termen  Septembrie 2016  Director  Toate cadrele didactice au completat fișa postului Fişele postului completate corect  

Mobilizarea cadrelor didactice în scopul cuprinderii copiilor în școală şi grădiniţele arondate  
Evidența clară a copiilor din circumscripție pentru clasa pregătitoare  

Lunile mai-iunie 2017  Director  Numărul de elevi înscrisi la clasa  
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B.5. Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic  
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor de securitate si sănătate a muncii si semnarea fişelor specifice  

Tot personalul școlii cunoaște normele de securitate și sănătate în spațiul școlar şi nu există incidente pe parcursul anului școlar  

Septembrie 2016  Director  Procese verbale/fişe specifice  

Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor RI și a procedurilor de acces în perimetrul școlar  
Creșterea gradului de securitate din școală  permanent  Învățători/diriginți  Procese verbale ședințe  

Asigurarea spaţiilor necesare arhivării şi păstrării documentelor şcolare  Păstrarea în siguranță a documentelor școlare  permanent  Director  Documentele sunt păstrate în condiții de siguranță – fișete metalice, cu cheie  
Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apa, etc.  

Condiții optime de desfășurare a activității școlare  permanent  Director  Condiţii bune de funcţionare, fără incidente  
Asigurarea respectării normelor de igienă şcolară, de protecţie civilă şi P.S.I.  

Condiții optime de desfășurare a activității școlare  permanent  Director  Responsabil PSI Demonstrarea realizării prin fișele de instruire şi procesele verbale 
Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia comunitară în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea actelor de violenţă, abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile  

O mai bună asigurare a pazei şi siguranţei elevilor, prevenirea actelor de violenţă, abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile  

permanent  Director  Diriginți În planificările orelor de dirigenţie există cel puţin o temă cu acest subiect  

Stabilirea legăturilor cu familia pentru prevenirea şi combaterea absenteismului, a repetenţiei, a abandonului şcolar  

Scăderea numărului de acte de indisciplină și prevenirea absenteismului și abandonului școlar  

periodic  Învățători/diriginți  Procese verbale ședințe  

Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia comunitară în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru 
O mai bună asigurare a pazei şi siguranţei elevilor, prevenirea actelor de violenţă, abandonului 

permanent  Director Administrator  În planificările orelor de dirigenţie există cel puţin o temă cu acest subiect  
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prevenirea actelor de violenţă, abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile  
şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile  

Stabilirea legăturilor cu familia pentru prevenirea şi combaterea absenteismului, a repetenţiei, a abandonului şcolar  

Scăderea numărului de acte de indisciplină și prevenirea absenteismului și abandonului școlar  

periodic  Învățători/diriginți  Procese verbale ședințe  

 B.6. Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor de corigenţă 
Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen  Responsabilităţi  Indicatori de performanţă  
Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenţă  S-au numit comisiile pentru examenul de corigență în termenul stabilit și s-au predat deciziile de numire  

Iunie 2017  Director  Decizii comisii de corigență  

Realizarea programului de pregătire suplimentară a elevilor corigenţi  
Programul de pregătire s-a derulat conform graficului  Sfârșitul lunii august 2017  Director adjunct Responsabili comisii metodice  

Toți elevii au participat la programul de pregătire  
Susţinerea examenelor de corigenţă la clasele a VIII şi II-VII în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a învăţământului preuniversitar  

Examenul de corigență s-a derulat fără probleme  18.08-5.09.2017  Director  Participarea la examenul de corigență a fost de 100 % 

  
Director,                                                                                                     Aprobat de Consiliul de Administratie din data de 27.09.2016. 
Kornis Ágnes 


