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I. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE ŞI A COMUNITĂŢII ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ 

 

 

MOTIVAREA PROIECTULUI 

 

 

Orice comunitate umană organizată într-un efort sistematic de realizare a unui bun sau a unui produs, a unei valori, se numeşte organizaţie. 

O comunitate umană devine organizaţie : 

- atunci când se reunesc la un loc mai multe persoane ; 

- atunci când cei care se reunesc  acceptă sau convin să desfăşoare împreună eforturi în vederea unor activităţi comune; 

- atunci când membrii acceptă să îndeplinească sarcini precise, să ocupe locuri precise în cadrul organizaţiei. 

      Altfel spus, ,,organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi nonumane dirijate spre atingerea unor finalităţi prestabilite. “ 

Rezultă că o organizaţie constă în esenţă din : 

- scop(uri) 

- structură ( de comunicare, decizională, de raportare, de roluri, de putere etc.) 

- interacţiuni (relaţii realizate efectiv în cadrul structurii formale sau în afara acesteia ) 

 

 Şcoala reprezintă unul dintre spaţiile culturale prin care o comunitate încearcă să-şi promoveze propriul model social ,,un spaţiu privilegiat 

care trebuie să ofere o densitate mare de oportunităţi apte să potenţeze creşterea elevului”. Prin reforma învăţământului, accentul începe să se pună 
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pe ,,interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii în centre de resurse educaţionale şi de servicii  oferite 

comunităţii.  ,,Prin descentralizare, urmărindu-se delegarea autorităţii decizionale la nivel local, creşterea influenţei comunităţii locale asupra 

unităţii de învăţământ. Prin urmare, şcoala îşi va elabora oferta educaţională  pe baza nevoilor şi a cererii de educaţie exprimate de către 

comunitate. Pe măsură ce şcoala îşi va spori independenţa decizională faţă de nivelurile ierarhice  superioare  ale sistemului şcolar, ea va deveni tot 

mai dependentă de comunitatea locală, atât în privinţa opţiunilor educaţionale strategice, cât şi din punct de vedere al resurselor ( umane, materiale, 

financiare, informaţionale şi instituţionale ) ce pot fi atrase. 

 Continuând politica de reformă  a învăţământului  şi acţiunea de descentralizare,  actuala conducere a destinelor învăţământului românesc 

relansează acţiunea descentralizării plecând, printre altele, şi de la premisa scăderii interesului comunităţii pentru şcoală . 

,,...În perioada interbelică comunităţile considerau că şcoala este a lor  şi erau mult mai ataşate de ea , probabil şi pentru că din şcoală veneau 

principalele informaţii noi care arătau drumul spre modernitate . 

 În momentul de faţă comunitatea nu mai considera şcoala ca o parte atât de importantă  a ei şi atunci şi prestigiul profesorului a scăzut, aşa 

încât începem să descentralizăm sistemul şcolar , să redăm şcolile comunităţilor, chiar dacă acestea  continuă să considere că şcolile sunt ale 

statului , adică ale unei comunităţi abstacte  şi impersonale “. 

 Adaptându-se politicii generale la nivel local, parteneriatul dintre şcoală şi autorităţile locale devine condiţie sine qua-non în strategia 

dezvoltării durabile a societăţii. Administraţia publică în unităţile administrativ –teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale , 

descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de 

interes deosebit. 

  Autonomia locală priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale  de a rezolva şi gestiona, în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor 

publice, în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă . 

 

SCURT   ISTORIC 

  

 Şcoala gimnazială ,,I.A.Bassarabescu “ Ploieşti este situată în Municipiul Ploieşti, cartier 9 Mai, Strada Aleea Strunga, nr. 2, deschizându-şi 

porţile la data de 1.09.1996 cu denumirea-  Şcoala cu clasele I- VIII ,,9 Mai “, ulterior “I.A.Bassarabescu” . 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

 Populaţia şcolară a unităţii noastre a urmat şi în cazul nostru dinamica demografică a oraşului Ploieşti şi judeţului Prahova, astfel că în anul 

şcolar în curs (2016-2017) înregistrăm o populaţie şcolară de 1002 elevi . 

 Şcoala  funcţionează într-un local propriu, format dintr-un singur corp de clădire, compus din parter şi două nivele, după modelul majorităţii 

şcolilor din România construite în anul 1996 .  

 Baza materială a şcolii  corespunde din toate punctele de vedere  scopului pentru care a fost construită cuprinzând: 

- 3 laboratoare  ; 

- 6 cabinete (limba română, limbi moderne, istorie, geografie, matematică, religie) 

- Sala de sport 
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- Un cabinet informatica  

- Bibliotecă 

 Întreaga bază materială este îngrijită, curată, bine întreţinută tehnic (atât prin grija personalului de întreţinere, dar şi a elevilor şi cadrelor 

didactice ), iar mobilierul este nou şi funcţional în toate sălile de clasă şi cabinete, laboratoare. 

 

CONDIŢII SOCIO- ECONOMICE ALE ZONEI 

 

Municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, vechi centru industrial renumit prin numărul mare de rafinării şi printr-o intensă activitate 

petrolieră a trecut, asemeni întregii noastre societăţi postdecembriste, prin frământări, restructurări, privatizări. 

 Toate acestea au fost însoţite de apariţia somajului, de deplasarea accentului de pe dezvoltarea industrială pe cea comercială a serviciilor 

publice. 

 Efectele  transformărilor economice la care a fost supus oraşul s-au reflectat şi în plan social şi implicit asupra educaţiei. 

 

                                       II. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

 

 Interactiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic impune transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii 

oferite comunităţii. Şcoala gimnazială ,,I.A.Bassarabescu “ Ploieşti  ca furnizor principal de servicii de educaţie  în cadrul comunităţii zonale îşi 

propune să ofere elevilor săi condiţii optime de dezvoltare a capacităţilor necesare în a reuşi în faţa schimbărilor permanente şi rapide din viaţă. 

Prin implementarea echilibrată a ariilor curriculare şi de trunchi comun şi ale disciplinelor opţionale, prin întregul demers instructiv-educativ 

desfăşurat în cadrul unităţii şcolare, dezvoltăm capacităţi cognitive, atitudinale şi aptitudinale elevilor noştrii, principalii beneficiari ai educaţiei. 

 Astfel, printr-un ansamblu de acţiuni elaborate, planificare şi implementare a programelor de educaţie, intenţionăm să furnizăm servicii de 

calitate capabile să satisfacă standardele de calitate. 

 În îndeplinirea misiunii organizaţiei noastre şcolare pornim de la faptul că educaţia este percepută astăzi  ca o funcţie vitală a societăţii 

contemporane, deoarece prin aceasta societatea îşi perpetuează existenţa, transmitând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea  a învăţat 

despre ea şi despre realitate. 

 De la şcoala contemporană societatea asteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să ajute să se 

adapteze  la o realitate în continuă transformare şi să-şi pregătească un viitor  imprevizibil. 

 Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea asigură forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează 

progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului, educaţia este unul dintre instrumentele 

cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul. Soluţia tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea 

contemporană este căutată în educaţie şi şcoală. Toate presiunile  exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea rolului şcolii: 

dintr-o instituţie autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit interfaţă în relaţia individ-

societate, spaţiu social specific în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima 

instituţie care îi confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi  toate cercetările  demonstrează că modul în care se adaptează un copil  la 

şcoală reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea conduitei socio-profesionale ca adult. 
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 Absolvenţii care probează autonomie intelectuala şi morală, capacitate de adaptare la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă 

faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve singuri şi corect problemele existenţiale şi vor da  dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor 

contribui la creşterea disfuncţionalităţilor  sociale. 

 

OBIECTIVELE ŞCOLII : 

 

- Să asigurăm accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de starea socială, materială, sex, rasă, naţionalitate, apartenenţa 

religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal în contextul social actual ; 

 

- Să formăm şi să dezvoltam la elevi capacitatea de a comunica, eficient, în situaţii reale, folosind limba română, limbi străine şi diverse 

limbaje de specialitate; 

 

- Să readucem învăţarea în clasă şi să reducem dependenţa pregătirii şcolare de învăţământul paralel; 

 

- Să formăm capacităţi şi motivaţii necesare învăţării, precum şi asemănarea tehnicilor de muncă intelectuală pentru realizarea instruirii şi 

autoinstruirii pe toată perioada vieţii ; 

 

- Să dezvoltăm capacităţi şi motivaţii specifice formării corpului profesoral; 

 

- Să dezvoltăm parteneriate locale eficiente şi adecvate misiunii unităţii noastre şcolare; 

 

- Să identificăm noi surse de finanţare pe tipuri de activităţi proiectate; 

 

- Să individualizăm şcoala prin iniţierea, apoi menţinerea unor acţiuni de tradiţie; 

 

- Să integrăm Şcoala ,, I.A.Bassarabescu” în cadrul unităţilor reprezentative, prin rezultatele obţinute; 

 

VALORI  CHEIE : 

 

Deschidere  la nou : 

-  în relaţii interumane  

      - către practici europene 

- pentru parteneriat 

 

Echipa : învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale  

Dezvoltarea personală : prin formare şi perfecţionare permanentă  
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Eficienţa : exprimată prin raportul efort – rezultate  

 

FILOZOFII  :  

   « Ai reuşit, continuă ! 

    N-ai reuşit,  continuă ! »    

 

            

 

III.   DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN    SI  EXTERN  AL ORGANIZATIEI  SCOLARE  

 

a ) Cadrele didactice  din unitate   au participat /participă la : 

- stagii de formare ; 

- grade didactice ; 

- completări  de  studii ; 

- cercuri pedagogice, acţiuni CCD ,  ISJPH . 

 

 TOTAL GRADUL I GRADUL II DEFINITIVAT DEBUTANT 
PROFESORI 34 16 4 8 6 

PRIMAR 20+1 13 6 1  

INVATATORI 5 4  1  

PINVP 16 8 6 2  
                                                                                                    

 

         Evaluări :   

 

      În proporţie de 100%  cadrele didactice din unitatea noastră au fost apreciate cu calificativul FOARTE BINE pentru activitatea desfăşurată  

la catedră şi în aceeaşi proporţie au fost notate cu 10 la inspecţii sau preinspecţii pentru înscrierea la gradele  didactice . 

       

b) Mediul de provenienţă al elevilor  

 

În proporţie de 80 – 85 %  elevii noştri provin din familii modeste, cu un nivel de şcolarizare mediu proveniţi din Cartierul “9 MAI” al oraşului 

Ploieşti. 

 

 

 



6 

 

SCO  LA 17 SEPTEMBRIE 2013

PRIMAR FETE BAIETI TOTAL GIMNAZIU FETE BAIETI TOTAL

1A 14 13 27 5A    11 15 26

1B 10 12 22 5B    10 14 24

1C 16 13 29 5C 17 9 26

1D 12 13 25 5D 9 15 24

TOTAL 52 51 103 TOTAL 47 53 100

2A   14 16 30 6A 14 16 30

2B 15 19 34 6B 18 13 31

2C 14 20 34 6C 12 17 29

2D 19 14 33 6D 12 16 28

TOTAL 62 69 131 TOTAL 56 62 118

3A 12 17 29 7A 8 17 25

3B  15 13 28 7B 29

3C 11 18 29 7C 12 12 24

3D 13 9 22 7D 9 13 22

TOTAL 51 57 108 TOTAL 29 42 100

4A 10 22 32 8A    18 12 30

4B 13 19 32 8B 12 14 26

4C    11 18 29 8C 14 10 24

4D 18 16 34 0

TOTAL 52 75 127 TOTAL 44 36 80

TOTAL PRIMAR217 252 469 TOTAL GIMNAZIU176 193 398

P1 35

P2 16 17 33

P3 19 15 34

TOTAL 102

PRIMAR 571

GIMN 398

TOTAL 969  
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SCO  LA 15 SEPTEMBRIE 2014

PRIMAR FETE BAIETI TOTAL GIMNAZIU FETE BAIETI TOTAL

1A 13 14 27 5A    10 19 29

1B 16 15 31 5B    16 17 33

1C 17 11 28 5C 12 20 32

5D 14 13 27

TOTAL 46 40 86 TOTAL 52 69 121

2A   14 13 27 6A 12 15 27

2B 10 14 24 6B 8 15 23

2C 16 12 28 6C 17 6 23

2D 11 12 23 6D 9 14 23

TOTAL 51 51 102 TOTAL 46 50 96

3A 14 17 31 7A 14 17 31

3B  15 19 34 7B 17 13 30

3C 14 21 35 7C 12 17 29

3D 19 15 34 7D 13 14 27

TOTAL 62 72 134 TOTAL 56 61 117

4A 12 17 29 8A    8 17 25

4B 15 13 28 8B 13 15 28

4C    10 18 28 8C 11 11 22

4D 10 14 24 8D 9 12 21

TOTAL 47 62 109 TOTAL 41 55 96

TOTAL 

PRIMAR 206 225 431
TOTAL 

GIMNAZIU 195 235 430

P1 16 14 30

P2 15 14 29

P3 16 12 28

P4 15 13 28

P5 13 9 22

TOTAL 75 62 137

0-IV 281 287 568

I-VIII 476 522 998  
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SCO  LA 15 SEPTEMBRIE 2015

PRIMAR FETE BAIETI TOTAL GIMNAZIU FETE BAIETI TOTAL

1A 15 14 29 5A    12 10 22

1B 12 14 26 5B    13 11 24

1C 16 10 26 5C 12 9 21

1D 15 9 24 5D 14 13 27

1E 14 10 24

TOTAL 72 57 129 TOTAL 51 43 94

2A   14 16 30 6A 9 19 28

2B 18 15 33 6B 16 16 32

2C 14 14 28 6C 11 16 27

6D 14 13 27

TOTAL 46 45 91 TOTAL 50 64 114

3A 13 13 26 7A 12 14 26

3B  10 15 25 7B 8 16 24

3C 14 12 26 7C 18 6 24

3D 14 10 24 7D 10 11 21

TOTAL 51 50 101 TOTAL 48 47 95

4A 13 17 30 8A    14 17 31

4B 15 17 32 8B 16 11 27

4C    14 19 33 8C 10 16 26

4D 19 15 34 8D 13 14 27

TOTAL 61 68 129 TOTAL 53 58 111

TOTAL 

PRIMAR 230 220 450
TOTAL 

GIMNAZIU 202 212 414

P1 17 19 36

P2 15 20 35

P3 18 14 32

P4 15 19 34

TOTAL 65 72 137

0-IV 295 292 587

I-VIII 497 504 1001  
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SCO  LA 15 SEPTEMBRIE 2016

PRIMAR FETE BAIETI TOTAL GIMNAZIU FETE BAIETI TOTAL

1A 17 18 35 5A    12 19 31

1B 14 19 33 5B    16 17 33

1C 17 15 32 5C 12 19 31

1D 12 18 30 5D 18 12 30

TOTAL 60 70 130 TOTAL 58 67 125

2A 15 15 30 6A 12 8 20

2B 10 13 23 6B 14 11 25

2C 17 9 26 6C 9 12 21

2D 15 10 25 6D 11 12 23

2E 14 13 27 0

TOTAL 71 60 131 TOTAL 46 43 89

3A 14 18 32 7A 9 19 28

3B  17 16 33 7B 16 13 29

3C 13 15 28 7C 10 18 28

7D 14 13 27

TOTAL 44 49 93 TOTAL 49 63 112

4A 12 13 25 8A    12 15 27

4B 9 14 23 8B 8 17 25

4C    13 13 26 8C 19 5 24

4D 14 10 24 8D 9 8 17

TOTAL 48 50 98 TOTAL 48 45 93

TOTAL 

PRIMAR 223 229 452
TOTAL 

GIMNAZIU 201 218 419

P1 15 22 37

P2 14 20 34

P3 13 13 26

P4 13 21 34

TOTAL 55 76 131

0-IV 278 305 583

I-VIII 479 523 1002  
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c) Indicatori de evaluare a performanţei şcolare  ( anul 2013-2016) 

 

REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ  2013- 2014 

1.LIMBA ROMÂNĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 74 74 - 2 - 3 7 10 14 24 15 - 70 

% 100 100 0 2,70 0 4,05 9,45 13,51 18,91 30,37 20,27 0 94,59 

 

2.MATEMATICĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 74 74 - - 3 - 2 8 19 26 18 2 71 

% 100 100 0 0 4,05 0 2,70 10,81 25,67 29,88 24,32 2,70 95,94 

 

3.MEDIA LA TESTAREA NAȚIONALĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 74 74 - - 2 2 - 18 10 23 19 0 70 

% 100 100 0 0 2,70 2,70 0 24,32 13,51 31,08 25,67 0 94,59 
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REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014- 2015 

1.LIMBA ROMÂNĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 87 87 - - - - 7 4 15 34 27 - 87 

% 100 100 0 0 0 0 8,04 4,59 17,24 39,08 31,03 0 100 

 

2.MATEMATICĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 87 87 - 2 - 2 5 9 13 26 25 5 83 

% 100 100 0 2,29 0 1,86 5,74 10,34 14,94 29,88 28,73 5,74 95,40 

 

3.MEDIA LA TESTAREA NAȚIONALĂ 

 Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. note 
între 1-
1,99 

Nr. note 
între 2-
2,99 

Nr. note 
între 
3-3,99 

Nr. note 
între 4-
4,99 

Nr. note 
între 5-
5,99 

Nr. note 
între 6-
6,99 

Nr. note 
între 7-
7,99 

Nr. note 
între 
8-8,99 

Nr. note 
între 9-
9,99 

Nr. note 
de 10 

Nr. elevi 
promovați 

Cifre absolute 87 87 - - 1 2 4 11 12 34 23 0 84 

% 100 100 0 0 1,14 2,29 4,59 12,64 13,79 39,08 26,43 0 96,55 
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REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2015-2016 

.LIMBA ROMÂNĂ 
 Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. note 

între 1-

1,99 

Nr. note 

între 2-

2,99 

Nr. note 

între 

3-3,99 

Nr. note 

între 4-

4,99 

Nr. note 

între 5-

5,99 

Nr. note 

între 6-

6,99 

Nr. note 

între 7-

7,99 

Nr. note 

între 

8-8,99 

Nr. note 

între 9-

9,99 

Nr. note 

de 10 

Nr. elevi 

promovați 

Cifre absolute 107 107 - - - 1 - 7 13 41 45 - 106 

% 100 100 0 0 0 0,93 0 6,54 12,14 38,31 42,05 0 99,06 

2.MATEMATICĂ 
 Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. note 

între 1-

1,99 

Nr. note 

între 2-

2,99 

Nr. note 

între 

3-3,99 

Nr. note 

între 4-

4,99 

Nr. note 

între 5-

5,99 

Nr. note 

între 6-

6,99 

Nr. note 

între 7-

7,99 

Nr. note 

între 

8-8,99 

Nr. note 

între 9-

9,99 

Nr. note 

de 10 

Nr. elevi 

promovați 

Cifre absolute 107 107 - - 2 1 6 12 19 44 20 3 104 

% 100 100 0 0 1,86 0,93 5,60 11,21 17,75 41,12 18,69 2,80 97,16 

3.MEDIA LA TESTAREA NAȚIONALĂ 
 Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. note 

între 1-

1,99 

Nr. note 

între 2-

2,99 

Nr. note 

între 

3-3,99 

Nr. note 

între 4-

4,99 

Nr. note 

între 5-

5,99 

Nr. note 

între 6-

6,99 

Nr. note 

între 7-

7,99 

Nr. note 

între 

8-8,99 

Nr. note 

între 9-

9,99 

Nr. note 

de 10 

Nr. elevi 

promovați 

Cifre absolute 107 107 - - 1 - 2 14 12 49 29 0 106 

% 100 100 0 0 0,93 0 1,86 13,08 11,21 45,79 27,10 0 99,06 
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Statistica admiterii la licee în iunie 2016 

Liceul 
Nr. elevi 

admiși 
Procente 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 12 11,21% 

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 17 15,88% 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 14 13,08% 

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 6 5,60% 

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 16 14,95% 

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9 8,41% 

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7 6,54% 

COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9 8,41% 

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 3 2,80% 

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 1 0,93% 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 1 0,93% 

COLEGIUL TEHNIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 2 1,86% 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 1 0,93% 

LICEUL CARMEN SYLVA, MUNICIPUL PLOIEȘTI 1 0,93% 

LICEUL MILITAR BREAZA 2 1,86% 

Colegiul Tehnic "Media" MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1 0,93% 

SEMINARUL TEOLOGIC 1 0,93% 

RROMI 4 3,73% 

 

 

 

 

 

http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177190
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177307
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177317
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177322
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177334
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177331
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177354
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177329
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177359
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177345
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177360
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177356
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=32&Lic=11177346
http://admitere.edu.ro/Pages/SpecPerLic.aspx?Jud=4&Lic=11179629
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d )  Colaborarea cu comunitatea  locală:  

 

Biserica, Poliţia, Teatrul Toma Caragiu, Filarmonica Ploieşti, Muzeele oraşului, Palatul copiilor -  reprezintă instituţii ale comunităţii 

locale  prezente în activitatea curentă a şcolii noastre. Colaborarea cu comunitatea locală este coordonată de o comisie, în al cărui plan 

managerial  sunt prevăzute acţiuni multiple, diverse, concrete, vizând :  

- prezenţa periodică sau ori de câte ori este necesară a reprezentanţilor Poliţiei comunitare pentru discuţii cu elevii problemă: 

- prezenţa reprezentanţilor Poliţiei comunitare la şedinţele cu părinţii ; 

- întâlniri cu reprezentanţii Consiliului Judeţean  pentru orientare şcolară şi profesională; 

- asumarea răspunderii elevilor / familiei / şcolii pentru educaţie ; 

- promovarea iniţiativelor vizând îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, prevenirea accidentelor, respectarea normelor PM , PSI, Protecţie civilă  

- antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare vizând întreţinerea spaţiilor verzi  din şcoală şi din oraş , de igienizare a habitatului; 

- întâlniri cu reprezentanţii Fundaţiei antidrog; 

- realizarea de acţiuni comune  cu implicarea reprezentanţilor  

- vizite la teatru , filarmonică, muzee .  

         A existat o foarte bună relaţie cu presa  şi televiziunile locale, concretizată în numeroase articole care prezintă  activităţile şi acţiunile 

realizate în şcoală, rezultate obţinute de elevi şi profesori. 

e) Stilul de conducere şi climatul de muncă  

 

 Stilul de conducere al echipei manageriale se bazează pe cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru 

profesie, libertate de exprimare , receptivitate la nou , creativitate , entuziasm , dorinţa de afirmare . 

 Ca urmare a acestui stil managerial, dar şi a profesionalismului, seriozităţii cadrelor didactice şi personalului şcolii, climatul de muncă poate 

fi caracterizat ca fiind deschis, dinamic, stimulativ, reflectându-se pozitiv în activitatea instructiv- educativă. 

 Managementul şcolar aplicat la Şcoala gimnazială “I.A.Bassarabescu” Ploieşti  a acordat prioritate strategiilor politicilor de dezvoltare 

instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ, acest aspect fiind dovedit  prin :  

 Implicarea Consiliului de Administraţie în aplicarea strategiilor la nivelul şcolii; 

 Colaborarea şi participarea şcolii la activităţi organizate pe plan local de către ONG-uri ; 

 Lucrul în echipă la nivelul managementului; 

 Colaborarea pe plan local cu ceilalţi manageri; 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale. 

 

           IV.  ANALIZA PESTE 

 

  Descentralizarea unitătilor de învăţământ implică o creştere a implicării comunităţii locale în viaţa şcolii . Aceasta va duce la 

individualizarea ofertei şcolare în funcţie de nevoile comunităţii, dar şi de analiza aspectelor politice, economice, sociale, tehnologice. 
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1. POLITICUL 

 

Bazată pe principiile politicii educaţionale la nivel naţional, politica educaţională a Şcolii gimnaziale “I.A.Bassarabescu” Ploieşti îşi propune : 

 Un învăţământ deschis  

 Un învăţământ  diversificat – concretizat în existenţa claselor cu profil ; 

 O bună colaborare cu familia  

 

2. ECONOMICUL  

 

Deşi aflată într-o zonă periferică, la extremitatea vestică a oraşului Ploieşti, şcoala atrage elevi  pentru care admiterea în unitatea noastră reprezintă 

o ocazie de a dobândi o nouă calitate în vederea admiterii în liceu . 

 3. SOCIALUL 

Din analiza mediului social, se pot desprinde următoarele  concluzii : 

 nivelul socio-profesional  al familiilor de origine a elevilor este mediu; 

 prezenţa dificultătilor materiale influenţează uneori performanţa şcolară ; 

 deşi nu sunt caracteristice, există cazuri de situaţii critice în anumite familii (alcoolism, detentie) cu rol negativ în formarea personalităţilor 

elevilor; 

 dificultăţi în supravegherea elevilor de la învăţământul obligatoriu, duce la absenteism, abateri de la regulamentul şcolar, etc. 

 

 4.TEHNOLOGICUL 

Şcoala dispune de : 

 reţea telefonică  

 un laborator de informatica dotata cu 25 calculatoare  

 4 calculatoare pentru serviciul secretariat si administrativ conectate la internet si 5 multifunctionale, o imprimantă 

 3 calculatoare, 3 multifunctionale,4 dvr-uri (cabinet director) 

 un calculator (bibliotecă ) conectat la intenet, cu  imprimantă 

 1 video , 38 camere video 

 20 de videoproiectoare  

 Instalaţie sonorizare / amplificare  

 

5.  ECOLOGICUL 

 

 Conform statisticilor oficiale,  municipiul Ploieşti este  printre cele mai populate oraşe din ţară, fapt care poate influenţa randamentul copiilor; 

 Se observă o creştere a interesului elevilor de a participa la proiecte de strângere selectivă a deşeurilor; 
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Analiza SWOT 

 

 

 

 

1.CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenta tuturor documentelor curriculare(planuri cadru, programe scolare , 

planificari, programe de optionale, etc); 

- Utilizarea materialelor auxiliare de catre cadrele didactice ; 

- Colaborarea cu diversi parteneri pentru realizarea activitatilor extracurriculare 

(quilling, handbal, baschet, dans de societate, karate, sah, etc); 

- Oferta de CDS este slab reprezentata; 

- Unele cadre didactice nu adapteaza planificarea si demersurile 

didactice la clasa; 

- Utilizarea limitata a mijloacelor moderne de invatamant; 

- Programe scolare incarcate si necorelate cu programele celorlalte 

discipline scolare; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Posibilitatea de imbogatire a fondului de carte a bibliotecii scolare; 

- Concursul “Olimpiadele Kaufland” poate aduce scolii mijloace de invatamant 

modern; 

- Colaborarea cu CJRAE Prahova; 

- Colaborarea cu Palatul Copiilor Ploiesti 

- Clase cu colective numeroase; 

- Oferta educationala nu este variata; 

- Parintii nu se implica in propunerea unor CDS-uri 
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2.RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Cadre didactice calificate si in mare parte titulare; 

- Cadrele didactice sunt interesate de perfectionarea prin grade didactice 

şi alte cursuri; 

- Relatii interpersonale si de lucru favorabile; 

- Absenteism redus; 

- asistenta medicala zilnica; 

 

- Conservatorismul unor cadre didactice in ceea ce priveste 

modernizarea procesului de invatamant; 

- Personal didactic auxiliar si nedidactic insuficient raportat la 

suprafata scolii si la numarul de elevi; 

-  salarii demotivante; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-varietate mare de programe de formare; 

-cresterea autonomiei scolii in selectia resurselor umane; 

-colaborarea cu un psiholog scolar voluntar; 

-fluctuatia de personal; 

-personalul nedidactic si didactic auxiliar este suprasolicitat din cauza 

blocarii posturilor; 

 

 

3.RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-spatiile existente sunt bine intretinute; 

-baza materiala exista pentru toate disciplinele de studiu; 

-suplimentarea resurselor financiare prin inchirierea salii de sport si 

ocazional a unor sali de clasa; 

-mijloace didactice vechi si/sau insuficiente;  

-resurse financiare insuficiente pentru innoirea bazei materiale si a dotarii 

laboratoarelor si cabinetelor ; 

-nu exista spatii pentru activitati extracuriculare , festivitati, serbari , etc.; 

-resursele financiare nu permit accesul tuturor cadrelor didactice la cursurile 

de perfectionare;  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Asociatia parintilor poate colecta banii redirectionati de membrii societatii 

-2% din impozitul pe venit ; 

-atragerea de sponsorizari facute de diferiti agenti economici ; 

-renuntarea la finantare per elev ; 

-deteriorarea si/sau uzarea morala a echipamentelor ; 
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4.RELATIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-derularea de proiecte in colaborare cu comunitatea locala(Politia Locala, 

Jandarmeria, etc.); 

-colaborarea cu Asociatia parintilor; 

-slaba colaborare cu ceilalti factori educationali; 

-lipsa implicarii parintilor in viata scolii; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-buna implicare a elevilor in proiecte si in actiuni de voluntariat; 

-disponibilitatea ONG-urilor de a colabora cu scoala; 

-timpul redus al parintilor pentru a participa la activitatile din scoala; 

-lipsa motivarii cadrelor didactice si a elevilor pentru a derula parteneriate; 

-instabilitatea institutiilor partenere; 

 

 

5. MANAGEMENTUL UNITĂŢII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-exsistenta documentelor manageriale; 

-directorii sunt membrii in Corpul de experti in management 

educational; 

-parcurgerea unor cursuri de formare in management educational; 

-reprezentativitate in CA 

- lipsa unui consilier juridic; 

-slaba implicare a unor membri CA; 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-descentralizarea in domeniul selectiei    resurselor umane ; 

-revenirea la finantarea pe elev; 

-schimbarea unor responsabili de comisii; 

-relationarea cu unele cadre didactice;  

-comunicare deficitare cu ISJ Prahova; 
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COMPONENTA STRATEGICĂ 

 
1.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 

1.1. Misiune şi viziune 

Viziunea Şcolii Gimnaziale „I.A.Bassarabescu” Ploieşti 
 
Abilitarea generaţiilor cu valori umaniste, capacitarea lor pentru o educaţie permanentă, supusă schimbării. 
 
 
Misiunea Şcolii Gimnaziale „I.A.Bassarabescu” Ploieşti 
 
 Realizarea unei educaţii moderne, aliniată exigenţelor UE, pentu formarea profesională a elevilor şi a cadrelor didactice. 

 

Demersul nostru educaţional,  alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea 

personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor 

transformări continue. 

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte: 
o Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat; 

 

o Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel 

local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

1.2  Ţinte strategice 
Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a 

unităţii şcolare şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să 
le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească. 

Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială „I.A.Bassarabescu” şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt: 

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 
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competenţelor acestora 

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 

Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

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

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

       1.3 Opţiuni strategice 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

Motivarea alegerii ţintei: 

* Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, 

necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală; 

* Misiunea şcolii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educaţie, şcoala 

satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

* Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane şi materiale, tehnica informaţională, metodele activ-participativ; 

* Activitatea şcolii trebuie îmbunătăţită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curricular, manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 

birotică şi consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJPH, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodişti, formatori, mentori; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

> Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJPH, Primarie, Consiliu local. 
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Opţiuni strategice: 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice; 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare. 

Rezultate aşteptate: 

• Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională; 

• Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate şcolare bune şi foarte bune, procent de promovabiliate în creştere şi scăderea ratei 

absenteismului; 

• Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea naţională şi medii ridicate de admitere în liceu; 

• Să crească gradul de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de metodele utilizate în predare- învăţare măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

 
Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi 
extraşcolare 
Motivarea alegerii ţintei: 

- Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor 

acestuia, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală; 

- .Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere 

prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor; 

- Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative; 

- Există în şcoală resursele umane şi materiale, tehnică informaţională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice. 

- Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructive - educativ. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curricular, manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 

birotică şi consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJPH, legislaţie actualizată; 
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> Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodişti, formatori, mentori; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

> Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJPH, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 

       O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului; 

O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi; 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă; 

 

Rezultate aşteptate: 

• Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea 

condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

• Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este 

mai mare; 

• Rezultate bune la evaluarea naţională şi medii ridicate de admiterea în licee; 

• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor faţă de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului 

de copii; 

• Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 

Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

Motivarea alegerii ţintei: 

- Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor 

acestuia, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală; 

-  Misiunea şcolii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

-  Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane şi materiale, tehnica informaţională; 

-  Activitatea şcolii trebuie îmbunătăţită prin folosirea eficientă a bazei materiale. 

Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 
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> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJPH, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodişti, formatori, mentori; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

> Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJPH, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii Europene;  

O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvotarea tehnologică prin programe MENCŞ şi proiecte; 

O.3.Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 
O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare; 

Rezultate aşteptate: 

• Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii; 

• Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate şcolare bune şi foarte bune, procent de promovabiliate în creştere şi scăderea ratei 

absenteismului; 

• Să crească gradul de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de metodele utilizate în predare- învăţare măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile 

exprimate de beneficiari 

Motivarea alegerii ţintei: 
- Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în 

domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

- Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă; 

- Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi 

extraşcolare; 

- Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

- Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă 

sau de altă natură; 

- Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 
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Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJPH, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodişti, formatori, mentori; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

> Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJPH, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 
O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 

O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi 

principiul lucrului în echipă; 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, ); 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale; 

Rezultate aşteptate: 

• Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii; 

• Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate; 

• O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia; 

• O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

• Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activităţilor educative, el creează coeziunea şi dinamica 

grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

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

Motivarea alegerii ţintei: 

*Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la proiecte naţionale şi europene. 

*Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de aşi îndeplini misiunea. 

*Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

*CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+. 

*Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 
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Resurse strategice: 

> Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

> Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, 

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

> Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJPH, site ERASMUS+, legislaţie actualizată; 

> Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experţi din exterior; 

> Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI; 

> Resurse de autoritate şi putere : ISJPH, MENCŞ, Comisia Europeană, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, alte aplicaţii, forumuri de discuţii) în cadrul unor 

proiecte educaţionale; 

O.2. 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; 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginiişcolii; 

O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

Rezultate aşteptate: 

• Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate; 

• Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi; 

• Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 
• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor si părinţilor faţa de proiectele desfăşurate; 
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6. PLAN OPERAŢIONAL - AN ŞCOLAR 2016-2017   

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare în vederea dezvoltării armonioase a 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 
RESURSE 

RESPONSABIL 
TIMP 

ALOCAT 
INDICATORI DE 
PERFORMANTA FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din 

şcoală, privind învaţarea centrată pe elev Proprii 

Şefi comisii 

metodice 

C. P. Directori 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Analiza periodică a 

progresului şcolar 

O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor 

didactice; 

Bugetare 

Extrabugetare 
Directori Resp. 

formare 

continuă 

C. P. Directori 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Inspecţii tematice 

Inventarierea inovaţiilor 

didactice eficiente; 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind 

utilizarea softului educaţional în lecţii 

Bugetare 

Extrabugetare 
CP. 

Resp. form. 

continuă 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Demonstraţii practice de 

diseminare 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în 

cadrul Comisiilor metodice, a Cercurilor 

pedagogice 

Proprii CP. 

Resp. comisii 

metodice 

Resp. comisii 

metodice ISJPH 

Directori 

Şefi de 

catedre 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Prin nr. de lecţii şi calitatea 

acestora 

O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor 

de simulare şi desfăşurare a evaluărilor 

naţionale; 

Bugetare 

Extrabugetare Formatori 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Analize comparative şi 

diagnostice 

O.6. Valorificarea experienţei didactice prin 

participarea la examenele naţionale şi la 

concursurile şcolare 

Bugetare 

Extrabugetare 
CP. 

Resp. comisii 

metod.,ISJPH 
Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Analize periodice a 

nivelului de performanţă 
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şcolare şi extraşcolare 

 

Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

RESURSE 

RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE PERFORMANTA 
FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale 

cu instituţiile care monitorizează 

respectarea drepturilor copilului; 
Bugetare 

Sponsorizări 

C. P. 

C.R.P. 

CA. 

ISJPH 

DGPC 

directori 

Consilier 

educativ 

An şcolar 2016 -

2017 

Participarea responsabilului 

diriginţilor. la orele de dirigenţie; 

Creşterea climatului de siguranţă a 

elevilor. 

O.2. Dezvoltarea serviciilor 

educaţionale de consiliere şi orientare 

şcolară pentru elevi şi părinţi 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consilier 

şcolar 
C. A. ISJPH 

Directori 

C.R.P. 

An şcolar 2016 -

2017 semestrial 

Proiecte comune cadre Didactice - 

elevi - părinţi; Antrenarea părinţilor 

în activităţile extraşcolare 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a 

consecinţelor actelor de delincvenţă 

juvenilă. 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consiliul 

profesoral 
Resp. comisii 

metod;ISJPH; 

Secţia 3 Poliţie 
Directori 

Consilier 

şcolar; 

An şcolar 2016 -

2017 semestrial 

Întâlniri periodice ale elevilor cu 

reprezentanţi ai Secţiei 3 Poliţie; 

Armonizarea climatului de muncă. 

O.4. Extinderea reţelei de 

supraveghere video a locurilor cu 

potenţial de risc 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 
Directori 

Administrator 
Directori 

An şcolar 2016 -

2017 

Verificarea periodică a situaţiilor 

problematice cu adoptarea de 

măsuri adecvate în timp util 
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Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

OPŢIUNI STRATEGICE 
RESURSE 

RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMANTA FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil 

pentru elevi în cadrul şcolii de nivel U.E. 

Extrabugetare 

Sponsorizări 
CP. C.R.P. 

Reprez. ai 

instituţiilor 

abilitate 

C.A. 

Directori 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului 

de informatică cu aparatură I.T. în pas cu 

dezvotarea tehnologică prin programe MENCŞ 

şi proiecte 

Extrabugetare 

Sponsorizări 

C.R.P. 

Reprez. ai 

instituţiilor 

abilitate 

CA. 

Directori 
Administrator 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului 

didactic 

Bugetare 

Extrabugetare 

Formatori; 

Şefi de 

catedre. 

CA. 

Administrator 

Directori 

Administrator 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.4. Diversificarea surselor de venituri 

extrabugetare. 

Bugetare 

Extrabugetare 
Directori 

Contabil 

CRP 

Directori 

Administrator 

Contabil 

Directori 

Administrator 

Contabil 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Raport situaţie financiară 
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Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al 
 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 
RES URSE 

RESPONSABI
L 

TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMANTA FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe 

baza unei diagnoze reale ţinte strategice care 

să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în 

educaţie 

Proprii 

Şefi comisii 

Metodice 

Directori, 

CEAC 

CEAC 

Directori 
Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Analiza periodică a 

progresului şcolar; 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, 

evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri 

Proprii Directori 

CEAC 

CEAC 

Directori Directori 

An şcolar 

2016-2017 

semestrial 

Inspecţii tematice 

Inventarierea inovaţiilor 

didactice eficiente; 

O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii 

ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate Proprii 

Diriginţi 
Învăţători 

Responsabil 

diriginţi/ 

învăţători 

Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

semestrial 

Inventarierea bazei de date 

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul 

echipei manageriale avându-se în vedere 

criteriile de competenţă profesională şi 

managerială, precum şi principiul lucrului în 

echipă 

Proprii 

CP. 

Resp. comisii 

metodice 

C.A. 

CP. 

Directori 

Directori 
An şcolar 2016 

-2017 

Prin rapoartele periodice 

ale responsabililor 

comisiilor 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, 

consultaţii, lectorate) Proprii 

Diriginţi 

Învăţători 

Părinţi 

Responsabilul 

diriginţilor/ 

învăţătorilor 
Directori 

An şcolar 

2016-2017 

semestrial 

Analize comparative şi 

diagnostice 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din 

cadrul primăriei pentru cazurile speciale Proprii 
CA. 

Directori 

Reprezentanţi 

Primărie 

Directori 
Directori 

An şcolar 2016 

-2017 

Analize periodice a 

nivelului de performanţă 
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Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi  

europene _______________________  _____________  ____________________  __________  

OPŢIUNI STRATEGICE 
RES URSE 

RESPONSABI
L 

TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMANTA FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor 

didactice în vederea comunicării prin 

intermediul internetului (email, alte 

aplicaţii, forumuri de discuţii) în cadrul 

unor proiecte educaţionale 

Proprii 

CP. 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 

Instituţii 

abilitate 

Directori 

Coordonator 

programe/ 
proiecte 

An şcolar 

2016 -2017 

Analiza periodică a 

evoluţiei proiectelor 

chestionare elevi/părinţi 

O.2. Informarea cadrelor diactice şi a 
elevilor în legătură cu posibilitatea 
desfăşurării unor proiecte de parteneriat 
strategic sau de mobilitate a cadrelor 
didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în 
activităţile curriculare; 

Proprii 
Directori 

Coordonator 

programe/ 
proiecte 

Directori 

Instituţii 

abilitate 

Directori 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

An şcolar 

2016 -2017 

semestrial 

Programul de programe 

şi proiecte şcolare şi 

extraşcolare 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor 
de promovare a imaginiişcolii; 

Bugetare 

Extrabugetare 
Membri ai 

comisiei 

pentru 

imaginea şcolii 

Responsabilul 

comisiei 

pentru 

imaginea 
şcolii 

Directori 
An şcolar 

2016 -2017 

semestrial 

Site-ul şcolii; 

Popularitate în 

comunitate 

O.4. Iniţierea unor proiecte de 

colaborare cu diferite ONG:-uri, firme 

private 
Proprii 

Resp. comisii 

metodice 

Resp. comisii 

metodice 

ISJPH 
Directori 

An şcolar 

2016 -2017 

semestrial 

Analiza periodică a 

evoluţiei proiectelor 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu 

instituţiile din cadrul comunităţii Proprii 
Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 
An şcolar 

2016 -2017 

semestrial 

Programul de proiecte şi 

programe 
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7. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem următoarele: 

*Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite cu regularitate (în fiecare an şcolar); 
*Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al 
proiectului. 
*Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare). 
*Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta 
Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

8. EVALUAREA STRATEGIEI 

#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 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. MATEI ANDREEA CLAUDIA 
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I. Curriculum  

Obiective:  

1.  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională:  

2.  Aplicarea Planului Cadru de învăţământ pentru învățământul primar și gimnazial; 

3.  Aplicarea programelor şcolare pentru învățământul primar și gimnazial;  

4.  Aplicarea ordinului pentru organizarea si desfășurarea evaluării naționale la clasa a VIII a, a II-a, a IV-a, a VI-a;  

5.  Monitorizarea rezultatelor obținute la evaluările naţionale, la concursurile și olimpiadele școlare. 

 

FUNCȚII ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE 
RESURSE 

1.PROIECTARE 1.Realizarea   planului de acțiune pentru PDI an 

școlar 2016-2017 
 

Comisia de redactare 
aprobată în CP 

10 oct 2016 Existența PDI și a Planului de 
acțiune pe anul școlar 2016-
2017 

Date statistice ale școlii pe 
ultimii 2 ani școlari 
Recensământ populație 0-7 
ani; 
Direcții strategice ale ISJ și 
corespunzătoare L1/2011 

2.Intocmirea rapoartelor: 

a.de activitate privind starea si 

calitatea învățământului în anul 

școlar 2015-2016; 

b. de activitate ale comisiilor din 

școală; 

c. de evaluare internă pentru anul 

școlar 2015-2016 

 
 
 
 
Sefii de comisii 
 
CEAC 
 
 

31 aug 2016 Existența PM anual și 
semestrial 

Registrul cu procese 

verbale al CP si CA 
Rapoartele șefilor de comisii 
Raportul anual de evaluare 
internă 
 
 

Direcții strategice ale ISJ și 
corespunzătoare L1/2011 
 
Rapoarte tipizate școală 
Standardele și descriptorii 
de evaluare 
Rapoarte tipizate școală 
 
ROFUIP 

3.Prezentarea rapoartelor în cadrul Consiliului 
Profesoral și a Consiliului de Administrație 

Director 
Șefi de comisii 

10 oct 2016 Procese-verbale CP și CA 
 

LEN1/2011 
 

4.Intocmirea planului managerial anual și pentru  
semestrul I și II, cu prezentarea în cadrul CP si CA 

Comisia de redactare 10 oct 2016 Planul managerial anual și 
semestrial 

PDI 
Plan managerial ISJ Prahova 
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Procese- verbale din CP și CA Raport de activitate 2015-
2016 

5. Realizarea planurilor manageriale și a 
dosarelor cu documentele specifice pentru 
comisiile din școală 

Șefi comisii 15 oct 2016 Structura dosarului și 
calitatea documentelor 
întocmite 

PDI 
Plan managerial școală 

6.Intocmirea ofertei educaționale a școlii și 
popularizarea acesteia 

Șefi de comisii 
Director 

31 oct 2016 Existența ofertei 
educaționale în format scris 
și electronic, pe site-ul școlii 
Gradul de cunoaștere a 
ofertei educaționale de către 
beneficiarii direcți și indirecți 

Raport de analiză pentru 
anul școlar precedent 
Instrucțiunea de lucru 
privind întocmirea ofertei 
educaționale 
Site școala 
CV-uri cadre didactice 
Chestionare 

 7.Elaborarea tematicii CP și a CA și aprobarea 
acesteia 

Director 1 oct 2016 Tematica ședințelor CP și CA PDI 
Chestionare aplicate 
cadrelor didactice 
Planuri manageriale 
comisii/catedre 

8.Întocmirea Planificărilor calendaristice anuale 
și Proiectarea unităților de învățare 

Cadre didactice, cu 
avizul șefilor de 
comisii/catedre 

1 oct 2016 Procentul de planificări 
aprobate și calitatea 
acestora 

Planuri-cadru 
Programe școlare 
Norme metodologice 

9. Întocmirea și avizarea programelor școlare 
pentru CDȘ- opțional 

Învățătorii 
Prof. informatică 

15 sept 2016 Fișa de avizare a disciplinei 
opționale 

Procedura operațională -  

10. Realizarea planului de măsuri și a 
programului de pregătire pentru elevii claselor 
a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a în vederea Evaluării 
Naționale  

Profesorii de 
matematică și limba 
română 
Directorul 

1 oct 2016 Plan de măsuri și program de 
pregătire 

Metodologia privind 
Evaluarea 
Națională_2_4_6_8 
Programele  pentru evaluări 

11. Planificarea perioadelor de evaluare inițială 
la învățământul primar și gimnazial 

Șefi de comisie 
metodică 

15-30 sept 
2016 

Planificarea activităților 
Teste,rezultate, centralizare, 
interpretare, discutare, 
informare părinți 

Programele școlare în 
vigoare 

ORGANIZARE 1.Asigurarea unității școlare cu noutățile 
legislative și curriculare necesare, în vigoare 

Șef comisie 
curriculum 
Responsabil CEAC 

15 sept 2016 Procentul de acoperire cu 
documente legislative și 
curriculare 

Planurile – cadru pentru 

ciclul primar și gimnazial 

Programe școlare, Metodol. 

2.Verificarea modului de completare și 
gestionare a actelor de studii pentru anul școlar 

Comisia numită prin 
decizia directorului 

15 sept 2016 Proces-verbal întocmit de 
comisia numită 

Chestionare CEAC 
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2015-2016 

3.Aplicarea Ordinului ministrului privind 
organizarea și desfășurarea Evaluărilor 
naționale 

Comisia numită prin 
decizia directorului 

10-28 nov 
2016 

Prelucrarea calendarului și a 
metodologiilor de către 
profesorii claselor implicate 
Procese-verbale  
Organizarea de simulări 

Metodologiile în vigoare 
privind evaluările naționale 

4.Asigurarea elevilor școlii cu manuale școlare 
și cu materiale specifice claselor pregătitoare 

Administratorul de 
patrimoniu 

15 sept 2016 Gradul de acoperire cu 
manuale și materiale 

Fonduri ISJ 
Surse extrabugetare 

5. Organizarea evaluărilor naționale  Comisia numită prin 
decizia directorului și 
ISJ 
Persoana de contact 

Iunie 2017 Documentația specificată în 
metodologii și proceduri 

Metodologiile în vigoare 
privind evaluările naționale 

6.Organizarea ședințelor cu părinții în vederea 
instruirii privind completarea opțiunilor pentru 
repartizarea computerizată și admiterea în 
învățământul liceal 

Georgescu Angelica 
Dobre Georgeta 
Ionita Laura 
Vasilescu Georgeta 

Conform 
calendarului 

Procesele-verbale de la 
ședințele de instruire 

Formulare de completare 
opțiuni și fișe de înscriere, 
pentru exercițiu 
Metodologia admiterii în 
liceu și școala profesională 

7.Întocmirea documentației pentru 
repartizarea computerizată 

Director 
Diriginții claselor a 
VIII-a 
Secretar 

După 
afișarea 
rezultatelor 
evaluării 

Numărul elevilor înscriși 
pentru repartizarea 
computerizată 
Fișele martor eliberate de 
centrul de înscriere 
Listele cu rezultatul admiterii 
Evidența elevilor corigenți, 
cu situația neîncheiată, 
repetenți, neșcolarizați 

Metodologia admiterii în 
liceu și școala profesională 

8.Organizarea olimpiadelor și concursurilor la 
nivel de școală 

Șefi de comisii 
metodice 
Responsabil 
concursuri școlare 

Ian-martie 
2017 

Listele cu elevii înscriși 
Subiecte și bareme de 
corectare 
Rezultatele concursurilor 

Graficul desfășurării 
concursurilor școlare 
Metodologia desfășurării 
concursurilor școlare 
Oferta de concursuri școlare 
avizată de MENCS 
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9. Asigurarea logisticii privind programele de 
formare continuă și perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor didactice 

Responsabili cu 
formarea 
profesională 

Permanent  Baza de date privind 
formarea continuă și 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor 
didactice din școală 

Machete trimise de ISJ 
Oferta programelor de 
formare a CCD și ISJ Călărași 
Sesiuni de referate și 
comunicări științifice 
județene, naționale și 
internaționale 

COORDONARE-
MONITORIZARE 

1.Monitorizarea aplicării corecte a 
documentelor curriculare la nivelul celor două 
cicluri de învățământ 

Director 
Responsabil CEAC 
Responsabili comisii 
metodice 

Conform 
graficului de 
asistențe 

Fișele de asistențe și 
interasistențe 

Fișe tip de asistențe 
Proiecte de lecție/schițe de 
proiecte 

2.Verificarera modului de utilizare a spațiilor 
școlare (săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, 
sală de sport) 

Director Săptămânal Planificările calendaristice 
Programul laboratorului de 
informatică 
Programul de funcționare al 
bibliotecii 
Programele de meditații și 
consultații 

Laboratoare, săli de clasă, 
bibliotecă, sală de sport 

3.Monitorizarea folosirii manualelor școlare și a 
auxiliarelor didactice din dotarea bibliotecii sau 
laboratoarelor 

Director 
Șefi comisii metodice 
Bibliotecar  

Periodic, 
prin 
asistențe la 
lecții sau 
verificarea 
fișelor 
profesorilor 
de la 
biblioteca 
școlii 

Fișa de asistențe (Eficiența 
folosii manualelor și 
auxiliarelor didactice în 
activitatea de predare-
învățare-evaluare) 

ROI 
Manuale școlare și auxiliare 
didactice 
Rezultatele elevilor pe 
discipline 
Rezultatele obținute de elevi 
la Evaluările Naționale 

4.Monitorizarea rezultatelor obținute de elevi 
la olimpiadele și concursurile școlare 

Responsabili 
concursuri școlare 
Coordonator 
proiecte și programe 
educative 

Ian-iunie 
2017 

Listele cu rezultatele 
obținute de elevi 
Diplome obținute 

Rezultate obținute la 
olimpiade și concursuri 
școlare 

CONTROL - 
EVALUARE 

1.Evaluarea activității personalului didactic și 
didactic auxiliar pe baza rapoartelor de 
autoevaluare 

Șefi de comisie 
metodică 
CP, CA, CEAC 

Conform PO 
specifice 

Fișele de autoevaluare 
completate de către cei 
implicați 

PO……privind evaluarea 
personalului didactic și 
didactic auxiliar 
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Procese-verbale din cadrul 
comisiilor metodice 
Proces-verbal CA 

Fișele de evaluare 
operaționalizate în CP și 
aprobate în CA 

2.Evaluarea situației școlare, frecvența și starea 
disciplinară în cadrul fiecărui CP și CA 

Învățători, diriginți 
Comisie  
monitorizare 
frecvență 
Coordonator 
proiecte și programe 
educative 
Responsabil CEAC 

Lunar  
Frecveța (1-
5 ale lunii 
pentru luna 
anterioară) 

Procese-verbale dela 
ședințele consiliilor 
Formulare tip de înregistrare 
și raportare a absențelor 
Rapoarte de consemnare 
abateri disciplinare ale 
elevilor 

Instrucțiunea de lucru 
privind consemnarea 
absențelor elevilor 
Normative și precizări ROI 
privind aplicarea sancțiunilor 
la elevi 

3.Evaluarea modului în care se realizează 
atribuțiile manageriale ale fiecărui cadru 
didactic în parte: 
a)Modul de aplicare a documentelor curriculare 
la clasă; 
b)Controlul parcurgerii ritmice a materiei la 
clasă; 
c)Analiza obiectivă a pregătirii elevilor fiecărei 
clase cu măsuri concrete de ameliorare a 
situațiilor corespunzătoare. 

Responsabili comisie 
metodică 
Director 
Responsabil CEAC 

Permanent Fișe de asistențe la ore 
Rapoarte 
Note de control 

Planificarea unităților de 
învățare 
Programele școlare 
Teste de evaluare inițială, 
formativă, sumativă 
Caietele elevilor 
Testări ale elevilor 

4.Desfășurarea tezelor semestriale Profesorii ce predau 
discipline la care se 
susțin teze 

 Graficul desfășurării tezelor 
Caietele de teză ale elevilor 

Programele școlare 
Ordinul MENCS privind 
Structura anului școlar 2016-
2017 

II.  Management școlar  

Obiective : 

1. Asigurarea managementului general și de specialitate  

2. Implementarea sistemului de management al calității  

3. Asigurarea și monitorizarea resurselor umane, materiale si financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite  

 

FUNCȚII ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE 
RESURSE 

PROIECTARE 1.Refacerea organigramei școlii în funcție de 
noile prevederi în vigoare 

Director 15 sept 2016 Organigrama școlii Legislația în vigoare 
Stat de funcții aprobat de ISJ 
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2.Elaborarea proiectului de dezvoltare pe 
termen mediu și a programului managerial 
anual și semestrial 

Director 30 sept 2016 Proiectul de dezvoltare PDI, PM 

3.Elaborarea hărții proceselor din școală Director 30 sept 2016 Harta proceselor Legislația în vigoare 
Stat de funcții 

4.Elaborarea documentelor comisiilor 
metodice, comisiilor permanente și temporare 

Responsabili comisii 15 oct 2016 Dosarele comisiilor PDI pe termen mediu 
Plan managerial- Director 
Rapoarte de analiză, an 
școlar anterior 
Organigrama școlii 
Harta proceselor 
ROFUIF 
ROI 

5.Revizuirea și aprobarea procedurilor pe baza 
cărora se desfășoară activitatea în școală 

Director 
Responsabil CEAC 
Președinte SCIM 

1 oct 2016 Proceduriel operaționale și 
de sistem 

Legislația în vigoare 
(L1/2011 și documentele 
normative subsecvente), 
Ordinul MFP 400/2015 
privind controlul 
managementului intern 

6. Întocmirea/revizuirea regulamentelor școlii Director  1 oct 2016 ROI Regulamente consilii, 
comisii, comitete etc 

L1/2011 
ROFUIP 

7.Intocmirea schemelor orare de la clasele 
primare și gimnaziale 

Director 
Învățători 

15 sept 2016 Scheme orare 
Procese-verbale din cadrul 
CP 

Planuri - cadru 

 8.Elaborarea proiectului planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2016-2017 

Director Ian 2017  Proiectul planului de 
școlarizare pentru anul 
școlar 2016-2017  

Recensământul copiilor de la 
0 la 6 ani 

9.Elaborarea proiectului de încadrare pentru 
anul școlar 2016-2017 

Director 
Șefi comisii metodice 

Ian 2016 Proiectul de încadrare 
pentru anul școlar 2016-
2017 

Proiectul de încadrare 
Planuri cadru 
PDI 
PM 

10.Elaborarea graficului ședințelor CP și CA și a 
tematicii acestora 

director 1 oct 2016 Graficul și tematica 
ședințelor CP și CA 

PDI, PM 
Documente emise de 
MENCS sau ISJ 

11.Elaborarea planului managerial al 
coordonatorului de proiecte și programe 

Coordonator 
proiecte și programe 

10 oct 2016 Planuri manageriale 
Programe de activități 

Fisa postului, , CAEN 2016, 
adrese ISJ 
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educative educative educative școlare și 
extrașcolare 

12.Elaborarea proiectului CDS Comisia pentru 
curriculum 

Conform 
procedurii 

Conform procedurii 
operaționale 

Oferta de opționale 
Centralizatoare în urma 
opțiunilor elevilor și 
părinților 

13.Elaborarea planului de asistențe la lecții și la 
activități extrașcolare 

Director 1 oct 2016 Graficul asistențelor Fișe de asistențe 
Chestionare aplicate elevilor 
Rapoarte  

14.Elaborarea programului de activități pentru 
cercurile din școală 

Responsabili cercuri 1 nov 2016 Programe de activități Metodologii 
Tematici  
Liste cu membrii cercurilor 

15.Stabilirea ofertei cursurilor de formare 
continuă 

Responsabili formare 
profesională 

15 nov 2016 Programe de activități ale 
cursurilor 

Oferta CCD, ISJ sau a altor 
centre universitare sau de 
reconversie profesională 

16.Elaborarea programului de formare pentru 
cadrele didactice ce întâmpină dificultăți în 
procesul de predare-învățare-evaluare 

Responsabili comisii 
metodice 

15 oct 2016 Tematică curs formare 
Graficul desfășurării 
cursurilor 

Materiale de specialitate 
Chestionare 
 

17.Elaborarea fișei postului pentru întreg 
personalul școlii (didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic) 

Director 
CA 

16 sept 2016 Fișa postului  

18. Elaborarea fișei de evaluare pentru întreg 
personalul școlii (didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic) 

Director 
CA 

31 oct 2016 Fișa de evaluare  

ORGANIZARE 1.Pregătirea școlii pentru deschiderea noului 
an școlar 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 

15 sept 2016 Reînnoire aviz sanitar de 
funcționare 

Normative sanitare de 
funcționare 

2.Asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar contabil 
Secretar 

15 sept 2016 Stat de funcții 
Bugetul școlii 
Inventarul 

PDI 
PM 
Decizii interne 
Decizii ISJ 

3.Numirea învățătorilor și diriginților la clase Director 
Șefi comisii metodice 

4 sept 2016 Decizii de numire Plan de încadrare 
Organigrama școlii 

4.Constituirea grupelor pregătitoare și a Director 1 sept 2016 Liste de înscriere Registru înscriere elevi 
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claselor a V-a, repartizarea repetenților și a 
elevilor neșcolarizați pe clase 

Șefi comisii metodice Situația școlară la sfârșitul 
anului anterior 
Registre matricole 
Cereri de reînmatriculare 
Dosarul corigențelor 

5.Constituirea și organizarea comisiilor metodice 
și a comisiilor cu caracter permanent din școală 

Director 
Responsabili 
comisii 

3 sept 2016 Decizii director 
Proces verbal 
ședinte C.P., C.A. 

și comisii 

Organigrama școlii 
Regulamentele comisiilor 

6.Numirea comisiei de întocmire a orarului școlii, 
verificarea și aprobarea acestuia de către 
director 

Director 
 

5 sept 2016 Decizii de numire 
Proces verbal 
ședinte C.P., C.A. 
Orarul școlii 

Planuri-cadru 
Scheme orare 

7. Demararea procedurilor pentru stabilirea CDS Comisia pentru 
curriculum 

Ian-mai 2017 Anuntțdepunere propuneri 
optionale 
Centralizare 
Proiectul C.D.S. 
Oferta CDS 
Fise de inscriere 
Centralizatoare optiuni 
Proiectul programelor 
disciplinelor opționale 

Planul – cadru 
Scheme orare 

8. Completarea Consiliului de Administratie Director 
CA 

15 oct 2016 Proces-verbal CP 
Proces-verbal Consiliul 
reprezentativ al părinților 
Adresă Consiliul local  
Adresă primar 

L1/2011 
ROI 

9. Numirea comisiilor de examen pentru   
încheierea situațiilor școlare și corigențe 

Director 
 

15 august 
2016 

Decizie director ROFUIP 
Dosarul comisiei 

 10. Numirea comisiilor pentru evaluările 
naționale 

Director Conform 
calendarului 
MENCS 

Decizie director Metodologii, regulamente, 
proceduri ale MEN, ISJ, în 
vigoare 

11. Incheierea situației școlare și validarea 
acesteia și a notelor la purtare sub 7 

Invatatorii 
Dirigintii  
Consiliul profesorilor 
clasei 

3 febr 2017 
 
16 iun 2017 

Cataloagele avizate de 
director 

Cataloagele claselor 
Raportul consiliului clasei 
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12.Completarea registrului matricol Invatatorii 
Diriginții 

30 iun 2017 Registre matricole Cataloagele claselor 

13.Predarea cataloagelor spre arhivare la 
secretariat 

Invatatorii 
Diriginții 

15 sept 2017 Proces-verbal de predare-
primire 

Cataloagele claselor 
Instrucțiunea de lucru 

14.Alocarea ajutorului EORO 200 Comisia de acordare 
a ajutoarelor 
ocazionale 

Conform 
calendarului 
MENCS 

Dosarul cu actele necesare Metodologii 
Regulamente 
Conținutul dosarelor 

15. Stabilirea concediilor de odihnă pentru 
personalul didactic, auxiliar si nedidactic 

Director 
 C.A 

17 oct 2016 Grafic acordare concedii 
Cereri concediu 
Proces-verbal CA 
Consemnarea în scris cu 
semnătura cadrului didactic 

LEN 1/2011, Codul muncii, 
condica prezenta 

16. Elaborarea si transmiterea in timp util a 
statisticilor, rapoartelor, informarilor 

Director 
Secretar 
Contabil 

Zilnic Dosar adrese, situatii 
intocmite 

Adresele primite Rezolutii 

date de director 

Rezoluții date de director 

17. Prelucrarea ROI - elevi, părinți, cadre 
didactice 

Director 
Învățători 
 Diriginți 

30 sept 2016 PV ședințe cu părinții 
și elevii 
Procese verbale CP 

ROI scoala 

18. Asigurarea resurselor necesare derulării în 
bune condiții a activităților comisiilor 

Director 
Secretar 
Administrator de 
patrimoniu 

Permanent  Referate de necesitate ROI 

19. Asigurarea siguranței elevilor (acces interzis 
în afara curții școlii în timpul cursurilor, 
îndeplinirea sarcinilor de către profesorul de 
serviciu, supraveghere video) 

Director 
C.A. 
Administrator de 
patrimoniu 

Permanent  Registru procese-verbale 
profesor de serviciu 

ROI 
Parteneriate/prorocoale 
încheiate cu părinții elevilor 

20. Stabilirea programului școlii  Director 
 CA 

12 sept 2016 Programul școlii 
Orar 

 

COORDONARE 
/MONITORIZARE 

1. Avizarea proiectului planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2017-2018 

C.P. IAN 2017 Proces verbal sedinta C.P. ROFUIP 
LEN 1/2011, adrese ISJ 

2. Aprobarea proiectului planului de școlarizare 
pentru anul școlar 2017-2018 

CA IAN 2017 Proces verbal sedinta C.A. ROFUIP 
LEN 1/2011, adrese ISJ 
Recensământ copii 

3.Avizarea proiectului planului de încadrare 

pentru anul școlar 2016-2017 

C.P. 
Director 

IAN 2017 Proces verbal sedinta C.P. ROFUIP 
LEN 1/2011, adrese ISJ 
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 Metodologia specifică emisă 
de MENCS 

4.Aprobarea proiectului planului de încadrare 

pentru anul școlar 2017-2018 
 

CA 
Director 

IAN 2017 Proces verbal sedinta C.A. ROFUIP 
LEN 1/2011, adrese ISJ 
Metodologia specifică emisă 
de MENCS 

5.Monitorizarea realizării planului managerial CEAC Lunar Fișa de monitorizare PDI 
Plan managerial director 
Regulament CEAC 

6. Aprobarea planului manangerial și al 

programului de activități al comisiilor 
 

Director 30 Sep2016 Program managerial și de 
activități al comisiilor 
Documente comisii 

Decizii comisii 
ROFUIP 
LEN 1/2011 
ROI 

7.Monitorizarea realizării planului managerial al 

comisiilor metodice, consilierului școlar, al altor 

comisii din școală 

Director Lunar 
Semestrial 

Raport de activitate Fișa postului director 
Programul managerial 

8.Monitorizarea frecvenței, stării disciplinare, 

situației la învățătură 

Responsabili 
frecvență 

Lunar 
Semestrial 

Situatia centralizata a 
absentelor 
Rapoarte sancțiuni 

ROFUIP 
ROI 
Situații centralizatoare ISJ 

9. Monitorizarea activității desfașurate în 

cercurile din școală 

Coordonator 
proiecte 

Lunar Raport de monitorizare Program activități cercuri  

10. Valorificarea rezultatelor inspecțiilor unor 
organe de îndrumare și control în scopul 
realizării  programelor de remediere a unor 
aspecte ce necesită ameliorare 

Director Periodic  Programe de 
ameliorare/remediere 

Rapoarte organe de control 

11. Urmărirea fenomenului de absenteism și 
stabilirea unor măsuri de ameliorare 

Coordonator 
proiecte 

Lunar Raport de monitorizare 
Situații centralizatoare 

Cataloage școlare 

12.Urmărirea fenomenului de violență în școală 
și transpunerea în practică a măsurilor 
preventive 

Coordonator 
proiecte 

Lunar Raport constatare abateri – 
Comisia pentru combaterea 
violenței în școală 
Sancțiuni aplicate elevilor 
Centralizator lunar 

ROI 
Program activități comisie 

13. Urmărirea activității comisiei de disciplină 
pentru elevi și cadre didactice 

Director Semestrial Raport de activitate Regulamernt comisie 
Decizie director 
ROI 
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14. Monitorizarea evaluării ritmice Director Săptămânal Catalog 
Probe de evaluare 
Teze 

Programe școlare 
Proiectarea unităților de 
învățare 

15. Avizarea fișei de evaluare a personalului 
didactic , didactic auxiliar și nedidactic 

C.P. OCT. 2016 Proces-verbal C.P. 
Fișa de evaluare 

 

16.Aprobarea fișei de evaluare a personalului 
didactic , didactic auxiliar și nedidactic 

C.A. Oct 2016 Proces-verbal C.A. 
Fișa de evaluare 

Fișa de evaluare, tipizată, cu 
indicatori de realizare, 
metodologii 

CONTROL- 
EVALUARE 

1. Verificarea și avizarea planificărilor si 
proiectării pentru unitațile de învățare 

Șefi comisie metodică 
Director 

1 oct 2016-
proiectarea-
periodic 

Planificarea anuală 
Proiectarea unităților de 
învățare 
Fișele de asistențe la lecții 

Modele edu.ro 
Planuri-cadru 
Programe școlare 

2. Realizarea asistențelor la orele de curs Șefi comisie metodică 
Director 

Conform 
graficului 

Fișa de asistențe Proiecte de lecții 
Dosare comisii metodice 
Grafic  asistențe 

3. Realizarea asistențelor la ședințele comisiilor 
metodice 

Director Lunar Raport de activitate Dosare comisii metodice 
Portofolii profesionale 

4. Evaluarea programelor de formare 
desfasurate in școală 

Director Semestrial Raport de analiză semestrial 
și anual 

Portofolii 
Activitatea profesorilor la 
clasă 

5. Evaluarea activitatii comisiilor metodice Șefi comisie metodică 
Director 

Semestrial Raport de analiză semestrial 
și anual 

Dosare comisii metodice 
Raport CEAC 

6. Evaluarea activitatii coordonatorului de 
programe și proiecte educative 

C.A. 1-7 
septembrie 
2016 

Raport analiză activitate 
Fișă de evaluare 

Portofoliul coordonatorului 
de programe și proiecte 
educative 

7. Realizarea evaluării personalului didactic și 
didactic auxiliar și stabilirea calificativelor 

Șefi comisii metodice 
C.A. 

1-5 sept 
2016 

Procese-verbale comisii 
metodice 
Procese-verbale CA 
Fișele de autoevaluare 

Fișele de evaluare 
Rapoartele de evaluare 

8. Realizarea evaluării personalului nedidactic 
pentru anul 2016 

Administrator 
financiar de 
patrimoniu 
CA 

Ian 2017 Fisele de evaluare 
Procese-verbale CA 
 

Fișa postului 

MOTIVARE 1. Prezentarea exemplelor de bună practică – 
activități demonstrative, metode interactive, 
folosirea TIC in lecții, alte activități din școală 

Șefi comisie metodică 
Director 

Lunar  Procese-verbale din 
ședințele și lectoratele cu 
părinții 

Dosare comisii metodice 
Site-ul școlii 
Fișa de asistență a 
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Proces-verbal CP directorului 

2. Intocmirea recomandărilor CP pentru 
înscrierea la gradele didactice, gradații de merit, 
pretransfer 

Director 
 

Periodic Procese-verbaleCP 
Recomandări/aprecieri 
întocmite de director 

Calendarul pentru Gradații 
de merit 
Calendarul mobilității 
personalului didactic 

FORMARE ȘI 
DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ 

1.Participarea cadrelor didactice și didactice 

auxiliare la programele de formare profesională 

Cadrele didactice Tot anul 
școlar 

Adeverințe 
Atestate 
Certificate 

Oferta de cursuri de formare 

2. Participarea cadrelor didactice la cursurile de 
formare desfășurate la nivel de școală pentru 
îmbunătățirea performanțelor în activitatea 
didactică 

Responsabil comisie 
formare continuă 

Lunar  Raport de monitorizare Rapoarte de analiză a 
activității didactice 

3.Participarea cadrelor didactice la 

activitățile desfășurate în cadrul cercurilor 

pedagogice 

Cadrele didactice Semestrial Fișa de prezență la activități Programul de perfecționare 
prin activități de cerc 
pedagogic al CCD și ISJ  
Prahova 

4.Participarea cadrelor didactice la 

activitățile desfășurate în cadrul comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice Lunar Procese-verbale din cadrul 
ședințelor 

Programul de activități al 
comisiilor metodice 

5. Participarea cu lucrări la simpozioane și 

conferințe județene, interjudețene, 

naționale și internaționale 

Cadrele didactice Tot anul 
școlar 

Diplome 
Adeverințe 

Oferta CCD Călărași 
Oferta furnizorilor de 
formare din țară și 
străinătate 

6. Publicarea de articole sau cărți de specialitate 

cu ISSN sau ISBN 

Cadrele didactice Tot anul 
școlar 

Copii ,conf. cu originalul, 
după articole, coperta cărții, 
ISSN sau ISBN 

Reviste de specialitate 
Buletine informative 

NEGOCIEREA 
/REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 

1. Discreție și profesionalism în abordarea 
situațiilor cu potențial conflictual în relațiile din 
școala 

Tot personalul școlii Permanent  Rezultate 
 

Chestionare 

2. Monitorizarea, negocierea și rezolvarea 
disfuncționalitaățlor pentru preîntâmpinarea 
conflictelor majore 

Tot personalul școlii Permanent Chestionare 
Analize de impact 

Chestionare 

 

III.  Resurse umane  
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Obiective:  

1. Asigurarea în școală a legilor, ordinelor, metodologiilor, procedurilor și a celorlate acte normative privind   încadrarea, mobilitatea, perfecționarea și evaluarea 

cadrelor didactice, didactice auziliare si nedidactice; Completarea situațiilor statistice;  

2. Creșterea calității resurselor umane angajate în școală prin perfecționare continuă ; 

3. Asigurarea unei politici interne de recrutare a personalului bazată pe descentralizarea unităților de învățămân.  

 

FUNCȚII ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE 
RESURSE 

PROIECTARE 1.Completarea SC și BDNE cu datele statistice 
necesare 

Secretar  1 oct 2016 Formulare statistice Baza de date a școlii 
Caiet statistic INS 

2.Constituirea  posturilor și catedrelor și 
proiectul de încadrare cu personal didactic 
titular pentru anul școlar 2016-2017 

Director 
CA 

Februarie 
2017 

Proiectul de încadrare cu 
personal didactic titular 
pentru anul școlar 2016-
2017 

Planuri-cadru 
Stat de funcții 
Recensământul copiilor 

3. Realizarea recensamantului copiilor 0-6 ani Toate cadrele 
didactice 

Octombrie 
2016 

Centralizarea rezultatelor 
Realizarea prognozei pe 
următorii 4 ani 

Formulare tipizate 
Liste cu copiii de 0-6 ani 

4.Întocmirea situațiilor: posturi, norme, 
catedre rezervate/vacante, complete, 
incomplete 

Director 
secretar 

Februarie 
2017 

Situații posturi, norme, 
catedre rezervate/vacante, 
complete, incomplete 

Proiectul planului de 
școlarizare 

5. Întocmirea situațiilor privind normarea, 
vacantarea posturilor începând cu 1 
septembrie 2016 

Director 
secretar 

Februarie 
2016 

Situații realizate  Proiectul planului de 
școlarizare 

6. Proiectul planului anual de perfectionare a 
personalului prin activitati desfasurate in scoala, 
prin CCD sau alte institutii acreditate 

Comisia pentru 
curriculum 
Director 

3 noiembrie 
2016 

Proiectul planului de 
perfecționare 

Oferta CCD 
Oferta educațională a școlii 
Oferta altor instituții 
furnizoare de programe de 
formare 

ORGANIZARE 1. Realizarea modificărilor în REVISAL Director 
secretar 

1 sept 2016 
Periodic, la 
orice 
schimbare a 
contractului 
de muncă 

Extras din REVISAL Decizii ISJ 
Decizii interne 
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2.Organizarea concursului pentru 

ocuparea posturilor vacantate după 15 

septembrie 2016 

 

 

 
 

CA 
Comisia de 
organizare și 
desfășurare a 
concursului 

1 octombrie 
2016 

Decizii interne 
Dosarul concursului 
(subiecte, bareme, 
borderouri, decizie de 
numire, fișa de asistențe la 
lecție, adrese către ISJ) 
Dosarul candidatului 

PO transmisă de ISJ 
Metodologia de organizare 
și desfășurare a concursului 
Modele de decizii transmise 
de ISJ 

3.Respectarea metodologiei și calendarului 

privind mobilitatea personalului didactic 

Director 
Secretar 

Conform 
metodologiei 
și calendarului 

Decizii (completări normă, 
transfer, pretransfer, 
detașări) 

Metodologia privind 
mobilitatea personalului 
didactic 

4. Publicarea posturilor /catedrelor vacante (cu 
viabilitate <4 si =>4 ani) 

Director 
Secretar 

Conform 
metodologiei 
și calendarului 

Adrese trimise către ISJ Metodologia privind 
mobilitatea personalului 
didactic 
Planuri-cadru 

5. Organizarea concursului de ocupare a 
posturilor în școală 

Director 
CA 
Comisia de 
organizare și 
desfășurare a 
concursului 

Conform 
metodologiei 

Dosarul concursului 
Decizii angajare 
Contracte de muncă 

Metodologia de organizare 
și desfășurare a concursului 
Codul muncii 
PO 

6. Distribuirea orelor vacante (PCO) Director 
CA 

15 sept 2016 Decizii PCO 
Încadrarea 
Stat de funcții 

L1/2011 
Decizie numire director 
Planuri-cadru 
ROFUIP 
Metodologie mobilitate 

7. Personalizarea fișei postului conform 

responsabilităților stabilite la nivel de școala 
 

Director 
CA 

1 oct 2016 Fișa postului OM 

Procese-verbale CP și CA 

8. Actualizarea contractelor de muncă Secretar Periodic Contracte de muncă Legislația în vigoare 

COORDONARE 
MONITORIZARE 

1.Monitorizarea pregătirii personalului didactic 

pentru orele de curs, activitățile extracurriculare 

și activitățile cu părinții 

Director 

Șefi de comisie 

metodică 

Pemanent 
 

Fișa de observații pentru 
fiecare cadru didactic 

Fișa de observație 
Decizie numire director 
Chestionare 
Proiecte 
 

2. Coordonarea activității cadrelor didactice Director Pemanent Fișa de observații pentru Raport monitorizare 
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debutante și care au nevoie de sprijin pentru 

îmbunătățirea activității didactice 

Șefi comisie 
metodică  

 fiecare cadru didactic 
Raport șef comisie metodică 

3.Monitorizarea activității de formare continuă 

a personalului didactic și didactic auxiliar 

Șef  comisie formare 
profesională 

Lunar Baza de date formare 
continuă și perfecționare 
Atestate, diplome, 
certificate, adeverințe  

Oferta de formare continuă 
de la CCD și ISJ 

4. Asigurarea consilierii cadrelor didactice 
 

Director  Săptămânal Program consiliere Programul managerial 

CONTROL - 
EVALUARE 

1. Realizarea asistențelor la lecții pentru cadrele 

didactice debutante sau la care feedback-ul din 

partea elevilor sau părinților este slab 

Director 
Șefi comisie 
metodică 
CEAC 

Conform 
graficului de 
asistențe 

Fișele de asistențe ROFUIP 
Fișa postului director 
ROI școală 

2. Realizarea evaluării personalului școlii Director 
CA 

PO Fișele de evaluare PO privind evaluarea 
personalului didactic și 
didactic auxiliar 
PO privind evaluarea 
personalului nedidactic 

3. Controlul dosarelor personale ale 

personalului școlii 

CEAC 
Director 

Semestrial  Dosarele personale Documente secretariat 

4. Acordarea de stimulente cadrelor didactice 

(diplome, evidențieri pe site școala, panou 

afișaj, numiți în rapoartele consiliilor 

profesorale) 

CEAC 
Director 

Periodic, 
atunci când se 
evidențiază 

Raport asupra activității 
școlii semestrial și anual 

ROI școală 

NEGOCIEREA-
REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 

1. Preîntâmpinarea conflictelor între personalul 
școlii, personal școală -elevi, personal școală- 
părinți 

Director 
Coordonator 
proiecte și programe 
educative 

Periodic Chestionare PO, gestionare  conflicte 

2. Testarea satisfacției cadrelor didactice față de 
politica managerială a școlii 

Director De 2 ori pe 
semestru 

Centralizare chestionare 
administrate 

Chestionare omologate sau 
create de manager 

3. Realizarea de activități de socializare (mese 
festive, aniversări, excursii, vizite) 

Director  Periodic Fotografii  
Dosare excursii 

Baza de date a școlii 
Calendarul evenimentelor 
istorice, culturale, religioase 
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IV.  Resurse materiale  

Obiective  

1.  Realizarea unei proiecții bugetare realiste care să acopere necesitățile școlii privind baza materială;  

2.  Consevarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii ; 

3.  Realizarea de proiecte privind atragerea de fonduri extrabugetare în scopul dotării școlii.  

  

FUNCȚII ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE 
RESURSE 

PROIECTARE 1. Revizuirea procedurii operaționale privind 
stabilirea proiecției bugetare ținând cont de 
cerințele bebeficiarilor educaționali și a cadrelor 
didactice 

CA 
Director 
Președinte SCIM 
Contabil  

15 septembrie 
2016 

Procedură operațională PO , privind proiecția 
bugetară 
Rapoarte necesar cadre 
didactice, secretariat, 
administrator 

2. Realizarea proiecției bugetare pe baza 
necesităților școlii 

CA 
Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar contabil 

31 dec 2016 Proiecția bugetară Centralizare propuneri 
Bugetul pe anul 2017 

3. Proiectarea planului anual de achiziții pentru 
bunuri și servicii 

CA 
Director 
Administrator 
financiar contabil 

31 dec 2016 Planul anual de achiziții 
pentru bunuri și servicii - 
proiect 

PO , privind proiecția 
bugetară 
 

4. Aprobarea proiectului de buget și a  planului 
anual de achiziții 

CA 
Director 
Administrator 
financiar contabil 

1 februarie 
2017 

Plan anual de achiziții Plan anual de achiziții 
Bugetul școlii aprobat în 
Consiliul local Modelu 

ORGANIZARE 1.Reaorganizarea spațiilor școlii pentru a 
asigura protecția elevilor claselor pregătitoare 
și funcționarea claselor de învățământ 
gimnazial într-un singur local 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 

15 sept 2016 Schițe 
Planuri de reorganizare 

ROI 

2.Dotarea unei clase pregătitoare cu mobilier 
nou 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 

15 sept 2016 Comandă la furnizor ROI 
Planuri-cadru 
Fonduri ISJ 
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3. Asigurarea materialelor consumabile Administrator de 
patrimoniu 
Secretar 

Permanent  Facturi achiziții 
Bonuri de consum 

Referate de necesitate 
Bugetul școlii 
Fonduri ISJ 

 4. Asigurarea cataloagelor, condicilor de 
prezență și carnetelor de elev 

Administrator de 
patrimoniu 
Secretar 

20 sept 2016 Facturi achiziții Referate de necesitate 
Bugetul școlii 
 

5. Realizarea subinventarelor pentru fiecare 
învățător, diriginte, bibliotecar și orice angajat al 
școlii care are în primire o gestiune 

Administrator de 
patrimoniu 
 

1 octombrie 
2016 

Subinventarele  Inventarul școlii 

6. Realizarea inventarului școlii și propuneri 
pentru casarea unor obiecte de inventar 

Comisia de 
inventariere și de 
casare 

31 dec 2016 Inventar școală 
Procese-verbale din comisii 
Recomandările controalelor 
organismelor de profil 

Decizie comisie de 
inventariere și casare 
PO specifică 
Formulare tipizate 

7. Recuperarea pagubelor materiale realizate 
din vina elevilor sau a personalului școlii 

Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar contabil 
Secretar 
Învățători/Diriginți 

Când este 
cazul 

Subinventarele ROI 
Protocoalele încheiate între 
școală și familiile elevilor 

8. Atragerea de surse extrabugetare de 
finanțare pentru școală 

Învățători/Diriginți 
Director 

Periodic Contracte de sponsorizare 
Proiecte  

Programul managerial 
L1/2011 

9. Achiziționarea de combustibil solid Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar contabil 
Director 

Periodic Facturi achiziții Referate de necesitate 
Bugetul școlii 
 

 10.Organizarea spațiului de lucru în perioada 
reabilității generale a școlii 

Administrator de 
patrimoniu 
Director 
CA 
 

Când este 
cazul 

Contractul de parteneriat în 
realizarea proiectului de 
Reparații generale și 
reabilitare al unității școlare 

Contractul de parteneriat în 
realizarea proiectului de 
Reparații generale și 
reabilitare al unității școlare 
Bugetul proiectului 

COORDONARE 
MONITORIZARE 

1. Monitorizarea încadrării cheltuielilor realizate 
în capitolele bugetare 

Admimistrator 
financiar 
 Director 

Permanent Facturi achiziții Buget școala 

2. Coordonarea comisiilor de evaluare și de 
recepție a lucrărilor de investiții realizate în 

Director 

Administrator 

Periodic Dosar investiții PO realizare achiziții 
Buget școală 
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școala financiar 

3. Coordonarea și monitorizarea activității pe 

contul SEAP 

Director 

Administrator 

financiar 

Periodic Rapoarte SEAP SEAP 

4. Monitorizarea activității de aprovizionare cu 
materiale consumabile pentru desfășurarea 
activității din școală 

Director 
administrator 
financiar 

Lunar Gradul de acoperire a 
cantităților din referatele de 
necesitate 

Referate de necesitate 
Facturi 
Buget școală 

5. Monitorizarea stării igienico-sanitare din 
localul școlii și a spațiilor exterioare 

Administrator de 
patrimoniu 
Director 

Zilnic  Procese-verbale DSP Călărași Legislația în vigoare 

6. Monitorizarea stării mobilierului din școală Administrator de 
patrimoniu 
 

Zilnic Starea materialelor din 
școală 
Referate degradare mobilier  

Inventarul școlii 
Subinventarele 

CONTROL 
EVALUARE 

1. Controlul privind folosirea fondurilor 
bugetare pe capitole 

Director 
Administrator 
financiar 

Lunar Facturi 
Bugetul școlii 
Ordine de plată 

Referate de necesitate 
PO 

2. Controlul asupra asigurării condițiilor igienico- 
sanitare 

Director 
 

săptămânal Raport de activitate director Fișa postului director 
Legislația în vigoare 

3. Controlul asupra stării mobilierului școlii și a 
matertialelor folosite în procesul de învățare 

Șefi comisie metodică 
Director 

Periodic Raport /Informare Inventar școală 

NEGOCIEREA-
REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 

1. Negocierea și monitorizarea acțiunilor privind 
obținerea contractelor de sponsorizare și a 
fondurilor extrabugetare 

Director Periodic Contracte de sponsorizare 
Documente forduri 
extrabugetare 

Plan managerial 
PDI 
Legislația în vigoare 

2. Argumentarea și negocierea utilizării 
fondurilor astfel încât să se evite crearea unor 
conflicte la nivelul școlii 

Director 
Administrator 
financiar contabil 

Periodic Procese-verbale din CA Referate de necesitate 
 

3. Negocierea contractelor de achiziții de bunuri 
și servicii (încredințare directa) 

Director 
Administrator 
financiar de 
patrimoniu 

Periodic Contracte de lucrări sau 
achiziții 
Facturi 

Legislația în vigoare 

 

 

V. Parteneriate si programe  

Obiective: 
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1.  Implicarea instituțiilor de interes local în activitatea școlii prin realizarea de protocoale de parteneriat ; 

2. Realizarea unor schimburi de experiență utile și eficiente pentru procesul instructiv-educativ prin realizarea unor parteneriate cu alte instituții de învățământ sau de 

cultură din județ sau din țară. 

 

FUNCȚII ACTIVITĂȚI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE INSTRUMENTE 
RESURSE 

PROIECTARE 1. Realizarea protocoalelor de colaborare cu 
instituțiile de interes local (Primaria, Parohia 
Ortodoxă, Poliția locală,) 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
Director 

10 oct 2016 Protocoale de parteneriat 
semnate și ștampilate  

Plan managerial 
PDI 
L1/2011 

2. Proiectarea unui parteneriat cu Biblioteca 
Judeteana 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
Bibliotecar 
Director 

10 oct 2016 Protocoale de parteneriat 
semnate și ștampilate  
Dosarul proiectului 

Plan managerial 
PDI 
L1/2011 

3. Realizarea de parteneriate cu instituții care 
asigură desfășurarea unor concursuri la nivel 
de școală (Euroșcolarul,  Editura Sigma – 
Cangurul și Cangurașul, Editura Nomina - Fii 
Inteligent la…matematică, 
Comunicare.Ortografie.ro etc) 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
Director 
Responsabili concursuri 

Periodic  Contracte de parteneriat Calendarul concursurilor 

avizat de MEN 
 

4. Proiectarea activității cercurilor la nivel de 
școală 

Coordonatorii de cercuri 14 nov 2016 Dosarele cercurilor 
(regulament, membri, 
teme, grafic de activități) 

Plan managerial 
coordonator de proiecte și 
programe educative 

ORGANIZARE 1. Desfășurarea activităților specifice fiecarui 

protocol încheiat cu instituțiile de interes 

local 
 

Responsabilii/coordonatorii 
fiecărui protocol 

Conform 
graficului de 
activități 

Rapoarte, procese-verbale 
după defășurarea fiecărei 
activități 
Fotografii 
Articole din ziare 
Alte produse ale 
activităților 

Plan managerial 
coordonator de proiecte și 
programe educative 
Protocoale de parteneriat 

2.Proiectarea și desfășurarea proiectelor Coordonator proiecte și 
programe educative 
Bibliotecar 

Conform 
graficului de 
activități 

Rapoarte, procese-verbale 
după defășurarea fiecărei 
activități 
Fotografii 
Articole din ziare 
Alte produse ale 
activităților 

Programul de activități al 
proiectului 
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3. Organizarea concursurilor la nivel de școală  Responsabili numiți de 
coordonatorii concursurilor 
școlare 

Semestrial  Tabele cu participanții 
Rezultate obținute 

Culegeri și broșuri 
Regulamente concursuri 
Plan managerial director 
Planuri manageriale șefi 
comisii metodice 

 4. Organizarea și desfășurarea activităților 
extrașcolare stabilite la nivel de școală 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
 

Permanent  Rapoarte asupra 
desfășurării activității 
Proiectarea activității 

Calendarul activităților 
extracurriculare 

5. Organizarea și desfășurarea activităților 
specifice cercurilor din școală 

Coordonatorii de cercuri săptămânal Produse ale activităților Calendarul activităților 
cercurilor 

COORDONARE 
MONITORIZARE 

1. Elaborarea de rapoarte periodice asupra 
desfășurării activităților 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
 

Semestrial
  

Rapoarte de activitate Formulare tipizate 
Dosarele cadrelor 
didactice 
Produsele activităților 

 2.Monitorizarea activitatilor educative si 

extrascolare desfasurate 

Director Permanent Fișa de monitorizare Plan managerial 
coordonator de proiecte și 
programe educative 

3. Repartizarea adreselor despre activitatea 
educativă primite de la ISJ Calarasi 

Director 
Secretar 

Permanent Rezoluțiile de pe adresele 
primite 

Legislația în vigoare 
PO privind circulația 
documentelor 

CONTROL 
EVALUARE 

1. Evaluarea proiectelor și programelor 
desfașurate în școală 

Director 
 

Lunar Măsuri de eficientizare și 
creștere a calității 

Plan managerial 
Programe de activități 

2. Stabilirea planului de măsuri în urma 
inspecțiilor tematice si prezentarea acestora 
părinților și elevilor 

Director 
Coordonator proiecte și 
programe educative 
CA 

Periodic Plan de măsuri Rapoartele inspecțiilor 

3. Intocmirea rapoartelor asupra activității 
desfășurate în domeniul parteneriatelor și 
programelor 

Coordonator proiecte și 
programe educative 
 

Semestrial Rapoartele  Plan managerial director 
Plan managerial 
coordonator de proiecte și 
programe educative 

 

 


	Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
	Motivarea alegerii ţintei:
	Resurse strategice:
	Opţiuni strategice:
	Rezultate aşteptate:
	Motivarea alegerii ţintei:
	Resurse strategice:
	Opţiuni strategice:
	Rezultate aşteptate:

	Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
	Motivarea alegerii ţintei:
	Resurse strategice:
	Opţiuni strategice:
	Rezultate aşteptate:

	Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari
	Motivarea alegerii ţintei:
	Resurse strategice:
	Opţiuni strategice:
	Rezultate aşteptate:

	Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene
	Motivarea alegerii ţintei:
	Resurse strategice:
	Opţiuni strategice:
	Rezultate aşteptate:

	6. PLAN OPERAŢIONAL - AN ŞCOLAR 2016-2017
	Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare în vederea dezvoltării armonioase a
	Ţinta 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor
	Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
	Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al
	Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi
	europene
	8. EVALUAREA STRATEGIEI

