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Proiectul şcolii ca traiect al dezvoltării instituţionale, are o valoare strategică el este conceput 

pe o perioadă de cel puţin 3 ani ( de regulă 5 ani, dar poate fi conceput şi pe o perioadă mai lungă ) 

şi, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, oferă un orizont şi direcţii clare pentru activitatea din 

şcoala noastră, inclusiv priorităţi în alocarea resurselor.  

Proiectul şcolii ţine seama de complexitatea, diversitatea şi amplitudinea activităţilor şcolare, 

este rolul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, explorează şi utilizează cât mai 

judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor 

organizaţiei. El este centrat pe problemele cheie ale şcolii şi are o identitate a sa. El reprezintă 

“platforma electorală” a şcolii, expresia politicii de dezvoltare a acesteia, într-un cuvânt, o asumare. 

Ca urmare, sursele care fac din proiectul şcolii o entitate aparte, irepetabilă sunt : 

➢ Cultura organizaţiei şcolare  

➢ Viziunea colectivului şcolii –în special a echipei manageriale –privind misiunea şi, mai 

ales, dezvoltarea unităţii şcolare respective pe termen mediu şi lung –aici calităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele manageriale fiind determinante 

➢ Nevoile şi resursele comunitare –conştientizate, exprimate şi negociate în conformitate cu 

metodele şi procedeele caracteristice 

➢ Misiunea unităţii şcolare –cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes 

reprezentate în şcoală –părinţii, elevii, profesorii, autorităţile locale, agenţii economici şi 

alţi reprezentanţi ai comunităţii.  

➢ Oferta educaţională a şcolii –centrată în jurul ofertei curricualre fără să se reducă la aceasta 

–este fundamentată pe misiunea unităţii şcolare respective care, la rândul ei, este 

determinată, pe de o parte, de viziunea grupurilor de interes în legătură cu ţintele strategice 

ale dezvoltării (viziune elaborată pe baza politicilor şi strategiilor de reformă existente la 

nivel naţional, regional şi local şi utilizând rezultatele cercetării in domeniu) ; iar pe de altă 

parte, de nevoile educaţionale ale comunităţii şi de resursele pe care aceasta la pune în joc 

pentru satisfacerea acestor nevoi.  

     În conformitate cu Legea Învatamantului nr. 1/20011, Curriculum Naţional, cu celelalte 

documente legislative, cu ONG Nr. 75/2005, privitor la standardele de referinţă, standardele de 

acreditare şi evaluare periodică cât si nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către o 

organizatie furnizoare de educaţie, principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt 

urmatoarele: 

• Centrarea actului educational pe elevii şcolii (strategii didactice abordate, stimularea 

creativităţii, modernizarea continuă a bazei materiale, stimularea participării la activitaţi 

extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor) 

• Echilibru între ofertă şi cerere ( oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi 

materiale de care dispune şcoala,cât şi de solicitarile elevilor şi părinţilor ,precum şi pe 

domeniile actuale de interes-utilizarea calculatorului,comunicarea într-o limbă modernă, 

educaţie pentru sănatate, educaţie civică).  

• Cooperare scoală–comunitate (Participare la programele şi acţiunile organizate de Primaria 

Sectorului 2,colaborarea cu ONG-uri,Poliţia si alte autorităţi locale.  
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• Individualizarea şcolii în cadrul sectorului 2 şi a cartierului din care face parte, având în 

vedere şcolile concurente ( rezultatele obţinute de elevi,pe baza materială) 

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul de dezvoltare 

instituţională: 

➢ Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe 

termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate 

➢ Oferă colectivului şcolar posibilitatea pro-acţiei şi nu a reacţiei la schimbare 

➢ Favorizeaza creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi forţele proprii 

➢ Asigură dezvoltarea personală şi profesională 

➢ Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare 

➢ Stimulează dezvoltarea ethosului şcolar 

Proiectul şcolii are două componente strâns articulate: 

-  o componentă strategică, “perenă” –misiunea, ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii 

şcolare 

-  o componentă operaţională –programele, activităţile şi acţiunile concrete prin care se 

ating ţintele strategice şi se realizează misiunea.  

Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcţionale: curriculum, resursele 

materiale şi financiare, resurselel umane, relaţiile sistemice şi comunitare. Nu trebuie uitat că, 

indiferent de opţiunea sau de opţiunile strategice, beneficiarul ofertei educaţionale este elevul.  

   Proiectul şcolii este negociat în toate fazele elaborării şi implementării sale. Numai astfel 

poate fi câştigat consensul tuturor grupurilor de intere reprezentate la nivelul şcolii. Deci un bun 

proiect instituţional se realizează numai printr-o comunicare eficientă intra- şi extraorganizaţională 

şi prin participare.  

 

2. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL 
 

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învaţământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin următoarele documente: 

- Legea învaţământului nr. 1/2011 ; 

-OUG nr. 16/09. 04. 2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 /2011 

-OUG nr. 49 2014 Modificare LEN  

-• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

Ordinul MEN nr. 5115/2014 

• Ordin MECȘ nr. 5079/31. 08. 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și 

cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016 

-Ordinul 3597/18. 06. 2014, pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011  

-Ordin nr. 3060/03. 02. 2014 Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor 

activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar  

-OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative 

OMECȘ nr. 5081/31. 08. 2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 

-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar /2014  

http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/04/oug-nr-1609042014-privind-modificarea.html
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/07/oug-nr-49-2014-modificare-len.html
http://www.edu.ro/index.php/articles/22583
http://www.edu.ro/index.php/articles/22583
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/23500
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/23500
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/06/ordinul-pentru-modificarea-si.html
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/06/ordinul-pentru-modificarea-si.html
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/06/ordinul-pentru-modificarea-si.html
http://www.edu.ro/index.php/articles/21040
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/02/conditiile-de-organizare-taberelor.html
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/02/conditiile-de-organizare-taberelor.html
http://liviumarianpop.blogspot.ro/2014/10/oug-582014-privind-stabilirea-unor.html
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-Ordin 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar  

- Hotarare de Guvern privind aprobarea standardelor de referinta si a indicatorilor de perrformanta 

pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar  

- Legea nr. 35 / 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Legea nr. 29 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35 /2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaiţei nr. 75/12. 07. 2005; 

- Legea 71/03. 04. 2015 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice 

-Ordinul M. E. C. S. nr. 3375/2015 - pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului 

didactic auxiliar si 

personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anii 2015 si 

2016.  

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015 

-ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual  

-Legea 97 din 2015 modificare art. 135 din Codul Muncii 

-Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar  

 

3. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ”PETRE GHELMEZ” 

Adresa: Str. Pescăruşului nr. 124, Sector 2/Bucureşti ( sediul central), Bdul Basarabiei nr 160 ( 

sediul unde funcționează grădinița) 

Tipul şcolii: Şcoala Gimnazială, nivel preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, 

Orarul şcolii: 8. 00-18. 00-2 schimburi 

Limba de predare: română 

➢ Repere geografice: Şcoala este situată în cartierul Pantelimon,având în apropiere Şcolile 

51, 4, 16, Colegiul Tehnic Leonida şi Stadionul Naţional “Lia Manoliu” 

➢ Repere istorice. Şcoala funcţionează în actualul sediu din 1972 (clădirea actuală a fost 

construită în anii 1950-1952 ).  

Cultura organizaţională 

Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, proces în 

care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.  

Managerul poate să-şi propună, să menţină sau să schimbe cultura organizaţională. Înainte 

de a-şi propune una din alternative,trebuie să identifice tipul de cultură ,s-o înţeleagă precum îsi 

înţelege propria personalitate.  

 

4. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV: 

 

http://www.ismb.edu.ro/Subpagini/calitate/HG1534_2008.PDF
http://www.ismb.edu.ro/Subpagini/calitate/HG1534_2008.PDF
http://siptimis.ro/fckfiles/file/Lege%2071%202015.pdf
http://siptimis.ro/fckfiles/file/OMECS%203375_2015%20transfer%20aux%20si%20nedid.pdf
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 Informaţii de tip cantitativ: 

•   Populaţia şcolară și preșcolară : 

        -număr de preșcolari : 150 – 6 grupe 

-număr de elevi: 628-înv. primar (P-IV)-419-16 clase 

        - înv. gimnazial-205- 8 clase 

-număr de clase:20-12clase I-IV 

      -8 clase V-VIII 

• Evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2009-2015 

 

Anul şcolar 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Numar elevi 482 476 468 575 596 628 
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• Se poate observa din graficul –fig. 2, ca populaţia şcolara a înregistrat o uşoara scădere intre 

anii 2010-2012 şi o creștere importantă intre anii şcolari 2012-2015. La inceputul anului 

şcolar 2015-2016 populaţia şcolară este de 676 elevi 

• Provenienţa-mediu urban 

• Indicatori de evaluare a performanţei (anul 2014/2015): 

 -rata de promovabilitate: 100% clasele I-IV 

                      97% clasele V-VIII 

• Rezultatele la invatatura la sfarsitul anului scolar 

 Medii intre 5-6,99 Medii intre 7-8,99 Medii intre 9-10 

Primar - - - 

Gimnazial 4 95 86 

• Promovabilitatea la nivelul unităţii în perioada 2010-2015 

Ani şcolari Cls. I % cls. II %  cls. III %

  

cls. IV % cls. V %  cls. VI 

% 

cls. VII 

% 

cls. VIII % 

2010/2011 100  98,3  98,3 100  92 83,5  82 98 

2011/2012 100 98,2 98,5 98,3 96,5 100  97,8 100 

2012/2013 100 98,61 100 100 92,55 90 91 95,23 

2013/2014 100 100 100 98,07 100 100 96,2 98,07 

2014/2015 100 100 100 100 100 96,75 97,8 94,2 
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• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2009/2010 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate 94,4% 

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate 79,6% 

• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2010/2011 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate 92%.  

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate 85 %.  

• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2011/2012 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate -97,61% 

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate -67,65% 

• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2012/2013 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate -100% 

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate -88,63% 

• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2013/2014 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate -92,5% 

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate -92,5% 

• Rezultate obtinute la Evaluarea Naţională 2014/2015 

✓ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ- procent promovabilitate -97,36% 

✓ MATEMATICĂ- procent promovabilitate -87,47% 

• Rata abandonului şcolar-nu avem abandon şcolar. nu s-au inregistrat în ultimii doi ani cazuri 

de abandon şcolar.  

• Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ: 

✓ 80 % licee teoretice profil matematică –informatică, stiintele naturii, filologie 

✓ 20 %, colegii tehnice 

• Personalul şcolii: 

 -de conducere-director 

             -director adjunct 

✓ Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 
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În anul şcolar 2014 – 2015 posturile/catedrele au fost ocupate de personal calificat 

✓ Situaţia normării în anul şcolar 2014-2015 

Nr. total 

posturi 

aprobate 

din care 

Nr. total 

posturi 

ocupate 

din care 

didactic 
didactic 

auxiliar 
nedidactic didactic 

didactic 

auxiliar 
nedidactic 

2 3 4 5 6 7 8 9 

51,95 38,5 4,5 9 52,55 39,05 4,5 9 

NOTA: -din care 1,34 norme degrevări 

TOTAL posturi Din care 

Cadre didactice Didactic auxiliar Personal nedidactic 

51,95 35 cu baza în instituţie 4,5 9 

• Situaţia resursei umane pe nivele de pregatire şi performanţă în anul şcolar 2010-2011 

• Cadre didactice 

GRADUL DIDACTIC NR. CADRE DID.  

DOCTORAT 1 

GRAD I 23 

GRAD II 7 

DEFINITIVAT 9 

DEBUTANTI 7 

NECALIFICATI 0 

TOTAL 47 

 

TOTAL  

personal nedidactic 

Din care: 

Ingrijitor Muncitor calificat Fochist 

9 6 1 2 

 

 

 

 

TOTAL 

personal 

 Din care: 

Educatori    Invatatori Institutori Profesori 

inv. 

primar 

Profesori Did. 

Auxiliar 

Nedidactic 

60 5 6 2 8 25 5 9 

 

 

   Invatatori Titulari 5 

Pensionari P. O.  1 

Suplinitori 0 
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Profesori invatamant 

primar 

Titulari 6 

Suplinitori 2 

Institutori Titulari 2 

 

   Profesorii Titulari 13 

Suplinitori 10 

Pensionari 2 

În ultimii ani în şcoala noastră s-au constatat urmatoarele aspecte: 

- Cresterea numărului de posturi/catedre titularizabile; 

     - Nu au fost posturi/catedre ocupate de cadre didactice fără studii corespunzatoare.  

• Starea fizică/juridică a clădirilor 

Şcoala dispune de centrală termică proprie, moderna care a fost instalată în anul 2004.  

Considerăm că şcoala dispune de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de 

învăţământ.  

Deţinem autorizaţia sanitară nr. 2970/19. 05. 2011 pentru şcoală şi nr. 2971/25. 05. 2011 

pentru sala de sport, valabile până în luna mai 2012. Centrala termică este autorizată ISCIR 

în data de 07. 12. 2014 şi este valabilă 2 ani.  

Trecerea clădirilor şi terenurilor aferente către Primăria Sectorului 2 s-a făcut prin 

Protocolul încheiat în data de 20. 05. 2002.  

 Cartea funciară a şcolii există din anul 2004.  

• Situatia utilitatilor în unitatile de învatamânt 

Scoala este racordata la reteaua de curent electric. Situatia instalatiilor electrice este buna 

deoarece a fost refacuta in anul 2006, s-a modernizat prin înlocuirea retelelor vechi, a panourilor si 

contoarelor electrice.  

Unitatea de învatamânt utilizeaza apa potabilă curentă de la reţeaua orăşenească.  

Încălzirea se realizează prin centrala termică proprie.     

Grupurile sanitare şi vestiarele din clădirea sălii de sport, au fost reabilitate integral (gresie, faianţă, 

termopan, parchet, lambriu).   

• Situatia bazei sportive a unităţii 

Orele de educaţie fizică din şcoala se desfăşoară în sala de baschet şi sala de festivităţi ( 

gimnastică). Starea sălii de sport poate fi calificată ca fiind bună, având în vedere că mai necesită 

lucrări de reparaţii la acoperiş, înlocuirea parţială a tâmplăriei şi igienizarea încăperii unde sunt 

instalate duşurile.  

 Terenul de sport din curtea interioară a şcolii este într-o stare bună, însă terenul de fotbal, 

cu gazon natural trebuie amenajat în totalitate, fiind impropriu desfăşurării în bune condiţii a orelor 

de educaţie fizică ( sunt denivelări, smocuri de iarbă, noroi etc ).  

• Situatia altor spaţii 

 Biblioteca scolară 

Şcoala dispune de sala de bibliotecă, spaţiu adecvat activităţii şi de un fond de carte de 26880 

volume; nu dispune însă de un sistem informatizat de evidenţă a volumelor.  
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Din lipsa fondurilor nu se achiziţionează ritmic publicaţii cu caracter legislativ şi de 

specialitate 

pedagogică şi psihopedagogică, nu sunt prezente manuale şcolare pentru toate disciplinele.  

Biblioteca dispune de o sală de lectură şi un centru documentar.  

• Baza materială-situaţia dotării cu material didactic şi calculatoare 

Nr. săli de clasă: 20 

Nr. Laboratoare: 3 

Nr. cabinete: 5 

Nr. calculatoare utilizate in procesul didactic: 30 

• Politici de finantare, mecanisme, metodologii.  

Resursele financiare pentru cheltuelile de personal se stabilesc conform Legii 16 /2011 privind 

finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza 

standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2015.  

• Resurse financiare 

✓ Fonduri extrabugetare 

In anul scolar 2014– 2015 scoala a obtinut fonduri extrabugetare prin contractele de inchiriere a 

sălii de sport si fondurile gestionate de Asociația de părinți și profesori ”In sprijinul Scolii Petre 

Ghelmez” : 

✓ Fondurile bugetare provin din : 

1. Închirieri 

  2. Sponsorizări, donații 

La 1 ianuarie 2015 exista în bugetul școlii sumele de: 

1.    5768 lei proveniți din închirieri 

2.   11000 lei proveniți din donație persoană fizică 

Au fost cheltuiți pe : 

- 6 bucăți videoproiectoare - 12626 lei 

- 310 lei – domeniu Edu Apps 

- 560 lei – 1 abonament lunar transport intern  

- 2340 lei – facturi Contract Medicina |Muncii și PSI 

Total bani cheltuiți – 15837 lei 

Bani existenți – 930 lei  

✓ Fonduri obtinute din sponsorizari (Asociația de părinți și profesori ”In sprijinul Scolii 

Petre Ghelmez” ) : 

A fost folosită suma de 3374,59  lei, după cum urmează: 

 -birotică (hârtie xerox, cartuşe imprimantă, toner, dosare, etc. )– 1427,21 lei  

-întreţinere şi reparaţii, electrice, materiale de curăţenie – 1744,08 lei 

-medicamente – 82,50 lei 

-taxe poştale – 120,80 lei 

În casă au rămas aproximativ 3600 lei.  

O parte din aceste fonduri au fost folosite pentru achizitionarea:  

• filme foto si baterii pentru evenimentele din scoala,  
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• consumabile toalete ( hârtie igienică, servetele, sapun lichid ) 

• amenajarea spatiilor comune – holuri - panouri, laboratoare, cabinete.  

     De la Centrul de Executie Bugetara nu s-au primit decat o singura data materiale pentru 

curatenie ( de proastă calitate).     

•  Facilităţi 

✓ Situaţia manualelor  

Comanda de manuale şcolare retipărite pentru clasele I – VIII s-a facut în timp util, în 

funcţie de numărul de elevi preconizaţi pentru anul şcolar 2015 – 2016. Manualele noi au asigurat 

necesarul pentru toti elevii scolii.  Manualele vechi care se recupereaza în fiecare vară de la elevi 

sunt într-o stare foarte avansată de degradare.  

Alte facilităţi acordate elevilor 

Burse 

Bursele reprezintă, conform legii, o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială, cât şi 

stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătura şi disciplină. Categoriile de burse 

acordate în învăţământul preuniversitar, în conformitate cu O. M. E. C. T. S. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

• bursele sociale, care se acordă elevilor: 

• orfani, bolnavi; 

• cu venituri mici/membru de familie; 

• burse de merit 

• burse de performanță 

 

5. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV: 

 

• Ambianţa în unitatea şcolara: 

   Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de 

cultură este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în 

raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază.  

Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori ca 

încrederea în om, în capacitaţile sale creative şi de autocontrol. Cadrele didactice se simt 

implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au încredere în organizaţie.  

  Apropiată de cultura sarcină este cultura rol,cel mai puţin preferată fiind cultura club.  

  Din analiza datelor în organizaţie există o anumită stare de echilibru şi un climat favorabil.  

• Relaţiile dintre director/personal ,profesori/profesori,profesori /elevi se bazează pe 

comunicare,colaborare,respect reciproc. Nu exista conflicte majore,dacă apar anumite conflicte 

ele sunt rezolvate în mod obiectiv 

• Mediul social de provenienţă al elevilor-în urma efectuarii analizei mediului social de 

provenienţă a elevilor, rezultă urmatoarea structură conform graficului.  

✓ Mediu educativ 

- 42% din totalul de elevi au parinti cu studii superioare ( 22,5 % - un părinte; 19, 5 % ambii părinţi 

) 
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-42,5 % din totalul de elevi au unul sau ambii parinti cu studii medii 

-15,5 % din totalul de elevi au parinti cu studii elementare ( invatamant obligatoriu ) 

MEDIUL EDUCATIV AL ELEVILOR ŞCOLII

părinţi cu studii

superioare

parinţi cu studii

medii

parinti cu studii

elementare 

 
✓ Mediul economic 

- 67% din totalul de elevi au un părinte care este angajat cu contract de muncă; 

- 25% din totalul de elevi au un părinte care este angajat cu contract de muncă iar celalalt 

casnic/somer  

- 3% din totalul de elevi au părinţii şomeri; 

- 5 % din totalul de elevi au părinţii fara ocupaţie; 

 

MEDIUL ECONOMIC 
ambii părinţi

lucreaza

un parinte

lucreaza,

celalalt

casnic/somer
parintii sunt

someri 

ambii parinti nu

au ocupatie  
✓ Mediul social 

-82,15 % din numărul total de elevi provin din familii normale 

-14 % din numărul total de elevi provin din familii monoparentale/părinţi divorţaţi 

-0,85% din numărul total de elevi sunt orfani de un părinte 

-0,66% din numărul total de elevi sunt orfani de ambii părinţi 

-0,21% din numărul total de elevi au ambii părinţi plecaţi în străinătate 

-2,13% din numărul total de elevi au un părinte plecat în străinătate 
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MEDIUL SOCIAL
familii

monoparentale/parinti

divortati
orfani de un p[rinte

orfani de ambii parinti

parinti plecati in

stainatate 

un parinte plecat in

strainatate

familii normale

 
 

✓ Mediul informational 

-70 % din numărul total de elevi au calculator propriu 

-30% din numărul total de elevi au acces la calculatorul părinţilor 

-74 % din numărul total de elevi au acces la internet; 

-90% au acces la televiziunea prin cablu; 

-51% din numărul total de elevi au cameră proprie; 

 

0
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100

% % % % %

% nr. total elevi
MEDIUL INFORMAŢIONAL

calculator propriu

acces la calculator parinţi

acces internet

au televiziune prin cablu

cameră proprie

 
✓ Structura etnică  

-95% din nr. total de elevi sunt de naţionalitate română 

-4% din nr. total de elevi sunt de naţionalitate rromă 

-1% din nr. total de elevi sunt de alte naţionalitati 

STRUCTURA ETNICĂ

95%

4%

1%
români

ţigani

alte naţionalităţi

 
✓ Structura religioasă 

-96% din nr. total de elevi sunt de creştini ortodoxi 
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-1,6% din nr. total de elevi sunt catolici 

-1,4% din nr. total de elevi sunt musulmani 

-2% din nr. total de elevi sunt de alte religii 

 

STRUCTURA RELIGIOASĂ

96%

2%

1%

1%

ortodoxi

catolici

musulmani

alte religii

 
 

✓ Structura familială 

-45% - din totalul numarului de elevi există un singur copil/familie 

-38% - din totalul numarului de elevi există doi copii/familie 

-2,6% - din totalul numarului de elevi există trei copii/familie 

-1,7% - din totalul numarului de elevi există mai mulţi de trei copii/familie 

 

STRUCTURA FAMILIALĂ

51%

44%

3%

2%

un copil/familie

doi copii/familie

trei copii/familie

mai multi copii

/familie

 
 

• Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere 

profesional,fapt constatat în urma inspecţiilor generale,rezultatelor obţinute ,interesul în 

ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare.  

• Managementul unitaţii şcolare: se desfaşoară pe baza planului managerial,membrii 

Consiliului de Administraţie şi a Consiliilor profesorale. Cadrele didactice sunt organizate 

în comisii pe arii curriculare,fiecare arie având un responsabil. Există comisii de lucru pe 

probleme. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor de lucru întocmesc planul 

managerial al comisiei de care răspunde.  
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6. ANALIZA COMUNITATII (SECTORUL 2): 

➢ Dimensiunile fizice: - populaţia: 360750 locuitori 

- densitatea populaţiei: 11. 273/ km2  

- suprafaţa sectorului 2: 32 km2 

- tendinţa de creştere a populaţiei 

- vârsta medie a populaţiei: 40 ani 

➢ Probleme sociale: - rata şomajului: 1,28 % fiind sectorul cu cea mai mare rată a 

şomajului  

- migraţia externă: 0,1% 

- divorţuri: 15,55 % din numărul divorţurilor pe municipiu 

➢ Relaţia dintre şcoală şi comunitate : 

- şcoala satisface nevoile comunităţii 

- resursele educaţionale ale comunităţii: teatre, muzee, cinematografe, agenţii naţionale 

- nu există conflicte între şcoală şi comunitate 

➢ Implicarea şcolii în strategia comunitară: 

- La nivelul sectorului 2 există strategia comunitară Agenda Locală 21 în care sunt 

identificate problemele sectorului pe domenii (educaţie, medical, social, afaceri) 

- În cadrul Agendei Locale 21 s-a realizat analiza resurselor educaţionale şi au fost propuse 

strategii de dezvoltare a învăţământului.  

• Cunoaşterea grupurilor de interese: 

➢ Pǎrinţii: fiecare învǎţǎtor şi diriginte cunoaşte familia elevilor în urma şedinţelor cu 

pǎrinţii şi consultaţiilor sǎptǎmânale cu aceştia. Conducerea şcolii participǎ atunci când este 

cazul la lectoratele cu pǎrinţii. Părinţii sunt informaţi la timp, relaţiile se bazeazǎ pe respect 

reciproc, sunt sprijiniţi moral în situaţii deosebite.  

Există şi părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor,ceea ce se 

reflectă în comportamentul copiilor,în atitudinea lor faţa de şcoală. Un rol important în 

contracararea acestor disfunctionalitaţi îl are profesorul psihopedagog din şcoala si 

profesorul de religie-preot Constantin Dragnea perfecţionat în consiliere şcolară.    

Comitetul Reprezentativ al Părinţilor se implica prin străngerea de fonduri care vin in 

sprijinul scolii, asigurănd paza permanenta in timpul desfaşurării cursurilor si o parte din 

materialele didactice necesare personalului didactic pentru desfaşurarea activităţii ( 

consumabile xerox, imprimante, hârtie xerox, premii pentru elevi etc. ).  

➢ Elevii: datorită numǎrului mic de elevi din şcoalǎ, este posibilǎ o bunǎ cunoaştere a 

acestora. Învǎţǎtorii şi diriginţii întocmesc fişele psiho-pedagogice ale elevilor, situaţiile 

problemǎ sunt aduse la cunoştinţa conducerii şcolii, au şanse egale în educaţie, li se asigurǎ 

spaţii adecvate în proporţie de 80 %, echipamente şi facilitǎţi logistice, servicii de sǎnǎtate, 

consiliere, recreare şi activitǎţi extracurriculare.  

➢ Corpul profesoral dintr-o anumitǎ specialitate: şcoala având un numǎr mic de cadre 

didactice este posibilǎ cunoaşterea acestora, a problemelor cu care se confruntǎ, sunt 

sprijiniţi în sensul comunicǎrii şi perfecţionǎrii, li se oferǎ un ambient plǎcut, relaţiile 
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interumane sunt adecvate, participǎ la actul decizional, li se atribuie sarcini clare, se 

încearcă stimularea muncii în echipă.  

➢ Administraţia localǎ: existǎ o bunǎ colaborare cu administraţia localǎ prin consilierii 

locali, existǎ relaţii de cooperare interinstituţionalǎ şi interpersonalǎ şi de informare.  

➢ Partenerii sociali:  

-şcoli din sector şi din municipiu pentru realizarea unor activităţi diferite 

-Primǎria Sectorului 2 

-Poliţie-Sectia 9 Politie 

-Direcţia de Protecţie a Copilului 

-Capela din incinta şcolii 

-Firme de paza si protectie 

-Firma SIVECO-Programul SEI-operare PC, AeL.  

• Concurenţi: 

-Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala Gimnazială nr. 51, Scoala Gimnazială nr. 16, Școala 

Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială ” Leonardo da Vinci” 

 

7. ANALIZA PEST(E) 

 

POLITICUL:  

➢ Şcoala se află in contextul politic actual, într-o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovarea valorilor reale.  

➢ Instituţia pune in aplicare politicile implementate de MECȘ, la nivelul sistemului şi la nivel 

local.  

CONTEXTUL ECONOMIC 

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează direct cerinţa pe piaţa forţei de 

muncă. Aceste cerinţe sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor capacităţi de producţie, a limitării 

serviciilor.  

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a tendinţelor de 

pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare 

mai solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic.  

Nivelul mediu al câştigurilor părinţilor: aproximativ 50% sunt familii de muncitori a căror venit 

mediu se situează sub sau la nivelul venitului mediu pe economie, cea mai mare parte a.  

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi ( 40 % au venituri sub medie) are consecinţe 

negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, 

precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc. 

) reprezintă, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la 

dezinteres şi absenteism ridicat.  

Deosebit de utilă, în acest context, este extinderea programelor sociale din domeniu: acordarea 

suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie, lapte şi măr în învăţământul primar şi 

gimnazial ; asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru toate clasele; acordarea rechizitelor şcolare 

gratuite; acordarea burselor de ajutor social; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare      ( Programul EURO 200 ).  
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Elevii cu posibilităţi materiale medii beneficiază de programul After school, implementat şi 

sponsorizat de Primăria Sectorului 2. În cadrul programului sunt monitorizaţi de un consilier şcolar care îi 

ajută sa realizeze progrese în pregătirea zilnică, participă la activităti educative extraşcolare organizate de 

diferite instituţii partenere  

CONTEXTUL SOCIAL 

La nivel demografic, se remarcă o sensibilă scădere a populaţiei şcolare. Copii crescuţi într-un 

mediu familial cu posibilităţi materiale se înscriu la unităţile şcolare centrale, cu prestigiu, părinţii aleg 

şcoala copilului mai ales după modul de amplasare şi statutul social al majorităţii elevilor.  

Unitatea şcolară este amplasată în Cartierul Pantelimon, cu o populaţie şcolară mixtă, 

care nu întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu familiile elevilor.  Există familii 

care locuiesc în condiţii la limită ( în căminul din apropierea şcolii, într-o camera cu baie şi toaletă comună 

)şi care nu colaborează cu şcoala pentru a sprijini aceşti elevi şi de a-i integra într-un proces de educare şi 

instruire coerent şi continuu.  

Un alt aspect identificat este existenţa unui număr mare de elevi care provin din familii 

monoparentale   ( 20% ) sau elevi părăsiţi temporar/definitiv de părinţii plecaţi la muncă în străinătate sau 

părăsiţi ( în plasament ).  

TEHNOLOGICUL: 

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor 

informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar.  

Şcoala este dotată cu echipamente moderne ( copiatoare, imprimante, calculatoare ), însă nu există 

resurse financiare suficiente pentru asigurarea service-ului şi a consumabilelor necesare procesului didactic. 

Laboratorul AeL dotat cu 10 calculatoare, insuficiente pentru clasele formate din 25-30 elevi. . Softul AeL 

nu a mai fost actualizat, nu există posibilităţi de extindere şi îmbunătăţire a reţelei de calculatoare.  

   Conectarea la internet este posibilă doar pentru compartimentul secretariat. Laboratoarele şi 

cabinetele sunt dotate cu materiale didactice vechi.  

CONTEXTUL ECOLOGIC 

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din 

Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează 

starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de specialitate relevă 

faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de 

la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. Amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 

ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie.  

Şcoala se confruntă în fiecare an cu epidemii în rândul elevilor : de gripă, varicelă, rujeolă etc. ceea ce 

conduc la înregistrarea unui număr mare de absenţe motivate în rândul elevilor, mai ales a celor cu un 

sistem imunitar precar datorat situaţiei materiale deficitare a părinţilor.  
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8. ANALIZA SWOT 
 

 PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE AMENINTARI OPORTUNITATI 
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-Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei 

diagnoze pertinente, cu ţinte strategice care să 

vizeze proceduri de asigurare a calităţii în 

educaţie; 

- conducere manageriala cu deschidere spre 

reforma, calitate, performanta; 

- Stil democratic de conducere cu accentuarea 

unei culturi de tip sarcină 

-Transparenţa procesului decizional 

-o bună repartizare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice, precum 

şi o bună coordonare a acestora 

-proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea 

de planuri manageriale ce vizează obiective 

deduse din analiza SWOT; 

-Existenţa R:O. F a unității și a Regulamentului 

intern; 

-Existenţa unei strategii manageriale coerente 

bazată pe o analiză profundă a problemelor 

şcolii; 

--Management eficient la nivelul comisiilor 

metodice; 

-Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; 

-Existenţa organigramei; 

-Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete 

pentru fiecare membru şi plan de muncă; 

-Existenţa unor structuri submanageriale 

(comisii metodice) constituite după apartenenţa 

la arie curriculară.  

- Suprapunerea luctarilor urgnte și 

termene nerealiste pentru unele 

lucrări solicitate de ISMB și 

Primarie 

Insuficienta implicare în activitatea 

managerială a membrilor Consiliul 

de Administraţie( părinți, consilieri 

locali); 

-Elaborarea unui număr mic de 

proceduri; 

-Insuficienta implicare a 

responsabililor comisiilor pe 

probleme; 

- Timpul de lucru încarcat al 

directorului,  

 

- Capacitatea de adaptare la 

dinamica accelerată a sistemului 

educaţional, dar şi legislativ, 

impuse de reforma 

învăţământului, în vederea 

aderării la structurile europene; 

-Autonomia parţială a şcolii în 

managementul resursei umane şi a 

resurselor financiare datorată 

necorelărilor legislative.  

-pregatirea insuficienta a 

managerului in domeniul 

legislativ 

- Creşterea gradului 

de autonomie a şcolii 

pe  probleme de 

management; 

-Varietatea ofertei de 

formare şi 

perfecţionare în 

domeniul 

managerial; 

-Colaborarea cu 

CCDMB, Univ. 

Bucuresti şi alte 

instituţii; 

-Existenţa unei 

legislaţii privind 

calitatea în educaţie.  
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Scoala dispune de: 

- material curricular (planuri cadru pentru 

clasele l-VIII, programe scolare, manuale 

alternative), auxiliare curriculare (caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, îndrumatoare); 

- consilierea elevilor în vederea selectarii 

disciplinelor optionale; • program de pregatire 

suplimentara pentru recuperare / performanta cu 

elevii; 

- interes crescut al cadrelor didactice pentru 

alegerea manualelor alternative; 

-Respectarea legislaţiei în vigoare (Curriculum 

Naţional, plan-cadru etc. ); 

-Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice 

ale şcolii, atractive pentru elevi;  

-Programe de pregătire suplimentară a elevilor 

pentru Examene naţionale, olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

-Programe de pregatire recuperatorie pentru 

elevii mai slab pregatiti 

-Material curricular (auxiliare curriculare-

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

culegeri de probleme, îndrumătoare, soft-uri 

educaţionale).  

-Asigurarea unor standarde educaţionale înalte; 

-Existenţa unor cursuri opţionale în 

specializările solicitate de elevi/părinţi( 

astronomie;lectură, geoinfirmatică, T. I. C, 

matematica ) 

- Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un 

sistem propriu de testare şi simulare a 

examenelor naţionale în scopul parcurgerii 

ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor cu 

metodologia de examen; 

-Rezultate bune la examenele naţionale, 

concursuri şi olimpiade şcolare; 

financiar de Primaria Sectorului 2 

-lipsa manualelor/sau auxiliarelor 

didactice gratuite la clasele 

pregatitoare 

-utilizare insuficienta a 

echipamentelor moderne în 

procesul instructiveducativ;  

- centrarea proiectelor didactice, 

uneori, pe continuturi si nu pe 

competente; -utilizarea în prea mica 

masura a metodelor de predare-

învatareevaluare centrate pe elevi;  

- numar mic de activitati 

extrascolare, la unele clase.  

-Oferta educaţională a şcolii nu 

satisface nevoile tuturor elevilor, 

opţiunile se fac în funcţie de 

resursele existente.  

-Existenţa unor disfuncţionalităţi în 

monitorizarea activităţii şcolare şi 

în delegarea corectă a sarcinilor; 

-Valorificarea necorespunzătoare a 

potenţialului elevilor datorită lipsei 

de interes a unor cadre didactice 

pentru dezvoltarea şi diversificarea 

de cercuri ştiinţifice; 

-Deschidere interdisciplinară încă 

modestă; 

-Inconsistenţa evaluării sistemice;  

- costul standard/elev scazut ceea 

ce duce la limitarea ofertei CDŞ 

- Insuficienta diversificare a CDŞ-

ului şi adecvare a acestuia la 

cerinţele şi solicitările părinţilor şi 

elevilor pot scădea motivaţia 

pentru învăţare, precum şi 

interesul pentru această unitate de 

învăţământ; 

-Planul de învăţământ şi 

programele şcolare prea încărcate 

la anumite discipline centrează 

actul educativ pe aspectul 

informativ, teoretic în defavoarea 

celui formativ; 

-Suprasolicitarea elevilor datorită 

numărului mare de ore din planul 

cadru;  

-Desele modificări ale strategiilor 

curriculare privind evoluţia 

învăţământului pe termen mediu 

şi lung.  

- numar insuficient de manuale 

pentru toti elevii; 

 

-Creşterea gradului 

de autonomie a şcolii 

pe probleme de CDŞ; 

-Oferta de formare şi 

perfecţionare în 

domeniu;  

-Colaborarea cu 

CCDMB şi 

Universitatea din 

Bucureşti.  

-Acces rapid la 

informaţiile privind 

dinamica 

curriculumului;  

-Receptivitatea 

manifestată de către 

I. S. M. B. şi M. E. 

C. Ș privind 

introducerea unor 

discipline opţionale 

care corespund 

învăţământului 

modern; 

-Interesul manifestat 

de unele organizaţii 

civice în domeniul 

educaţional.  
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-Existenţa bazei de date privind populaţia şcolară, cadrele 

didactice, normarea, mişcarea de personal, examene 

naţionale, documente şi acte normative 

- Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare 

înaltă, implicaţi în activităţi de formare continuă (personal 

didactic calificat 100%; ponderea cadrelor didactice titulare 

cu gradul didactic I si II este de 70%, profesori-mentori, cu 

gradaţii de merit. etc. );  

-Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-

subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc. ) 

existente favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

-Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice, precum şi o bună coordonare a acestora; 

-Secretar-şef cu stagii de perfecţionare în domeniul 

activităţii de secretariat şi cunostinţe de operare PC; 

-Buna colaborare între serviciul secretariat şi cadrele 

didactice; 

-Activităţi extracurriculare şi extraşcolare diversificate, în 

funcţie de interesele şi elevilor.  

-Administrator de patrimoniu cu studii superioare si 

cunostinte de contabilitate si IT.  

-Bibliotecar cu studii superioare, initiaza si coordoneaza un 

numar mare de proiecte educative 

 

 

 

- Migrarea elevilor către alte şcoli odată cu 

finalizarea ciclului primar 

- nu toate cadrele didactice folosesc in 

procesul didactic calculatorul.  

-Conservatorismul unor cadre didactice şi 

rezistenţa la schimbare; 

-Superficialitatea unor cadre didactice 

suplinitoare; 

-Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale a unor cadre 

didactice (colaborarea cu părinţii, 

perfecţionarea, activităţi extracurriculare, 

confecţionarea de material didactic, 

pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc. 

); 

-Insuficienta pregătire metodică a cadrelor 

didactice debutante; 

-Fluctuaţie de personal la anumite catedre 

datorată scindării normelor; 

-Preocuparea insuficientă pentru 

promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea 

rezultatelor; 

-Implicarea insuficientă a elevilor în 

proiectarea activităţii şcolii; 

-Preocupări reduse pentru cercetare, 

participare la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional; 

-Număr mic de profesori implicaţi în 

activităţi de colaborare internă şi externă.  

-Neimplicarea catedrei de limbi moderne in 

proiecte europene.  

-Cresterea de la un an la altul a numărului 

de absente in randul elevilor de etnie rromă 

si al celor care provin din familii cu 

posibilitati materiale reduse.  

-Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor 

cadre didactice tinere şi foarte bine 

pregătite profesional; 

-insuficiente posturi alocate pentru 

departamentul financiar contabil( 0,5 

norme); 

-lipsa resurselor umane care sa se ocupe 

de procedura de achizitii  

-Scăderea motivaţiei elevilor pentru 

studiu, ca urmare a perturbărilor apărute 

în sistemul de valori ale societăţii; 

-Aportul mass-mediei la creşterea 

violenţei fizice şi verbale în rândul 

tinerilor; 

-Disponibilitate scăzută a părinţilor 

pentru problemele propriilor copii, cu 

implicaţii atât în relaţia profesor-elev, cât 

şi în performanţa şcolară a elevilor, 

refuzând colaborarea cu învăţătorul 

clasei, profesor diriginte, cadre didactice, 

profesorul psihopedagog; 

-Cca 55% din elevii şcolii provin din 

familii cu o situaţie mai deosebită (familii 

monoparentale, şomeri, copii lăsaţi în 

grija rudelor etc. ); 

-Apropierea de alte unităţi de învăţământ 

– migraţia populaţiei şcolare;  

-Scăderea populaţiei şcolare – spor 

natural negativ.  

-Varietatea cursurilor de 

formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, 

Universităţi etc. ; 

-Formare şi perfecţionare 

continuă prin proiecte 

finanţate din fonduri 

europene tip POS-DRU;  

-Întâlniri frecvente cadre 

didactice-părinţi;  

-Standardele înalte 

privind activităţile 

didactice şi rezultatele 

bune ale elevilor atrag în 

ultima perioadă o 

populaţie şcolară cu nivel 

intelectual ridicat;  

-Posibilităţi multiple de a 

accede la informaţii 

ştiinţifice şi metodice de 

ultimă oră.  
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-starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în normele de 

igienă corespunzatoare 

-Spaţii igienizate, grupuri sanitare moderne cu accesorii 

pentru igiena zilnică ( dispensere hârtie şi dozatoare sapun 

lichid ) 

-Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru 

anumite discipline: fizica, chimie,, informatică (AeL), 

istorie, geografie, precum cabinetul de consiliere şcolară si 

cabinetele de logopedie; 

-Existenţa unui program de tip semiinternat pentru elevii 

din clasele I-IV; 

- Existenţa unui spatiu suficient în jurul şcolii : parcul din 

faţa şcolii, curtea interioară, terenul de sport.  

-Şcoala are bibliotecă cu sală de lectură (peste 30. 000 de 

volume); 

-Materiale şi mijloace didactice moderne primite în ultimii 

ani pentru bibliotecă 

-10 sali sunt dotate cu sisteme de proiectie si calculatoare si 

trei sali dispun de table interactive 

-Accesul la internet in toată instituția.  

--Organizarea Programului Școală după școală”.  

-Existenta Centrului de zi de tip After school pentru 

elevii proveniți din famiile sărace sustinut de 

Primăria Sectorului 2 
 

 

-autorizarea si intretinerea centralei termice 

necesita resurse financiare ridicate.  

-lipsa spatiilor de depozitare 

-lipsa spatiului pentru amenajarea unei sali 

de sedinte si activitati metodice 

-Nu toate cadrele didactice au acces la 

internet acasă; 

-Materialul didactic insuficient şi depăşit; 

uzura fizică şi morală a unor materiale 

didactice; 

-Resurse bugetare deficitare care nu pot 

acoperi necesarul de consumabile pentru 

activitatea didactică) 

-Neimplicarea profesorilor în proiecte 

internaţionale şi de finanţare; 

-Prezenţa în insuficientă măsură a unor 

surse de venituri proprii;  

-Preocupări scăzute pentru atragerea de 

surse de finanţare extrabugetare; 

-Număr insuficient de videoproiectoare, 

calculatoare portabile; 

-Lipsa unei săli – media adecvate pentru 

informare europeană;  

-Gradul scăzut de implicare al cadrelor 

didactice şi elevilor în păstrarea resurselor 

şcolii.  

-ritmul accelerat al schimbarilor 

tehnologice conduce la uzura morala 

a echipamentelor existente; 

- pretul ridicat al materialelor 

didactice si fondurile banesti limitate 

nu permit dotarea corespunzatoare a 

tuturor cabinetelor, claselor; 

- sistemul greoi de achizitie a 

mijloacelor didactice; -neseriozitatea 

unor firme în onorarea contractelor 

de furnizare (dotare laborator fizica). 

• constiinta morala a elevilor privind 

pastrarea si mentinerea spatiilor 

scolare- Laboratorul AeL este dotat cu 

10 calculatoare, desfăşurarea lectiilor 

fiind deficitara sau chiar imposibilă la un 

colectiv de 25-30 elevi.  

- Întreţinerea ecologică a spaţiu din jurul 

şcolii este deficitara, nu exista personal 

suficient si utilaje necesare.  

-Terenul de sport nu este amenajat 

datorită lipsei fondurilor.  

- Costuri mari alocate pentru intretinerea 

spatiului scolar ( dervicii de intretinere si 

paza, autorizatii PSI,ISCIR,PRAM etc) si 

insuficienti bani alocati prin bugetul local 

pentru materiale didactice, obiecte de 

iventar, materiale de curătenie si etc) -

Descentralizarea sistemului financiar in 

conditii de limitate a chetuielilor (costul 

standard /elev scazut ); 

-Lucrările de modernizare şi reparaţii au 

fost executate partial, cu resurse 

financiare limitate, iar unele dintre 

acestea au o calitate precară, fiind 

nerezistente la uzură  

-Viteza mare în uzura morală a aparaturii 

electronice şi informatice; 

-Deteriorarea rapidă a mobilierului din 

dotările programului de -Modificări 

legislative în domeniul financiar 

 

-Descentralizarea şi 

autonomia instituţională; 

-Parteneriat cu 

comunitatea 

locală(primarie, părinţi), 

ONG-uri, asociaţii.  

-Existenţa unor spaţii 

(sală de sport,sala 

festivitati) ce pot fi 

închiriate în vederea 

obţinerii unor fonduri 

băneşti; 

-Posibilitatea antrenării 

elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de 

întreţinere a şcolii;  

-Sprijinul primit din 

partea organelor 

administraţiei locale şi 

centrale contribuie la 

modernizarea bazei 

materiale;  

-Politica managerială 

bazată pe o colaborare 

strânsă cu Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor 

contribuie la identificarea 

unor surse de finanţare 

extrabugetare; 

-Sponsorizări oferite de 

către părinţi.  
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- Programe educationale desfasurate în parteneriat cu 

Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 2 

- Colaborarea eficientă cu Organizatia „ Salvati copiii” in 

vederea desfasurarii unor activitati educative 

-Organizarea de activitati extraşcolare şi extracurriculare 

atractive (excursii, vizionări de spectacole, serbări, acţiuni 

caritabile cu orfelinate, case de bătrâni etc), introduce elevii 

în mediu comunitar şi contribuie la socializarea lor;  

-Buna colaborare între director, director adjunct şi 

coordonatorul de programe educative; 

-În şcoala s-au desfaşurat programe educaţionale sustinute 

financiar de Primaria Sectorului 2, Fundații, ONG-

uri:“Primavara scolilor,Promovarea unui stil de viaţă 

sănătos pentru copiii din Bucureşti, „ Europa -casa 

noastră”,  

-Colaborarea bună cu reprezentanţii comunitătii locale 

(Primarie, Comitetul de părinţi, Poliţie, Biserică); 

-Buna colaborare cu părinţii elevilor din clasele I-IV; 

-Colaborarea eficientă cu I. S. M. B. , cu I. S. 2, cu 

autorităţile locale şi cu familiile celor mai mulţi dintre 

elevi; 

-Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi 

şcolare din Mun. Bucureşti, ţară şi străinătate; 

-Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor; 

 

-Slabe legaturi de parteneriat cu firme 

private. ; 

-Puţine activităţi desfaşurate în şcoală care 

să implice participarea părinţilor la ciclul 

gimnazial; 

-Slaba implicare a unor cadre didactice; 

-Numărul mic de organizaţii civice, în 

special ONG-uri, cu care colaborează 

şcoala;  

-Absenţa unei preocupări sistematice 

privind implicarea părinţilor în stabilirea 

obiectivelor generale şi a ofertei 

educaţionale; 

-Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru realizarea unor proiecte de 

colaborare europeană;  

-Slaba implicare în realizarea unor proiecte 

de finanţare la nivel instituţional.  

-la activitătile extrascolare ( excursii, 

vizite, spectacole ) nu pot participa toti 

elevii datorita situatiei financiare a 

parintilor.  

-Timpul limitat pentru participarea la 

programe educative; 

-Resurse materiale insuficiente pentru 

stimularea participarii elevilor ( diplome, 

fanioane, cupe, cadouri ); 

-Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 

elevilor; 

-Accentuarea efectelor negative în 

educaţia elevilor datorită unei comunicări 

tot mai dificile cu familia; 

-Lipsa unor programe de reconversie 

profesională; 

-Ofertele educative mai dinamice oferite 

de alte organisme cu preocupări 

educaţionale; 

-Disponibilitatea şi 

responsabilitatea unor 

instituţii de a veni in 

sprijinul şcolii (Primarie, 

ONG-uri, Biserică, 

Poliţie, instituţii 

culturale); 

-Interesul liceelor de a-şi 

prezenta oferta 

educaţională;  

-Interesul manifestat de 

părinţi privind educaţia 

elevilor şi asigurarea unor 

condiţii optime de 

desfăşurare a activităţii 

şcolare; 

-Deschiderea spre 

colaborare a unor şcoli 

din diferite ţări europene;  

-Parteneriatul cu şcoli din 

diverse ţări asigură actului 

educaţional o dimensiune 

europeană 
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9. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

• VIZIUNEA 

 

Promovarea unui model educaţional, bazat pe valori, care : 

❖ cultivă creativitatea; 

❖ dezvoltă capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale; 

❖ asigură cunoştinţe fundamentale; 

❖ urmăreşte dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile 

în slujba celorlalţi; 

❖ creează premisele responsabilităţii cetăţeneşti; 

❖ pune bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de 

incluziune socială şi inserţie profesională.  

• MISIUNEA 

 

Școala Gimnazială “Petre Ghelmez” asigură un climat optim pentru transmiterea 

științelor a modelelor moral-civice și culturale ce permit integrarea personalității umane în 

spațiul național și european.  Îşi propune dezvoltarea maximă a potenţialului de cunoaştere al 

copiilor pentru a modela personalități armonioase, în care sădim dragostea pentru bine, adevăr şi 

frumos, sentimentul apartenenței comunitare, importanța responsabilităților cetățenești.  

 

Deviza noastră este “O şcoala pentru viitorul tău “ 
 

• VALORILE CHEIE:  

 

➢ Respect reciproc, implicare, cooperare, demnitate, democraţie, nonviolenţă, toleranţă 

 

10. ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

• Pornind de la această stare de fapt,este util să formulez ca priorităţi strategice pentru 

perioada care urmeaza (2015-2020 ) următoarele ţinte (scopuri): 

I. Dezvoltarea, perfectionarea şi eficentizarea activitaţii manageriale, implementarea 

managementului calităţii.  

II. Asigurarea cadrului adecvat educării şi informării elevilor în spaţiul şcolii, asigurând 

condiţiile optime pentru reuşita lor şcolară 

III. Completarea, diversificarea, imbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale 

şi financiare.  

IV.  Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor 

privind utilizarea tehnologiilor moderne de invatare si comunicare  

V. Optimizarea relaţiei şcoală–comunitate,promovarea imaginii şcolii şi îmbunătatire relatiei 

scoala parinti în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei.  
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• Opţiuni strategice: 

➢ Opţiunea curriculară 

➢ Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale 

➢ Opţiunea investiţiei în resursa umană 

➢ Opţiunea relaţiilor comunitare 

 

 

11.  DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

 

Pe baza obiectivelor (ţintelor)strategice, a fost intocmite următoarele documente de planificare: 

1. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII 

GIMNAZIALE” PETRE GHELMEZ”, PENTRU PERIOADA 2015-2020)- (Anexa 1 ) pe 

următorele domenii: 

a) Domeniul management 

b) Domeniul curriculum 

c) Domeniu resurse umane 

d) Domeniu resurse materiale şi financiare 

e) Domeniu parteneriat şcoală-comunitate.  

2. PLANURILE OPERAȚIONALE ANUALE DE DEZVOLTARE ALE ŞCOLII,care cuprinde 

urmatoarele programe (Anexa 2 ): 

a. .  Programul de pregatire continuă a cadrelor didactic 

b.  Programul de reabilitare / dotare 

c.  Programul de îmbunătăţire a ofertei educaţionale 

d.  Programul de activităţi extraşcolare 

e.  Programul de îmbunătăţire a relaţiilor cu comunitatea şi de dezvoltare a relaţiilor 

internaţionale 

 

12. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

• Implementarea proiectului 

Acest proiect este rezultatul muncii depuse de echipa managerială,realizarea lui s-a axat pe 

nevoile şcolii identificate în urma unor studii pe bază de chestionare aplicate unor eşantioane 

reprezentative de cadre didactice,elevi şi părinţi.  

In realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală a şcolii, de informaţiile primite de 

la manageri si profesori cu experienţă, dar şi de literatura de specialitate în management 

educaţional.  

Prezentul Proiect de dezvoltate instituţională pe termen mediu ,a fost dezbătut in Consiliul 

Profesoral şi aprobat în Consiliul de Administratie.  

Proiectul de dezvoltare al şcolii pe perioada 2015/2020 este documentul principal pe baza 

căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii : Planurile anuale de dezvoltare, 

Planurile manageriale anuale şi semestriale. .  
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Anual, acest document va suferi modificări generate de schimbările datelor de intrare.  

• Evaluarea 

Evaluarea în educaţie curinde metodele şi procedeele aplicate pentru : 

✓ Stabilirea raportului dintre rezultatele obţinute şi cele intenţionate; 

✓ Corectarea rezultatelor în sensul dorit; 

 Ce urmărim şi evaluăm, pe parcursul şi la sfârşitul activităţilor propuse: 

• Progresul :gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse; 

• Costurile :concordanţa/ neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate ( 

finanţe, timp, dotare) 

• Rezultatele : respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 

• Calitatea : nivelul atingerii scopului propus, “valoarea adăugată” şi “valoarea creată” în urma 

realizării obiectivelor propuse, deci aschimbărilor efectiv realizate-cele aşteptate dar şi cele 

neaşteptate.  

 Instrumentele de evaluare folosite formează un “portofoliu” care cuprinde : 

• Fişe de autoevaluare şi declaraţii de intenţie; 

• Chestionare; 

• Ghiduri pentru interviuri; 

• Ghiduri de observaţii; 

• Diferite tipuri de proiect; 

• Modele de rapoarte scrise; 

• Diferite fişe de apreciere; 

• Fişe de analiză a documentelor şcolii; 

• Înregistrări video; 

• Obiecte concrete-rezultatele “materiale” ale proiectului; 

• Fişe de verificare a realizării activităţilor pe intervalele de timp stabilite ( o luna, trei luni, 

şase luni, 1 an, 2ani ) 

Asigurarea calităţii: 

La modul cel mai general calitatea este asociată cu un nivel sau grad de excelenţă, valoare 

sau merit, cât de “ bun” sau de “rău” este cineva sau ceva. 1.  

Categorii de indicatori ai calităţii oferite de şcolă: 

• Creşterea calităţii activităţii elevilor; 

• Creşterea calităţii instruirii 

• Cresterea calităţii evaluării; 

• Creşterea calităţii mediului de învăţare 

• Creşterea calităţii vieţii şcolare 

• Creşterea calităţii managementului şcolar: 

• Creşterea calităţii personalului; 

• Creşterea capacităţii financiare a şcolii (indiferent de sursă) 

• Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi 

                                                 
1 Ghid pentru elaborarea Planului de dezvoltare a şcolii, M,Ed. C,Bucureşti,2007 
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• Extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii; 

• Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către şcoală pentru nevoile prezente şi 

viitoare ale copiilor şi tinerilor: 

• Îmbunătăţirea relaţiilor dintre componentele sistemelor de calitate; 

Există şi alţi indicatori specifici scolii analizate.  

Evaluarea şi asigurarea calităţii încheie, ciclul de proiectare. Schimbările determinate de 

proiectul de dezvoltare al şcolii şi planurile anuale asociate, ne arată modul în care creşte 

calitatea educaţiei oferite dar şi ariile în care este necesară o mai mare dezvoltare. Aceste zone se 

pot constitui în ţinte strategice pentru noile proiecte şi planuri de dezvoltare a şcolii. 
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ANEXA 1 

1. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE “PETRE 

GHELMEZ”, PENTRU 5 ANI (2015-2020)- 

a. DOMENIUL MANAGEMENT 

ŢINTA SRATEGICĂ NR. 1.  

I. Dezvoltarea, perfectionarea şi eficentizarea activitaţii manageriale, implementarea managementului calităţii.  

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE 
RESPONSA

-BIL 

TERME

N 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea, 

perfectionarea şi 

eficentizarea 

activitaţii 

manageriale.  

 

-atribuirea de responsabilităţi şi 

sarcini echilibrate 

-delegarea de atribuţii 

-construirea echipelor de lucru 

-motivarea personalului 

 Financiare şi materiale: 

 Umane: 

-cadre didactice care dovedesc potenţial şi 

disponibilitate 

 Informaţionale: 

-regulamente, ghiduri 

 Timp: 1 an 

 Autoritate şi putere:  

-decizii interne 

Director 

C. A 

2015-

2016 

Documente manageriale si 

strategii de lucru corect 

elaborate pentru fiecare 

departament(management, 

resurse umane, 

administrativ,arii curriculare 

/comisii metodice, comisii 

tehnice, CEAC, Comisia de 

implementare a Sistemului de 

Control Managerial Intern 

),bibliotecă.  

Crearea condiţiilor 

pentru realizarea 

descentralizării 

învăţământului 

 

-profesionalizarea managementului 

-elaborarea strategiilor de selecţie, 

menţinere şi promovare a 

personalului 

-stabilitatea personalului didactic 

competent prin aplicarea Art. 253 din 

Legea 1/2011 

-marketizarea 

 Financiare şi materiale:  

-bugetul central şi resurse extrabugetare 

 Umane: 

-echipa managerială 

 Informaţionale: 

-legislaţie, ghiduri, reglementări 

 Proiectul planului de incadrare cu 

personal 

 Timp: 2 ani 

 Autoritate şi putere: 

 ISMB, IS2, autorităţile locale, 

sindicat, consiliul de administraţie 

  

Director, C. 

A 

2015-

2017 

Acoperire 100% cu cadre 

didactice înalt calificate 



 
Şcoala Gimnazială „Petre Ghelmez”, Bucureşti, Sectorul 2 

 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 Page 28 
 

Dezvoltarea 

climatului competitiv 

pentru asigurarea 

calităţii în educaţie 

-elaborarea planurilor strategice 

privind măsurile de asigurare a 

calităţii 

-elaborarea raportului anual privind 

calitatea serviciilor educaţionale 

furnizate de şcoală 

 Financiare şi materiale: 

-resurse poprii, echipamente, fişe de evaluare 

 Umane: 

-comisia de asigurare a calităţii 

 Informaţionale: 

-legislaţie, ghiduri, rapoarte 

 Timp : 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-ARACIP 

C. E. A. C 2015-

2020 

 

-Obţinerea (anual) a 

calificativului “Foarte bine” la 

evaluările interne 

Raportul anual de evaluarea 

calitătii-calificativ bine/foarte 

bine 

Dezvoltarea 

sistemului de 

elaborare şi aplicare a 

procedurilor 

-Stabilirea compartimentelor in 

cadrul instituţiei şi identificarea 

procedurilor operaţionale specific 

fiecărui compartiment; 

-Elaborarea procedurilor operaţionale 

de către fiecare compartiment în 

parte; 

-Aprobarea procedurilor în C. A. si 

informarea tuturor persoanelor 

implicate; 

Aplicarea procedurilor la nivelul 

unităţii; 

Revizuirea procedurilor operaţionale 

în funcţie de noi situaţii, problem; 

 Financiare şi materiale: 

-resurse poprii, echipamente, logistica,costuri 

tipărire 

 Umane: 

-CEAC, responsabili compartimente, comisii 

metodice si tehnice.  

 Informaţionale: 

-legislaţie, ghiduri, rapoarte,indicatori  

 Timp : 2 ani 

 Autoritate şi putere: 

-ARACIP 

Director 

CEAC, 

responsabili 

compartimen

te, 

2015-

2017 

Proceduri aprobate pentru toate 

compartimentele 

Cresterea calitatii activitatii 

,obtinerea calificativului foarte 

bine privind managementului 

educaţiei 

  

Riscuri: 

➢ Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen lung și mediu; 

➢ Instabilitatea legislativă; 

➢ Supraincarcarea timpului cu lucrari solicitate de autoritati cu termene de transmitere scurte.  

➢ Accentuarea activităților legislative în detrimentul celor manageriale.  

➢ Amânarea descentralizarii ceea ce conduce la imposibilitatea gestionării resurselor umane, achizitii de material si financiare 
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b. DOMENIUL CURRICULUM 

 

ŢINTA SRATEGICĂ NR. 2.  

II. Asigurarea cadrului adecvat educării şi informării elevilor în spaţiul şcolii, asigurând condiţiile optime pentru 

reuşita lor şcolară 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE 
RESPONSA 

BIL 
TERMEN 

INDICATOR DE 

PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea cu precădere la 

elevii şcolii a 

competenţelor de 

comunicare socială.  

-realizarea unei predări prin abordări 

transdisciplinare şi interdisciplinare ale 

curricumului prin explicarea utilităţii 

practice a conţinuturilor.  

-utilizarea metodelor activ-participative 

-utilizarea SEI în procesul educaţional 

-sistematizarea şi esenţializarea 

cunoştinţelor 

-realizarea în şcoală a unor discipline 

optionale care se referă la aceste 

competenţe.  

-participarea elevilor la dezbateri în 

cadrul Consiliului elevilor şi implicarea 

lor in medierea conflictelor. .  

 Financiare şi materiale: 

-echipamente de laborator, laborator 

AeL, buget local 

 Umane: 

-cadrele didactice, 

informatician,consilierul psihopedagog, 

coordonatorul de proiecte şi programe 

educative 

 Informaţionale: 

-programe, manuale, auxiliare, lecţiile 

AeL 

 Timp: 2 ani 

 Autoritate şi putere: 

-inspectori specialitate, SIVECO 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

2015-2017 -100-150 lecţii/an în 

laboratorul AeL 

-95%calificative 

“Foarte bine” în urma 

asistenţelor la oră 

-creşterea cu 35% a 

numărului elevilor cu 

medii peste 8 

Sprijinirea elevilor mai 

puţin motivaţi şi mai puţin 

sprijiniţi de familiii în 

vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare 

-pregătirea diferenţiată a elevilor 

-activităţi de pregătire suplimentară 

-motivarea elevilor 

-utilizarea unor grile de evaluare 

corespunzătoare 

-pregătirea lecţiilor şi a temelor în cadrul 

semiinternatului.  

-realizarea demersurilor în colaborare cu 

părinţii sau Protectia copilului în vederea 

obtinerii unui profesor intinerant pentru 

elevii cu deficient în învăţare.  

 Financiare şi materiale: 

-buget local, resurse proprii, 

echipamente, săli de clasă,semiinternat 

 Umane: 

-cadre didactice,pedagog, profesor 

intinerant 

• Informaţionale: 

-programe, auxiliare, programe de 

recuperare 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consilierul 

psihopedagog

.  

2015-2020 -creşterea în fiecare an a 

numărului de elevi cu 

medie peste 6,50 cu 5% 
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Dezvoltarea CDS în funcţie 

de nevoile integrării 

comunitare şi sociale 

-diversificarea ofertei de progame 

opţionale 

-realizarea unor ativităţi extracurriculare 

(sportive, comunicare, etc) 

-realizarea în şcoală a unor discipline 

optionale care să utilizeze baza materială 

la toate clasele  

-formarea unei clase cu predare intensivă 

a limbii engleze 

 Financiare şi materiale: 

-buget local, echipamente IT, materiale 

didactice caracteristice 

 Umane:  

-cadrele didactice 

 Informaţionale: 

-programe, manuale, auxiliare, lucrări 

de specialitate 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-comunitatea locală, echipa 

managerială 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

2015-2020 -20 programe opţional 

avizate 

Creşterea gradului de 

satisfacere a elevilor in 

urma parcurgerii 

programelor CDŞ 

propuse.  

Dezvoltarea unui sistem 

eficient de monitorizare a 

elevilor 

-elaborarea fişelor psiho-pedagogice 

-fişe de urmărire a frecvenţei 

-fişe de urmărire a disciplinei elevilor 

-constituirea Consiliului Elevilor 

- elaborarea R. O:F si respectarea 

acestuia.  

-procedura operaţională pentru 

sancţionarea elevilor 

 

 

 Financiare şi materiale: 

-resurse proprii 

 Umane: 

-diriginţi, învăţători, educatori, 

consilier psiho-pedagogic 

 Informaţionale: 

-catalog, rapoarte, observaţii directe, 

interviuri 

 Timp: 5 an 

 Autoritate şi putere: 

-decizii interne 

Directorul 

adjunct 

Responsabilul 

comisiei 

diriginţilor 

2015-2020 -scăderea numărului de 

absenţe nemotivate cu 

50% 

-scăderea cu 90% a 

actelor de indisciplină 

Riscuri : 

➢ Lipsa stabilității în dezvoltatea curriculară la nivel national.  

➢ Existența unor incompatibilități inter și intradisciplinare, 

➢ Lipsa resurselor umane calificate in anumite domenii de interes pentru implementarea unor programe optionale cerute de elevi ( ex: 

informatica, limbi străine ).  

➢ Fonduri limitate pentru formarea si reconversia profesionala a cadrelor didactice in domeniul curricular.  
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c. DOMENIUL RESURSE : UMANE  

 

ŢINTA SRATEGICĂ NR. 3.  

III. Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor 

moderne de invatare si comunicare  

 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE 
RESPONSA 

BIL 
TERMEN 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale şi 

manageriale 

-analiza nevoii de formare 

-identificarea si promovarea ofertelor 

de formare şi perfectionare ( POS-

DRU, CCD, UB, ONG-uri, etc. ) 

-participarea efectivă la cursuri de 

formare 

 Financiare şi materiale: 

-bugetul local, resurse proprii, săli 

clasă, săli CCD 

 Umane:  

-formatori locali, cadre didactice 

 Informaţionale: 

-baza de date din şcoală şi la nivelul 

CCD 

 Timp: 5 ani  

 Autoritate şi putere: 

-reglementări în vigoare 

Manager 

Responsabilul 

comisiei de 

formare 

2015-2020 -directorii, membrii CA, 

membrii CEAC si 

responsabilii de arii 

curriculare/comisii 

metodice, şefii de 

compartimente 

(secretariat, administrativ ) 

vor participa la cel putin 

un stagiu de formare in 

management si 

managementul calităţii.  

Dezvoltarea profesională 

a cadrelor didactice prin 

activităţi ştiinţifice şi 

metodice 

-analiza nevoii de formare 

-identificarea si promovarea ofertelor 

de formare şi perfectionare ( POS-

DRU, CCD, UB, ONG-uri, etc. ) 

-înscrierea şi participarea cadrelor 

didactice la programele masteriale şi 

doctorale, grade didactice, cursuri de 

formare, sesiuni si conferinţe 

stiinţifice.  

-organizarea în şcoală a unor 

manifestări ştiinţifice cu participarea 

elevilor si cadrelor didactice ; 

-diseminarea cunoştinţelor dobândite 

în cadrul activităţilor ştiinţifice şi 

 Financiare şi materiale: 

-fonduri europene, bugetul local, 

resurse proprii, săli clasă, chestionare 

de identificare a neevoilor de 

formare, liste, editsres portofoliilor.  

Umane:  

-formatori locali, cadre didactice 

 Informaţionale: 

-baza de date din şcoală şi la nivelul 

CCD, internet 

 Timp: 5 ani  

 Autoritate şi putere: 

-reglementări în vigoare 

Manager 

Responsabilul 

comisiei de 

formare,responsa

bilii de arii 

curriculare/comis

ii metodice 

CEAC 

2015-2020 -toate cadrele didactice 

vor acumula 90 credite 

rezultate din activităţile de 

formare/perfectionare si 

din activităţile informale, 

conform legislatiei în 

vigoare 
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metodice 

Dezvoltarea bazei de 

date privind elevii şcolii 

şi încadrarea cu personal  

-întocmirea bazei de date cu elevii si 

personalul scolii şi actualizarea 

anuală a acesteia 

- completarea corecta a documentelor 

de studiu ( Registru matricol, 

Registru de evidenţă a elevilor, 

cataloage ) 

-elaborarea corectă a planului de 

şcolarizare pentru toate nivelurile de 

învăţământ 

Actualizarea bazei de date SIIR 

Arhivarea documentelor comform 

legislatiei in vigoare 

 Financiare şi materiale: 

-bugetul local, resurse proprii 

 Umane: cadrele didactice 

 Informaţionale: 

-cataloage, date din teren, baze de 

date existente 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-metodologii în vigoare 

Manager 

Responsabilul 

BDNE 

 

2015-2020 -baza de date electronica 

Arhiva accesibilă 

 

 

Riscuri : 

➢ Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung; 

➢ Resurse materiale și financiare sub nivelul necesar; 

➢ Lipsa resurselor pentru motivarea elevilor si a personalului cu performanțe in activitate.  

➢ Fonduri limitate pentru formarea si reconversia profesionala a cadrelor didactice 
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d.  DOMENIUL RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

 

ŢINTA SRATEGICĂ NR. 4.  

IV. Completarea, diversificarea, imbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare.  

 

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE REALIZARE RESURSE 
RESPONSA 

BIL 
TERMEN 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Imbunatatirea dotarii cu 

mijloace de invatamant 

in vederea cresterii 

calitatii invatarii 

- identificarea nevoilor privind 

dotarea cu materiale didactice şi 

mijloace de învăţământ eficiente; 

- reamenajarea spaţiului si a salilor 

de clasa; 

-amenajarea unui after scool modern 

în incinta şcolii 

-amenajarea şi dotarea laboratoarelor 

pentru ştiinţe 

-achiziţionarea de material didactic 

-achiziţionarea de mobilier adecvat 

-măsuri pentru conservarea şi 

administrarea responsabilă a bazei 

existente 

 Financiare şi materiale: 

-buget local, fonduri extrabugetare, 

sponsorizări; 

 Umane: 

-personal nedidactic (administrator, 

muncitori) 

 Informaţionale: 

-analiza de nevoi, chestionare, 

necesitatea dotarii cu material 

didactic a laboratoarelor, salilor de 

clasă, starea fizică a clădirilor 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-primăria de sector 

Director 

CA 
2015-2020 

- săli amenajate cu 

mobilier reglabil pentru 

clasele P-III 

-dotarea laboratoarelor 

in proportie de 50% 

pentru fiecare disciplină 

din cadrul ştiintelor 

-70 % mobilier nou 

- echiparea cabinetului 

de informatica cu o 

retea nouă de 25 

calculatoare.  

Dezvoltarea bibliotecii 

şcolare şi înfiinţarea unui 

punct permanent de 

informare 

-informatizararea bibliotecii 

-crearea unui spatiu de lectură 

-creşterea fondului de carte 

 Financiare şi materiale: 

-resurse extrabugetare, echipamente 

informatice 

 Umane:  

-bibliotecar 

 Informaţionale: 

-cataloage 

 Timp: 2 ani 

 Autoritate şi putere: 

-decizie internă 

 

Manager 2017 -creşterea nr. de cărţi cu 

10% 

-toţi elevii cuprinşi în 

baza de date a 

bibliotecii 

-program informatizat 

al bibliotecii.  
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Asigurarea  de resurse 

extrabugetare pentru 

derularea unor proiecte 

extracurriculare şi 

extraşcolare, existenţa 

unui fond de premiere. 

pentru elevi şi cadre 

didactice cu rezultate 

deosebite 

-închirierea sălii de sport 

-sponsorizări 

-donaţii 

-proiecte cu finantare externă 

 Financiare şi materiale: 

-sala sport, fonduri extrabugetare 

 Umane: 

-prof. ed. fizică, cadre didactice, 

administrator, pers. îngrijire şi pază 

 Informaţionale: 

-ofertele solicitanţilor 

 Timp: permanent 

 Autoritate şi putere: 

-legislaţia în vigoare 

Manager 2015-2020 -nivelul fondurilor 

obţinute 

-nr. de proiecte 

-achiziţii realizate 

Amenajarea Arhivei 

şcolii 

-identificarea surselor de finantare 

pentru amenajarea arhivei şcolii 

-iventarierea documentelor şcolare.  

-arhivarea documentelor şcolare 

coform nomenclatorului aprobat de 

CA si Arhivele nationale; 

 

 Financiare şi materiale: 

Buget local si resursele 

extrabugetare, spatiu amenajat 

 Umane: 

-firma de arhivare, secretar, 

administrator, 

• Informaţionale: 

-ofertele solicitanţilor 

 Timp: 2 ani 

 Autoritate şi putere:  

Directia de administrare patrimoniu-

Primaria Sectorului 2.  

Director, 

Contabil,  

Secretar, 

administrator 

2015-2017 Nomenclator aprobat de 

CA si Arhivele 

Nationale 

Arhiva amenajată 

pentru documentele si 

actele de studii eliberate 

până in anul 2015 

 

RISCURI : 

➢ Centralizarea si administrarea resurselor financiare de către Centru bugetar.  

➢ Lipsa unor planuri realiste de investiții materiale pe termen mediu și lung; 

➢ Resurse financiare limitate insuficiente pentru investitii majore pentru dotarea scolii cu tehnologie performantă.  
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e. DOMENIUL PARTENERIAT ŞCOALĂ-COMUNITATE 

ŢINTA SRATEGICĂ NR. 5 

V. Optimizarea relaţiei şcoală–comunitate, îmbunătatirea relatiei scoala-părinti şi promovarea imaginii şcolii în cadrul 

procesului de dezvoltare a instituţiei.  

 

OBIECTIVE 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 
RESURSE 

RESPONSA 

BIL 
TERMEN 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Implementarea Programului ” 

Scoală după şcoală”, pentru 

elevii claselor I-IV 

- Chestionare aplicate 

părinţilor elevilor din 

clasele I-IV 

- Identificarea şi 

amenajarea spaţiului 

- Incadrarea personalului 

conform legislatiei 

- Planificarea activitățișlor 

care se vor desfășura în 

cadrul programului 

 Financiare şi materiale: 

Buget local si resursele 

extrabugetare, Comitetul de părinți 

din școală, spatiu 

amenajat,sponsori,material 

didactice, mobilier.  

 Umane: 

-personal didactic incadrat conform 

Legii 1/2011, administrator,  

• Informaţionale: 

-legi, metodologii, proiectul schemei de 

incadrare 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere:  

ISMB, IS2,  

Director 

Asociatia de 

părinți 

2020 

-Nr. Solicitări pentru 

înscrierea elevilor în 

program 

-Spațiu amenajat  

-Orarul activităților 

 

Realizarea unei bune 

colaborări între părinți și 

școală 

--participarea directă a 

părinţilor în programele, 

manifestările culturale şi 

artistice derulate la nivelul 

şcolii  

-responsabilizarea comitetelor 

de părinţi pe clasă şi şcoală 

- Participarea părinților la 

seminarii, sesiuni de formare 

pentru optimizarea relației 

 Financiare şi materiale: 

-resurse proprii, echipamente IT, săli de 

clasă 

 Umane:  

-părinți,cadre didactice, elevi 

 Informaţionale: 

-regulamente, metodologii, support de 

curs 

 Timp: permanent 

 Autoritate şi putere: 

Director, 

Profesorul 

psihopedagog 

Presedintele 

Comitetului de 

părinţi 

2015-2020 

50 % din nr. Total de 

părinți inscriși in grup 

-Reducerea 

absenteismului cu 40% 

-cresterea rezultatelor la 

invatatura a elevilor 
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părinte- elev-cadru didactic. .  

-inființarea grupului de 

discuții"Comitetul de parinti 

Scoala Petre Ghelmez"/ 

scoala-petre-

ghelmez@googlegroups. com 

 

-regulamente interne, consiliul 

reprezentativ al părinţilor, consilierul 

psihopedagog.  

Promovarea imaginii şi 

valorilor şcolii în comunitate 

-organizarea şi desfăşurarea  

Săptămânii culturale « Petre 

Ghelmez », a « Zilei şcolii » 

-particiaprea la târguri de 

oferte educaţionale 

-actualizarea informațiilor de 

pe site.  

-participarea la programme şi 

proiecte cât mai diverse 

-iniţierea unor parteneriate cu 

reprezentanţii comunităţii şi 

alte şcoli 

 Financiare şi materiale: 

-resurse proprii, echipamente IT, săli de 

clasă,costurile generate de desfășurarea 

festivităților, sponsori 

 Umane:  

-cadre didactice, elevi 

 Informaţionale: 

-regulamente, metodologii 

 Timp: permanent 

 Autoritate şi putere: 

sponsorii 

Director, 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

programe şi 

proiecte 

educaţionale 

2015-2020 -nr. de participări la 

târgurile de ofertă 

educaţională 

-nr. de programme şi 

proiecte care să 

cuprindă toate laturile 

educative 

-site-ul actualizat 

Extinderea colaborării cu alte 

şcoli din ţară şi străinătate 

prin participarea la proiecte 

interne şi internaţionale  

-construirea echipelor de 

proiect 

-aplicarea pentru proiectele de 

tip Comenius, Socrates 

-aplicarea la Programul de 

granturi pentru dezvoltarea 

şcolară prin proiecte  

-încheierea unor parteneriate 

de colaborare între şcoli.  

 Financiare şi materiale: 

-buget agenţii naţionale 

 Umane:  

-cadre didactice, elevi 

 Informaţionale: 

-metodologii, regulamente, Internet 

 Timp: 5 ani 

 Autoritate şi putere: 

-inspectorat, agenţia Socrates 

Manager 

Responsabilul cu 

programme şi 

proiecte 

educaţionale 

2015-2020 -realizarea a minim 2 

proiecte internaţionale 

 

RISCURI: 

➢ Lipsa resurselor financiare pentru plata personalului didactic normat in Programul ” Scoală după şcoală ”, in contextul finantarii cost/elev 
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