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VIZIUNEA UNITĂȚII: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dorim pentru elevii noştri: 

                            - o educaţie conform standardelor europene ; 

- adaptare la schimbările specifice unei societăţi în dezvoltare; 

- un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu 

gimnazial de peste 85 %; 

-capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă 

şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 

- performanţe la toate disciplinele de învăţământ; 

-cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator; 

 

Viziunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a 

personalităţii omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii optime a 

elevilor pentru învăţământul liceal, precum şi însuşirea de către elevi a 

sistemului valorilor culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente 

la cerinţele unei societăţi în permanentă schimbare. 

 

 

 

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI 
 

       Misiunea școlii este sa asigure accesul la o  educație 

de calitate, oferind șanse egale tuturor copiilor, în  

scopul dezvoltării și integrării  lor în societate 
 

 

 

ȘCOALA NOASTRĂ 
TE INVAȚĂ SĂ FII OM 

ÎNTRE OAMENI ! 



ARGUMENT 

 

 Propunându-ți desfășurarea unui învățământ de calitate, potrivit 

intereselor elevilor și părinților, în conformitate cu cerințele societății, în 

general, ți ale comunității, în special, școala noastră dorește să fie o structură 

flexibilă, deschisă, urmând modelul educațional european, axat pe 

colaborarea între școala, familie și comunitatea locală într-un sistem 

integrat. 

         Învăţământul  trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea 

formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii 

a acestora pe piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în 

condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. 

Priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar: 

 

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor 

educaţionale; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 

 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a 

răspunderii publice. 

 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie: 

 proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor 

aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional 

cu accent pe adaosurile progresive ale învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor; 

 

 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de 

evaluare şi asigurarea calităţii; 



 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi 

masterate; 

 participarea cadrelor didactice la programe/proiecte organizate 

de ISJ, CCD sau de alte institutii furnizoare de programe de 

pregătire; 

 

CADRU JURIDIC 

 

 Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput având 

la bază următoarele documente:  

 Legea Învăţământului nr.1/2011 și metodologiile de aplicare a 

acesteia; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării; 

 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi 

administrativă, publicate în Monitorul Oficial; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Şerban 

Iosifescu, Editura ProGnosis, 2001 

 Buletine informative ale Proiectului de reformă a învăţământului 

preuniversitar, Ş. Iosifescu, 2000 

 HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru 

autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; Standarde de 

autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

 

 

ISTORICUL ŞCOLII 

 

• În satul Brănești, școala a fost înființată la 17 aprilie 1859 prin Carta 

cu numărul 759 (data extrasă din dosarul 3129/1858 - fondul 



arhivistic al Ministerului Cultelor și Instrucțiuni Publice, Arhivele 

Centrale ale Statului). 

  

• Pentru anul școlar 1859-1860, în școala primară din satele Brănești 

și Pasărea a fost numit ca învățător Toma Marinescu din Brănești, 

școala funcționând cu clasele I și a II-a.  

 

• Cel mai vechi local al școlii Brănești datează din 1879; se numea    

« Școala de fete » și a fost situat pe dreapta drumului (str. Slt. Petre 

Ionel – colț cu str. George Coșbuc) ce duce spre satul Vadu Anei. 

 

 

• În 1925 s-a construit “Școala de baieți”, clădire situată pe partea 

stângă a aceluiași drum. 

 

• În 1967 se construiește în curtea școlii de băieți o clădire nouă cu 

parter și etaj, actualul local al Școlii nr.1 Brănești. 

 

•  În 1985 s-a dat în folosință, în cartierul Băjenari, o școală nouă cu 

6 săli de clasă. 

 

 

LOCUL ŞI ROLUL  

ÎN COMUNITATEA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ 

 

 

 Şcolile din comuna Brănești au un rol bine conturat în cadrul 

comunităţii, bucurându-se de un real prestigiu. Acest lucru este 

demonstrat şi de parteneriatele încheiate cu: primăria, bisericile, poliţia, 

cabinetele medicale. 

 Şcolile au fost reabilitate utilizându-se fonduri din bugetul local şi 

din fonduri ale MECTS. 

 Pentru comunitate, şcoala este nucleul de la care pornesc activităţi 

cultural artistice (zilele comunei, ziua şcolii), precum şi competiţii 

sportive – campionat de fotbal şi handbal.  

 Comunitatea sprijină activităţile cultural artistice şi sportive ale 

şcolii, demonstrând cum imaginea şcolii se îmbunătăţeşte continuu  

printr-o participare din ce în ce mai numeroasă la acţiunile şcolii.  

 



 

 

ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ 

 

 

         Calitatea și eficiența managementului unei unități școlare își pun 

amprenta asupra întregii activități, cât și asupra rezultatelor acestora. 

            La nivelul școlii noastre, echipa managerială a conceput și 

realizat documente de proiectare managerială (PDI) și planurile 

operaționale (semestriale și anuale) pornind de la motivarea activității 

prin identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale organizației în 

cadrul activității anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe 

analiza riguroasă a activității desfășurate de conducerea unității,  în 

vederea stabilirii unor direcții prioritare. 

                Obiectivul principal urmărit în activitatea de management l-

a constituit realizarea unui proces de învăţământ de calitate - bazat pe 

o analiză realistă a posibilităţilor existente, având la bază o planificare 

riguros întocmită - menit să valorifice dotarea nativă a elevilor prin 

asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi 

promovării cu succes a examenului de testare naţională. Activitatea 

managerială a vizat principalele domenii funcţionale:  

     - curriculum: aplicare, dezvoltare şi evaluare;  

     - resurse umane:  stimulare, formare, apreciere şi stabilirea unui 

climat organizaţional optim;  

     - resursele materiale şi fizice;  

     - dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice (cu celelalte 

organizaţii care fac parte din sistemul şcolar);  

     - relaţii comunitare.  

               Paleta largă de activități desfășurate în unitatea noastră a 

necesitat o permanentă monitorizare și un control al acestora de către 

echipa managerială, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a 

preocupat de eficiența activitătilor respective, evaluate periodic în 

cadrul comisiilor metodice, Cons Profesoral și C.A. În urma acestor 

evaluări au fost identificate eventualele disfunctionalități și s-au 

stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 

               S-a supravegheat minuțios eficienta activității cadrelor 

didactice, a comisiilor prin: 

- fișe de asistență la ore; 

- portofoliile profesorilor; 



- planificările comisiilor metodice; 

- planificările anuale și semestriale; 

- analize comparative a rezultatelor obținute de elevi, în vederea 

identificării  posibilităților de progres a viitorilor absolvenți. 

 

 

 

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A 

CONTEXTULUI 

 

Unitatea şcolară:  SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BRĂNEȘTI 

 

Adresa unității:  Str. Slt. Petre Ionel, Nr. 147, com. Brănețti,  Ilfov 

e-mail : scoala1branesti@yahoo.com, tel. 0213501331 

 

Echipa de conducere:  

 Director – prof. Tone Nicoleta 

 Consiliul de administraţie:  

o prof. Dumitru Daniela 

o prof. Zega Simina 

o înv. Arsene Floarea 

o Turmac Mihaela – reprezentantul părinților  

o Ganciu Georgeta – reprezentantul părinților 

o Slav Nicu – reprezentant al primarului 

o Geambașu Monica – reprezentant al Consiliului Local 

o Ciozvarda-Diaconescu Andrei – reprezentant al Consiliului 

Local 

 

Populația școlară: 

  Număr de elevi: 

- clasele pregătitoare - IV - 252 elevi + 75 elevi Islaz = 327 

elevi 

-  clasele V-VIII - 191 elevi 

-  total 518 

 

  Număr de clase:  

- 15 clase – ciclul primar 

- 8 clase – ciclul gimnazial 

   

mailto:scoala1branesti@yahoo.com


Personalul școlii: 

Învăţători: 15 - din care 9 titulari 

Grad I – 4 

Gradul II – 4 

Definitivat –1 

În curs de calificare – 4 

Suplinitori calificați –2 

 

Profesori:  21– din care 15 titulari 

 Gradul I –6 

 Gradul II – 7 

 Definitivat – 8 

          Debutanți –1  

          Suplinitori calificați – 6 

 

 

Personal didactic auxiliar:  

Secretar – 1 

Administrator  financiar – 1 

Administrator de patrimoniu – 1  

Nedidactic:  

Îngrijitori – 3 

Muncitor – 1 

 

Indicatori de evaluare a performanţei 

   

  Procent de promovabilitate la examenele naţionale: 

- 91,67% la limba română  

- 66,67% la matematică 

              

 Comportament social: bun 

  Disciplina: fără abateri  

   

         Rata abandonului școlar: sub 1% 

  Probleme comportamentale: nu există situații ieșite din comun 

  Încălcări ale legii: nu 

       Prinții și elevii sunt mulțumiți de oferta educațională a școlii. 

 

Resurse materiale ale unității școlare: 



        -  10 săli de clasă + 5 săli de clasă la Structura Islaz 

        -  un laborator de științe;  

        - o bibliotecă;  

        - un laborator de informatică;   

        - cabinet psihopedagogic; 

        - cabinet de logopedie; 

     - spaţiu destinat derulării programului “Lapte-corn” 

           -  2 terenuri de sport; 

           - sală de sport și festivități; 

  

INFORMAŢII PRIVIND CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 

 Activitatea în şcoală se desfăşoară în cadrul mai multor 

compartimente, având fiecare nivel de decizie şi execuţie.  

În şcoală funcţionează următoarele comisii metodice formate în 

funcţie de ariile  curriculare existente şi de numărul de cadre didactice pe 

arie curriculară: 

 

 Comisia metodica a învăţătorilor; 

 Comisia metodică a profesorilor diriginţi; 

 Comisia metodică a ariei curriculare “Limbă şi comunicare”; 

 Comisia metodică a ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”; 

 Comisia metodică a ariei curriculare „Om şi societate”; 

 Comisia metodică a ariilor curriculare „Educaţie fizică şi sport, 

Arte si dexterități”  

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie; 

 Comisia paritară; 

 Comisia pentru Consiliere şi orientare; 

 Comisia pentru programe şi proiecte; 

 Responsabili de secţii; 

 Comisia pentru curriculum; 

 Comisia pentru examenele de corigenţă şi diferenţe; 

 Comisia de disciplină; 

 Comisia de monitorizare a notării ritmice a elevilor; 

 Comisia pentru întocmirea orarului; 

 Comisia de organizare a competiţiilor sportive şi serbărilor şcolare; 

 Secretarul Consiliului de Administraţie; 

 Secretarul Consiliului Profesoral; 



 Responsabilul cu formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Responsabil cărţi de muncă; 

 Responsabilul cu arhiva; 

 Comisia tehnică PSI; 

 Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă; 

 Comisia de salarizare şi acordare a burselor; 

 Comisia de inventariere; 

 Comisia de casare; 

 Comisia de recepţie; 

 Comisia de arhivare a documentelor; 

 Comisia de aplicare a OUG 96/2002  - “Lapte şi corn”; 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, traficului de 

droguri și persoane; 

 Responsabil cu imaginea unităţii; 

 Comisia pentru situații de urgență. 

 

 Constituirea colectivelor de clasa pregatitoare și clasa I se face 

printr-o distribuire echilibrată a preşcolarilor, întemeiată pe fişele de 

caracterizare psihopedagogică întocmite de educatoarele grupelor 

pregătitoare şi pe baza opţiunilor părinţilor. 

Cele trei componente (proiectivă, acţională  şi evaluativă) ale 

demersului didactic urmăresc desfăşurarea unei activităţi centrate  pe 

elev, prin utilizarea tuturor mijloacelor  şi metodelor  aflate la îndemâna 

cadrelor didactice. În acest scop profesorii şi învăţătorii folosesc diverse 

tipuri  de fişe, caiete tip, atlase, precum şi alte mijloace de învăţare menite 

să eficientizeze orele de curs. 

Relaţia cadru didactic-elev a cunoscut o importanta îmbunătăţire 

prin optimizarea si eficientizarea activităţilor şi abilităţilor de comunicare 

între partenerii la procesul de educaţie. 

Activităţile de perfecţionare desfăşurate la nivelul comisiilor 

metodice au un caracter deschis, toţi membrii colectivului didactic al 

şcolii manifestând interes pentru a participa la aceste activităţi, în vederea 

acumulării de noi experienţe didactice şi optimizării propriului demers 

didactic. 

 

ANALIZA SWOT 

I. CURRICULUM 

 



PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente 

curriculare oficiale: planuri-cadru, 

programe şcolare, metodologii de 

aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

 Curriculum la decizia şcolii 

diversificat, care ţine cont  de  baza 

materială şi încadrare; 

 Preocupări în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea 

softurilor educaţionale; 

 Surse informaţionale bogate: 

manuale, auxiliare didactice, 

paraşcolare, bibliotecă, internet; 

    PUNCTE SLABE 

 

 Oferta CDŞ a școlii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale elevilor 

şi nu constituie întotdeauna o activitate 

atractivă pentru aceştia; 

  Insuficienta diversitate a abilităţilor 

cadrelor didactice în raport cu solicitările 

(părinţilor şi copiilor) beneficiarilor. 

OPORTUNITĂȚI 

 Majoritatea părinţilor colaborează 

cu cadrele didactice în vederea procurării 

de auxiliare; 

 Oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă 

de serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare; 

 Oferta CDŞ vine în sprijinul 

ameliorării fenomenului de 

absenteism şcolar şi contribuie la 

AMENINȚĂRI 

 Nu toţi elevii au posibilitatea să-și procure 

auxiliare şcolare; 

 Existenţa unor necorelaţii între programele 

şcolare de la învăţământul primar cu cele de la 

învăţământul gimnazial, iar în cadrul 

învățământului gimnazial nu există continuitate 

între materiile școlare; 

  Insuficienta diversificare şi adecvare a 

CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi 

elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru 

învăţare precum şi interesul pentru această 

unitate de învăţământ. 



dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare; 

 CDŞ permite valorificarea 

abilităţilor individuale. 

 

 

 

II.RESURSE UMANE 

 

PUNCTE  TARI 

 Personal didactic calificat - 

89%, restul în curs de calificare, 

majoritatea cu grade didactice; 

 Personal didactic auxiliar bine 

pregătit la toate compartimentele; 

 Personal nedidactic 

constiincios și disciplinat; 

 Elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 Participarea cadrelor didactice 

la cursuri de formare pe o tematică 

diversă; 

 Cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru 

predarea lecţiilor asistate de calculator. 

PUNCTE SLABE 

 Conservatorism în utilizarea 

metodelor activ-participative de predare-

învăţare-evaluare la anumite cadre 

didactice; 

 Valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi controlului 

activităţii didactice. 

OPORTUNITĂŢI 

 Părinţi care solicită şi manifestă 

interes pentru o pregătire de calitate; 

AMENINŢĂRI 

 Legislaţia muncii nu permite angajarea 

de către şcoală a personalului calificat 



 Număr considerabil de solicitări 

de înmatriculare din alte școli ale 

localității; 

 

pentru compartimentele deficitare 

(informatician , bibliotecar, femei serviciu); 

 Nealocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice. 

 Fluctuaţia personalului didactic; 

 Scăderea numărului de copii din 

circumscripţie creaza probleme de încadrare 

cu personalul didactic. 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi 

din familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii. 

 

 

 

III. RESURSE MATERIALE  

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de un local spaţios, 

amenajat cu utilităţi necesare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de 

funcţionare; 

 Baza materială bună în continuă 

modernizare; 

 Conectarea la Internet; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unei evidenţe și a unui control 

în vederea recuperării pagubelor 

realizate de către elevi; 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi 

întreţinerii bunurilor din sala de 

clasă; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare 

externă; 



 Utilizarea incorectă a utilităţilor de 

către elevi; 

 Lipsa unor venituri extrabugetare din 

sponsorizări; 

OPORTUNITĂŢI 

 Descentralizarea finanţării şi 

autonomia instituţională permit o 

gestionare mai eficientă a fondurilor; 

 Sprijin din partea Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru 

rezolvarea problemelor materiale 

curente;  

 Alocarea de către Primărie a 

fondurilor financiare necesare în 

vederea asigurării de condiţii materiale 

decente; 

 Programe naţionale de dotări cu 

material didactic pentru laboratoare şi 

sala de sport şi cu carte şcolară pentru 

biblotecă; 

 Existenţa unor spaţii ce pot fi 

închiriat în scopul obţinerii unor 

fonduri băneşti. 

 

AMENINȚĂRI 

 Conştiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 

     Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

 Foarte multe unități școlare pe raza 

comunei și bugetul limitat al comunităţii 

locale faţă de nevoile şcolii. 

 



 

 

IV. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

 

PUNCTE TARI 

 Parteneriate cu autorități locale: 

Poliția Locală și Județeană Ilfov, 

Inspectoratul Școlar Ilfovean, CCD 

Ilfov,  Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgență, cu Parohia  Brănești; 

 Parteneriat cu Organizația „Teach for 

Romania”, Editura Copilăria și alte 

instituții și ONG-uri; 

 Relaţii de parteneriat cu 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 

 Relaţii de parteneriat cu şcoli din 

Irlanda, Polonia, Turcia, Grecia, 

Italia, dezvoltate în cadrul unui 

proiect Erasmus +. 

 contactele cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi 

extracurriculare precum: excursii, 

vizite la muzee, vizionări de 

spectacole, acţiuni caritabile cu 

cămine de bătrâni, orfelinate etc., 

introduc elevii în mediul comunitar 

şi contribuie la socializarea lor. 

PUNCTE SLABE 

 Număr mic de proiecte cu comunitatea 

locală; 

 Număr mic de proiecte de parteneriat 

cu şcoli din județ şi din ţară; 

 Inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 



 Paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor 

privind realizările şi performanţele 

şcolii; 

 Deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 Timpul limitat al părinţilor conduce la 

o slabă implicare a acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte a 

comunităţii a problematicii  vaste din 

activitatea şcolii. 

 

 

 

 

 

Analiza P.E.S.T.E.  

 

Contextul  politic (P) 

  

 Interes la nivel local pentru creșterea calității învățământului;  

 Sprijin financiar din partea MDRAP și a Consiliului Judetean Ilfov; 

 Colaborare bună între directorul unităţii de învăţământ şi primar, 

director  şi reprezentanţi ai Consiliului Local; 

 Prevederea în bugetul local a articolului privind investiţiile pentru 

şcoală; 

 Politica educatională propusă de școala noastră este pe deplin în 

concordanță cu politica educațională națională. 
 

             Contextul economic (E)  

 Comuna Brănești este o comunitate care dispune de resurse 

economice însemnate (teren agricol, fond forestier, mica industrie) și 

oferă condiții normale de educație și instruire tuturor elevilor. Forța de 

muncă este ocupată în diferite sectoare de: agricultură, creșterea 

animalelor, comerț, mica industrie. La nivelul comunei există 



persoane care beneficiază de ajutor social conform legii, prin 

intermediul Primăriei.  

              Contextul social (S) 

 La nivelul comunei, rata șomajului este mică. Majoritatea familiilor 

care au copii la școală vad prin educație singurul mod de progres al 

societății, realizarea profesională și materială a cetățeanului de mâine. 

Există totuși și familii, într-un număr redus, care pun pe primul plan 

munca fizică și acestea folosesc copiii la diferite munci în gospodarie 

(muncile agricole, creșterea animalelor) acest lucru ducând la 

înregistrarea unui număr de absențe din partea unor elevi.  

Școala nu este afectată de familii dezorganizate, numărul acestora 

nefiind prea mare. În comună nu există minorități etnice și deci nu 

există probleme în acest sens. 

             

 Contextul tehnologic (T) 

 Dotarea școlii noastre privind tehnologia modernă este bună. Școala 

dispune de calculatoare ce constituie dotarea cabinetului de 

informatică, 2 calculatoare aflate în dotarea serviciului secretariat, 

cancelarie,  5 laptopuri,   2 imprimante, 4 copiatoare, 

videoproiectoare,  conectare la internet; 

 Un număr  foarte mare de elevi deţin calculatoare, sunt conectaţi la 

internet ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu. 

 

Contextul ecologic (E) 

 

 Colectarea selectivă a deșeurilor și preluarea acestora de către SC 

ROSAL-GRUP. 

 Parteneriat cu RO-REC și cu ECOATITUDINE în competiții 

naționale de colectare selectivă a deșeurilor din plastic, hârtie, 

electrice și electrocasnice; 

 Desfășurarea de activități ecologice și derularea unui opțional de 

ecologie – Educație ecologică pentru școli verzi; 

 Parteneriat cu Ministerul Mediului pentru programe educative în 

săptămâna Școala altfel; 



 Rezultate excelente la competiții pe teme ecologice la nivel local, 

județean si național – “Eco Alert”, “Călătoria mea multiculturală”, 

“Patrula de Reciclare”. 

 

 

Scopurile strategice 

 

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

 Eficientizarea activităţii cadrelor didactice 

 Creşterea calității demersului instructiv-educativ 

 Dezvoltarea parteneriatelor 

 Atragerea elevilor printr-o ofertă curriculară generoasă 

 Dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

 Asigurarea unui bun management al calității 

 

 

ȚINTE STRATEGICE ȘI ACTIVITĂȚI 

 

DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

 

ȚINTA I: Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor la 

Evaluările Naționale – clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a 

 

Program 1.1: Pregătire suplimentară a elevilor care susțin examene 

naționale. 

Program 1.2: Continuarea  activității cercurilor școlare și inființarea 

unora noi: cercul de biologie, de lb. Franceză, de geografie, de limba 

engleză și corul școlii. 

 

 

ȚINTA II: Facilitarea accesului la educație, prevenirea și reducerea 

abandonului școlar pentru elevii din categoriile dezavantajate 

Program 2.1. Implicarea școlii în proiecte și programe ce vizează  

prevenirea abandonului școlar și integrarea copiilor cu cerințe și nevoi 

speciale în activitatea școlară.                

 Program 2.2: Program de consiliere a elevilor cu risc de abandon școlar. 

  

 

 



 

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE 

 

Ținta III : Formarea permanentă a cadrelor didactice 

Program 3.1:  Încurajarea debutanților pentru urmarea carierei 

didactice  

Program 3.2:  Eficientizarea învățării centrate pe elev prin 

perfecționarea continuă a cadrelor didactice  

Program 3.3:  Utilizarea mijloacelor moderne de învățământ la lecții  

 

 

DEZVOLTAREA RELAȚIEI CU COMUNITATEA 

 

 Ținta IV: Îmbunătățirea relației școală – părinți – comunitate 

Program 4.1: Înființarea ,,Asociației Părinților” 

Program 4.2: Implicarea părinților în organizarea și desfășurarea 

activităților școlare și extrașcolare. 

Program 4.3: Atragerea de stakeholderi pentru susținerea activităților 

educative. 

Program 4.4: Implicarea comunității locale în desfășurarea Proiectului 

Erasmus + “European folk tales: hidden treasures”, număr de referință 

2016- 1-IE01-KA219-016881-3. 

 

 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ȘI 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Ținta V: Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei materiale și atragerea 

de resurse financiare 

 

Program 5.1:  Amenajarea și  dotarea corespunzatoare  a sălilor de 

clasă, laboratoarelor, cabinetelor și a sălii de sport și festivități; 

Program 5.2:  Dezvoltarea unei baze cu materiale didactice alternative; 

Program 5.3:  Atragerea de fonduri prin Asociația de părinți a școlii. 

 

 

 

 

 


